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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่าย 
ศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของ
โรงเรียนในเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จํานวน  
134 คน โดยผู้วิจัยได้หาขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan และได้ทําการ
สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือหาสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert  ค่าความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับเท่ากับ  0.98 สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 โดยรวม 
มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย (x"= 4.56) รองลงมา คือ  
ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน (x"= 4.51) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ  ด้านการจัดกิจกรรม
ท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ (x" = 4.40) และ 2) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 พบว่า ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ ตําแหน่ง
หน้าท่ี และขนาดของโรงเรียนต่างกันเห็นว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 และข้อเสนอแนะในการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มีดังต่อไปน้ี (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียน องค์การบริหารส่วนตําบล เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (2) ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและต้องมีการสอดแทรกเน้ือหาประชาธิปไตยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ (3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายโรงเรียนให้มี
การเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
 
คําสําคัญ: การส่งเสริมประชาธิปไตย, โรงเรียน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were; 1) to study the promotion of democracy in 
schools under the Sikhoraphum Network 2, Surin Primary Educational Service Area Office 1 
and 2) to compare the promotion of democracy in schools under the Sikhoraphum 
Network 2, the Surin Primary Educational Service Area Office; Primary Education, Surin 
Districts 1. This research is a quantitative research. The samples used in this research were 
134 school administrators and teachers of Sikhoraphum Network 2 schools under the 
Surin Primary Educational Service Area Office, Area 1, Academic Year 2020. The researcher 
determined the sample size by opening a ready-made table of Krejcie. & Morgan and 
sampling with a simple random sampling method (Simple Random Sampling) to find the 
proportion of each school The instrument used in the research was a Likert scale 
questionnaire with a 5-point scale with a confidence value of 0.98. The statistics used in 
the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation.  
T-test and one-way analysis of variance using a ready-made computer program. 

The results of the research were found that: 1) the promotion of democracy in 
schools under the Sikhoraphum Network 2 overall, the performance was at a high level  
(x"= 4.47). The aspect of teaching and learning management to develop knowledge about 
democracy (x"= 4.56) was followed by the aspect of democratic practice in schools  
(x"= 4.51). in the aspect of organizing activities that applied democratic principles creatively 
(x"= 4.40) and 2) comparing results of promoting democracy in schools. Under the 
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Sikhoraphum 2 network found that experienced administrators and teachers position and 
different school sizes, the opinion that the promotion of democracy in schools under the 
Sikhoraphum network 2 was not statistically different at the 0.05 level. Recommendations 
for the development of democracy in schools. Under Sikhoraphum Network 2, the 
followings are as follows: School administrators and teachers should promote democracy in 
schools with participation of organizations or agencies related to education management, 
comprising school committees, parents, Student, Subdistrict Administrative Organization to 
participate appropriately in the situation; to promoted and democratic content must be 
inserted for students to learn in all subject areas, and set up an atmosphere and school 
environment to facilitate to students' learning and practice in creating an environment 
that promotes democracy. 
 
Keywords: Promotion of democracy, Schools, Primary education area offices 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเร่ิมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475 นับเป็นเวลากว่า 80 ปี 
มาแล้วท่ีรัฐให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังประชาธิปไตยแก่ประชาชน ดังเห็นได้
จากรัฐธรรมนูญหลายฉบับได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับ
การส่งเสริมการเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม แต่ในขณะท่ีผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) พบว่า ประชาธิปไตยท่ีได้สร้างกันมาเร่ิมถูกต้ัง
คําถามตามมามากมายว่า ส่ิงท่ีได้รับการปลูกฝังและหรือส่งเสริมมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2475 น้ันเป็นแนวทางท่ี
ถูกต้องจริงหรือไม่ เพราะส่ิงท่ีตามมามากมายน้ัน คือความขัดแย้งเป็นทวีคูณมากย่ิงข้ึน ท้ังท่ีกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลือกต้ังท่ีได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
มากย่ิงข้ึน โดยนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2526 เร่ือยมาจนถึงปีพ.ศ.2556 ท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนน
เสียงเกินคร่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังประเทศท้ังน้ีในปีพ.ศ.2554 มีผู้ใช้สิทธิออกเสียงเกินร้อยละ 75 
ของผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด (ณัฐชัย ชินอรรถพร, 2558) ซ่ึงจากสภาพปัญหาดังกล่าว ประชาธิปไตยดู
เหมือนจะเบ่งบาน จึงต้องกลับมามองกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีคนต้องการ
เลือกต้ังและไปใช้สิทธิเลือกต้ังมากกว่าเดิม แต่ความขัดแย้งกลับเพ่ิมมากข้ึน  

