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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 240 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและ
ช้ันปีท่ีศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แก่ หน่วยงานควรมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่ถูกต้อง ด าเนินการพัฒนาด้านการใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดทั้งมีพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
ค าส าคัญ: แนวทาง, การพัฒนา, กิจกรรมการเรียนรู้, ประชาธิปไตย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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Abstract 
               This research had three purposes including: 1) to study the level of development for 
promoting democratic learning activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University, 2) to 
compare the development for promoting democratic learning activities of the undergraduates in 
Surindara Rajabhat University by considering the personal factors, and 3) to propose the guidelines 
for development and promotion of democratic learning activities of the undergraduates in Surindara 
Rajabhat University. The sample were 240 Public Administration undergraduates in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University. The research instrument was a 
questionnaire, and the obtained data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, 
standard deviation, independent-samples t-test, One-Way ANOVA, and, apart from that, the 
qualitative data were subjected to content analysis. The research findings revealed that: 1) for 
overall, the development for promoting  democratic learning activities of the undergraduates in 
Surindara Rajabhat University was at a high level; 2) the development for promoting democratic 
learning activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University by considering the personal 
factors, including gender, family’s occupation, family’s incomes/month, and parental status, were 
shown to be no different, but age and year of study were found to be significantly different at the 
statistical level of 0.05; and 3) the guidelines for development and promotion of democratic learning 
activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University were that the organization should 
have a variety of democratic activities, provide students the correct information, exercise the use of 
their rights for voting, and develop the knowledge about democracy.   
Keywords: Guidelines, Development, Learning Activities, Democracy, Surindara Rajabhat University 
 
1. บทน า 
     ประชาธิปไตย (Democracy) ถือเป็นระบอบการ
ปกครองแบบรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน
โลกปัจจุบัน ซึ่งการบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมือง
อาจใช้อ านาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไป
ใช้อ านาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ ว่า
พลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการ
ปฏิบัติของรัฐ และก าหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดง
ความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน[1] ซึ่งการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ประชาธิปไตยจึงถือเปน็
เครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 7 ได้มีการก าหนดเอาไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
  แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์อย่างแท้จริงได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของประเทศเท่าท่ีควร โดยสาเหตุที่ส าคัญนั้นเกิด
ขึ้นมาจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของประชาธิปไตย[2] 
อันสะท้อนให้เห็นได้จากงานวิจัยของสุภาพร ชัยฤกษ์[3] 
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ที่พบว่า ประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาและ
หลักการที่เป็นวิธีคิดและวิถีการด าเนินชีวิต โดยมองเห็น
ว่าการเมืองใช่เรื่องของประชาชน ประชาชนมีหน้าที่ที่
เพียงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ในท านอง
เดียวกันกับพรศิริ นาคล าภา[4] ท่ีพบว่าสภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อบทบาทผู้บริหารและผู้น าชุมชนในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรงนั้นเกิดจากขาดการสื่อสาร
ที่กระจายไม่ทั่วถึง และมีพื้นที่กว้าง 68.89 ตาราง
กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรม/โครงการที่น าเสนอผ่านเวที
ประชาคมนั้น เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขก็ท าให้ประชาชนไม่
เห็นความส าคัญด้วยเช่นกัน 
 เพราะฉะนั้น การปลูกฝังประชาชนเพื่อให้มีความรู
ความเข้าใจในเชิงเนื้อหาและหลักการของประชาธิปไตย
และมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
ท าการอบรมบ่มนิสัยต่อเนื่องตลอดไปทั้งในระดับอนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา อุดมศึกษา และในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้
มีค่านิยมและมีทัศนคติที่ดี มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสม มีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตย รวมตลอดทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนต่อไป 
 ดัวยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเลือกศึกษา
นั ก ศึ กษ า ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า สน ศ าส ต ร์  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ มีข้อสงสัยในแง่ที่ว่าการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์อยู่ในระดับใด การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เมื่อจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร และจะมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอย่างไร ซึ่งผล
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนที่ เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
     2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี (ปี 1-4) 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีจ านวน
นักศึกษาทั้งสิ้น 599 คน (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 
6 ธันวาคม 2559) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 240 ราย ซึ่ง
ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)[5] ที่ระดับค่าความ
เชื่อมั่น 95%  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน
ดังนี้คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครอง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ สุ ริ น ท ร์  6 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตย ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 5) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
และมี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนา ชุมชนท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย และ 6) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นเรื่องระบอบการ
ปกครอง ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติในสังคมไทยการเกื้อหนุน  ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
  ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับแนวทางการ
พัฒนา กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น รู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ซึ่ ง เ ป็ น ค า ถ า ม แ บ บ ป ล า ย เ ปิ ด  (Open-Ended  
Question) 
 ทั้งนี้ ได้มีการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) โดยการใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) 
[6] ผ ล จ า ก ก า ร ค า น วณ ได้ ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากบั 0.916 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3.2 จัดเตรียมความพร้อมของแบบสอบถามให้มี
จ านวนเพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 3.3.3 น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่ มตั วอย่ า ง  โดยลงพื้ นที่ ภ าคสนาม ไปเก็ บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมท้ังทีมนักวิจัย 