ประชาธิปไตยเป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดในสังคมโลก ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารดูแลประเทศได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยจะเป็น
จริงได้ ประชาชนต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 
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ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน นําเหตุผลมาใช้ในการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง 
เห็นความสําคัญของข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับบ้านเมือง ท้ังน้ี เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสู่การส่งเสริม
ประชาธิปไตย คือ การศึกษาเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ และส่งเสริมสังคมให้มีความย่ังยืนผาสุก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากน้ี เพ่ือลดความขัดแย้งทางสังคมและดํารงไว้ซ่ึงสังคมท่ีน่าอยู่ สังคม
สงบสุข และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงทําให้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดนโยบายในด้านการส่งเสริมตนเองของนักเรียนไปสู่
กระบวนการของการรักชาติ โดยกําหนดให้แต่ละโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในเร่ืองของความเป็นประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ผ่านการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา หรือผ่านการทํากิจกรรมสภานักเรียน ซ่ึงทําให้ในปัจจุบันโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกของนักเรียนให้
ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับฟัง รวมท้ังเคารพสิทธิของผู้อ่ืนมาโดยตลอด (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536) จึงจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญอันเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ เป็นการส่งเสริมท่ีมีผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ของประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้เข้าใจและมี
ความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย จนเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงกระบวนการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเร่ิม
ต้ังแต่ครอบครัวสถาบันการศึกษา และจากสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ดังน้ันในอนาคตจึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐบาล 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องให้กับประชาชน
อย่างต่อเน่ืองและจริงจังท้ังในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ (สุภา พรชัยฤกษ์, 2552:2) 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตย ต้ังแต่วัยเรียนถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง 
เพราะช่วงอายุท่ีผู้เรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนับต้ังแต่ช้ันเด็กเล็กหรือช้ันปฐมวัยจนย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วง
อายุท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตยท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง เพราะเด็กในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีกําลังต้องการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ซ่ึงหากโรงเรียนสามารถ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้ ก็มีแนวโน้มว่าอนาคตของประเทศไทยจะมีความ
ม่ันคงและมีความเป็นหน่ึงเดียว (กฤษ พรมจันทร์, 2557: 2) จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษา 
จึงเป็นสถาบันหลักในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยไปสู่ครรลองท่ีดีตามท่ีสังคมพึงปรารถนา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ปลูกฝังจิตสํานึกให้ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย รู้จักรับฟัง รวมท้ัง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน (วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, 2554)  
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การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญเพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นําเป็นใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนข้ึนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ัน ผู้วิจัย 
ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงสภาพประชาธิปไตย รวมถึงเปรียบเทียบความ
เป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต1 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และ
ขนาดของโรงเรียน 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 21 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน และเป็นครู   
183 คน รวม 204 คน (ข้อมูลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2563) ตัวอย่าง 
ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพ่ือหาสัดส่วนแต่ละ
โรงเรียน ได้ตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน ตัวอย่างท่ีเป็นครู จํานวน 120 คน รวม
จํานวนตัวอย่าง 134 คน 

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ
ทํางาน  การดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มี 4 ด้าน ประกอบด้วย  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย  การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน การประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตย
ในชุมชน  และการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์ โดยทําการพัฒนาจากผลการวิจัยของ 
ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558: 93-97) มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 2) การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน 3) การประยุกต์ใช้และ
ขยายผลประชาธิปไตยในชุมชน และ 4) การจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิง
สร้างสรรค์ นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item of Objective Congruence: IOC) นํ าแบบสอบถาม ท่ี ไปทดลองใช้  (Try Out) กับ ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและครูของโรงเรียนเมืองสุรินทร์  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 1 จํานวน 30 คน นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เท่ากับ 0.83  
นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือทดสอบ
สมติฐานในการเปรียบเทียบสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง  
และขนาดของโรงเรียน โดยใช้ t-test แบบ Independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One- way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 มี 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผล
ประชาธิปไตยในชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์  
ผลวิเคราะห์โดยภาพรวมรายด้าน และรายข้อ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2  
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  

 

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

x" S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 

4.56 0.04 มากท่ีสุด 1 

2. ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.51 0.03 มากท่ีสุด 2 
3. ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

4.44 0.06 มาก 3 

4. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

4.40 0.06 มาก 4 

รวม 4.47 0.04 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 การปฏิบัติเก่ียวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย (x"= 4.56) รองลงมาคือ ด้านด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน (x"= 4.51) 
และค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ (x"= 4.40) 

 
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตาม ประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  
ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 

ตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ประสบการณ์ทํางาน x" S.D. F p-value 
1. การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.57 0.25 

0.22 0.88 
ระหว่าง 6-10 ปี 4.56 0.30 
ระหว่าง 11-15 ปี 4.59 0.27 
ต้ังแต่ 16 ปีข้ึนไป 4.54 0.36 

รวม 4.57 0.29 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ประสบการณ์ทํางาน x" S.D. F p-value 
2. การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.50 0.22 