 3.3.4 รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องความสมบูรณ์เพื่อก าหนดรหัสและน าไป
วิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
กรณีที่ยังไม่สมบูรณ์จะด าเนินการเก็บรวบรวมใหม่อีกครั้ง 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยช้ินนี้ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอข้อมูลและใช้ค่าสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) สถิติการทดสอบค่าที (Independent 
Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Anova) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่
ของเนื้อหา (Category) และน ามาสังเคราะห์เป็น
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบาย
เนื้อหา (Text) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.70 มีอายุอยู่ในช่วง 21 ปี จ านวน 74 คน คิด
เป็นเป็นร้อยละ 30.80 ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 มากที่สุด 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มี
รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,000-15,000 
บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 โดยส่วน
ใหญ่มีสถานภาพผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วยกัน จ านวน 209 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.10   
 4.2 การพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
(X = 4.09, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า 
การพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.14, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
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ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.11, S.D. = 0.57) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี ส่ วนร่ ว ม ในกิ จกรรม
ประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.92) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 
0.59) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้น
เรื่องระบอบการปกครองประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามติในสังคมไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (
X = 4.08, S.D. = 0.63) ส่วนการพัฒนาการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 
0.60) ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้านดังน้ี 
       4.2.1 ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.14, S.D. =0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้เรียนทุกคน (X = 4.22, S.D. =0.67) รองลงมาคือ มี
การใช้เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหา ( X = 4.16, 
S.D. =0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการยอมรับในความหลากหลาย
ของผู้เรียนทางด้านร่างกายบุคลิกภาพสติปัญญาและ
อารมณ์ (X = 4.08, S.D. =0.683) 
       4.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D. =0. 0.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
การส่ ง เสริมการจั ดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตย (X =4.12, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนสร้างแผนผัง
ความคิด ( X =4.06, S.D. =0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
และการสังเกตการเล่นตามกฎกติกาท่ีก าหนด (X =4.02, 
S.D. =0.75) 

      4.2.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์จริ งด้ วยการตั้ งประเด็นค าถามที่
เหมาะสม (X =4.17, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสังเกตและเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างของการด าเนินชีวิตในสังคมโดยใช้
เหตุผลและเคารพในความแตกต่าง ( X =4.17, S.D. 
=0.71 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟัง
และการสื่อสารอย่างสันติ (X = 3.99, S.D. =0.72) 
      4.2.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =4.10, S.D. =0.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่เน้นบทบาท
ของผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตย (X
=4.10, S.D. =0.70) รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัย ( X =4.10, S.D. =0.70) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองตามสถานการณ์จริง (X = 4.02, S.D. 
=0.77) 
 4.2.5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
ที่เน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.11, S.D. 
=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฝึกฝน
ทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของ
ตนเองทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์เพื่อการ
พัฒนาตน (X =4.20, S.D. =0.69) รองลงมาคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ เรียนฝึกฝนทักษะ
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้
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เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องผู้สูงอายุทั่วไป (X =4.09, 
S.D. =0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม ของ ชุมชนและท้องถิ่ นของตนเองตาม
สถานการณ์จริง (X = 4.02, S.D. =0.77) 
      4.2.6 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ป ร ะชา ธิ ป ไ ตยที่ เ น้ น เ รื่ อ ง ร ะบอบก า รปกครอ ง
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตใิน
สังคมไทย  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     (
X =4.08, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญบทบาทหน้าที่ของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง (X =4.15, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ 
มีงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้เข้าใจและเห็น
ความส าคัญบทบาทหน้ าที่ ขอ งผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น             
(X = 4.07, S.D. =0.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกตั้งและ
ออกเสียงประชามติในสังคมไทย โดยการจัดกิจกรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยด้วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (X =4.06, S.D. =0.76) 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพของครอบครัว รายได้
เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและช้ันปีที่ศึกษามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
     4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แก่ ควรมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควรมีการ
ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่ถูกต้อง ควรมีการพัฒนาด้านการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดทั้งควรมีพัฒนาด้าน
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 
 
 

5. อภิปรายผล 
     5.1 ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ความเคารพซึ่งกัน
และกันเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ต้องมีในคนทุกคนจะท าให้การ
ด าเนินชีวิตที่ไม่ เบียดเบียนคนอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปทุมพร รอดกระต่าย [7] ที่พบว่า การ
พัฒนา กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น รู้ 
ประชาธิปไตยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านบทบาทของ
ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่ ง เสริมการจั ดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตย แสดงให้ว่าการให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยนั้นจะส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านผู้เรียนได้อย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการการจัด
กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ ให้กับนักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[8] ที่ว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรม
หรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และศรัทธา
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขนั้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย  
  5.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์จริ งด้ วยการตั้ งประเด็นค าถามที่
เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าการมีทักษะในตนเองและการ
หมั่นฝึกฝนทักษะมีการตั้งค าถามในการคิดวิเคราะหท์ี่ดีใน
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ตนจะท าให้มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[9] ที่ว่า การฝึกฝนทักษะที่
ดีจะน าไปสู่การมีทัศนคติ  ค่านิยม เจตคติที่ดีต่อวิถี
ประชาธิปไตย 
 5.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็นพลเมือง
ดีในสังคมประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่เน้น
บ ทบ า ท ขอ งผู้ น า ก ลุ่ ม แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยแสดงให้เห็นว่าการท างานเป็นกลุ่มคณะมี
ความร่วมมือกันในกลุ่มคณะนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินวิถีประชาธิปไตย จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ไปได้ด้วยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สวิง ตันอุด และคณะ[10] ที่พบว่า จุดแข็งของพลเมือง
อยู่ที่การมีส านึกร่วมต่อสังคม มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
และเครือข่ายมีความร่วมมือ การพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองในทุกระดับเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
องค์กรสามารถจัดการตนเอง สภาพลเมืองที่ดีควรมี
ลักษณะส าคัญ 6 ประการประกอบด้วย หลักการของสภา
พลเมือง อ านาจหน้าที่ของสภาพลเมือง กลไกของสภา
พลเมือง สภาพลเมืองระดับต่างๆ กระบวนการ และวาระ
การเปิดสภา 
 5.5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่ น  และประ เทศชาติตามวิ ถี
ประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการฝึกฝนทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้
ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของตนเองทั้งทางร่างกายสติปัญญา
และอารมณ์เพื่อการพัฒนาตน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยซึ่งนอกจากจะท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ แล้ว ยัง
ช่วยให้สามารถค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้อง
พึ่งพาคนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับที่กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
คล้ายแก้ว[11] ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างความเป็นพลเมือง
ดีให้กับคนในสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้

การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศมีความมั่นคง
  
  5.6 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นเร่ืองระบอบการปกครองประชาธิปไตยการเลือกต้ัง
และการออกเสียงประชามติในสังคมไทย กรณีที่พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้เข้าใจ
และเห็นความส าคัญบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองแสดงให้ เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และพัฒนาของ
นักศึกษาช่วยในการอบรมสั่งสอนปลูกฝังจิตส านึกที่ดี
ให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภา วงศ์
ศักดิรินท์[12] ที่พบว่า พฤติกรรมในการส่งเสริมการมี
วินัยในตนเองแก่นักเรียนของผู้ปกครอง เพื่อให้บุตร
สามารถประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
     5.7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ที่พบว่า เพศ อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มีความ
แ ต ก ต่ า ง กั น  อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ 0.05               
ก็เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมสอดคล้องตามสภาพของผู้เรียนแต่ละคน ส่วน
กรณีที่พบว่า อายุและช้ันปีที่ศึกษามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้น แสดงให้เห็นว่าอายุ
และช้ันปีที่ศึกษามีผลต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะนักศึกษา
ที่มีอายุและช้ันปีที่ศึกษามากกว่าจะมีความเข้าใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่ งท าให้
สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยได้
มากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีอายุและชั้นปีท่ีศึกษาที่ต่ ากว่า 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีความชัดเจน ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ
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โดยเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการยอมรับ
ในความหลากหลายของผู้ เ รี ยนทางด้ านร่ างกาย
บุคลิกภาพสติปัญญาและอารมณ์ จัดกิจกรรมการเล่นเกม
และการสังเกตการเล่นตามกฎกติกาที่ก าหนด จัด
กิจกรรมฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟังและการ
สื่อสารอย่างสันติ และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
ตามสถานการณ์จริ ง  ตลอดจนการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
ในสังคมไทย โดยการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การเมืองของประเทศไทยด้วยข้อเท็จจริงและเหตผุล ทั้งนี้
จะต้องมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ควรเน้นการฝึก
ทักษะให้ปฏิบัติจริง ฝึกฝนให้ผู้ เรียนได้รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการท างานวิจัย 
 6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญในการท างานวิจัย 
 6.2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  6.2.4 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมประชาธิปไตยของสถานศึกษาในหลายๆ 
คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, (1 มิถุนายน 2560),

ประชาธิปไตย, สืบค้นจากhttps://th.wikipedia. 
org. 

[2] ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อน ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6, กรุงเทพฯ, สหายบล็อกและ
การพิมพ,์ 2552. 

[3] สุภาพร ชัยฤกษ์ , “การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการ

เสริม เสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ,” 
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2552. 

[4] พรศิริ นาคล าภา, “บทบาทผู้บริหารและผู้น าชุมชน
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรง: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา,” ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. 

[5] Yamane, Taro, “Statistics: An Introductory 
Analysis”, Third edition, New York, Harper 
and Row Publication, 1973. 

[6] Cronbach, L. J., “Essentials of Psychological 
Test, Fifth edition, New York, Harper 
Collins, 1970 

[7]   ปทุมพร รอดกระต่าย, “การศึกษาสภาพและแนว
ทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ประชาธิปไตยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3,” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557. 

[8] ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อน ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6, กรุงเทพฯ, สหายบล็อกและ
การพิมพ,์ 2552. 

[9] ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อน ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6, กรุงเทพฯ, สหายบล็อกและ
การพิมพ,์ 2552. 

[10] สวิง ตันอุด และคณะ, การศึกษารูปแบบสภา
พลเมืองที่เหมาะสม, กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ภาพพิมพ์, 2556. 

  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%C3%D3%E4%BE%BE%C3%C3%B3%D5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0