0.46 0.71 
ระหว่าง 6-10 ปี 4.55 0.30 
ระหว่าง 11-15 ปี 4.54 0.29 
ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.47 0.34 

รวม 4.52 0.29 
3. การประยุกต์ใช้และขยาย 
ผลประชาธิปไตยในชุมชน 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.56 0.30 

2.46 0.07 
ระหว่าง 6-10 ปี 4.47 0.38 
ระหว่าง 11-15 ปี 4.44 0.39 
ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.31 0.36 

รวม 4.44 0.37 
4. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี     

ระหว่าง 1-5 ปี 4.37 0.30 

1.49 0.22 
ระหว่าง 6-10 ปี 4.53 0.31 
ระหว่าง 11-15 ปี 4.39 0.42 
ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.34 0.46 

รวม 4.41 0.39 

รวม 

ระหว่าง 1-5 ปี 4.50 0.18 

1.17 0.32 
ระหว่าง 6-10 ปี 4.53 0.23 
ระหว่าง 11-15 ปี 4.49 0.26 
ต้ังแต่ 16  ปีข้ึนไป 4.41 0.30 

รวม 4.48 0.25 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 
จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 
               ตามตําแหน่ง โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ตําแหน่ง #" S.D. t p-value 
1. การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.50 0.32 
-0.97 0.30 

ครู 4.58 0.29 
2. การฝึกปฏิบัติ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.50 0.27 
-0.31 0.75 

ครู 4.52 0.29 
3. การประยุกต์ใช้และขยาย
ผลประชาธิปไตยในชุมชน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.43 0.37 
-0.11 0.92 

ครู 4.44 0.37 
4. การจัดกิจกรรมท่ีนําหลัก
ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้
ในเชิงสร้างสรรค์ 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.36 0.32 
-0.48 0.63 

ครู 4.41 0.39 

รวม 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.45 0.21 
-0.60 0.55 

ครู 4.33 0.44 
  
 จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2   
จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนก 

 ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ขนาดโรงเรียน #" S.D. t p-value 
1. การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ขนาดเล็กจํานวน  
120 คนลงมา 

4.53 0.34 
-0.34 0.73 

ขนาดกลางต้ังแต่  
121-600 คน  

4.57 0.29 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมประชาธิปไตย ขนาดโรงเรียน #" S.D. t p-value 
2. การฝึกปฏิบัติ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ขนาดเล็กจํานวน 
120 คนลงมา 

4.64 0.23 
1.00 0.32 

ขนาดกลางต้ังแต่ 
121-600คน  

4.51 0.29 

3. การประยุกต์ใช้และ
ขยายผลประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

ขนาดเล็กจํานวน 
120 คนลงมา 

4.57 0.09 
2.45 0.44 

ขนาดกลางต้ังแต่ 
121-600 คน 

4.44 0.37 

4. การจัดกิจกรรมท่ีนําหลัก
ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้
ในเชิงสร้างสรรค์ 
 

ขนาดเล็กจํานวน 
120 คนลงมา 

4.49 0.46 
0.46 0.65 

ขนาดกลางต้ังแต่ 
121-600 คน 

4.40 0.39 

รวม 

ขนาดเล็กจํานวน 
120 คนลงมา 

4.56 0.22 
0.65 0.52 

ขนาดกลางต้ังแต่ 
121-600 คน 

4.48 0.25 

  
จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 

2 จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจากการแยกผลการศึกษา 
ในแต่ละด้าน พบว่า 

   1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ 
ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูมีการส่งเสริมเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
มีการจัดธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
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ทางเลือกท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย หวังสวาสด์ิ (2559) โดยได้ให้ความสําคัญของ
ประชาธิปไตยไว้ว่า คําว่า “ประชาธิปไตย” หรือ “Democracy” มาจากคําว่า “demos” มีต้นกําเนิดมา
จากภาษากรีกซ่ึงมีความหมายด้ังเดิมว่า “การปกครองโดยชนหมู่มาก” หรือ “การปกครองโดยหมู่ชน” 
ส่วนความหมายของคําว่า“ประชาธิปไตย” ท่ีเกิดข้ึนในภายหลังน้ัน หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์หรือ
วิถีชีวิตท่ียึดถืออุดมคติและหลักการบางประการท่ีกําหนดแบบแผนพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคม ท้ังใน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษ พรมจันทร์ (2557)  
ซ่ึงมีผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน  
ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเลือกต้ังตัวแทนนักเรียน ด้านกิจกรรมวันสําคัญ ด้านกิจกรรม การบูรณา
การในเน้ือหาการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) ท่ีได้กล่าวถึง ความหมายของ
คําว่า  ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในความหมายทางเศรษฐกิจและในฐานะ
วิถี ชีวิต ดังน้ี ความหมายของประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองมีการให้ความหมาย
ต่าง ๆ กัน เช่น รัฐบาลซ่ึงประชาชนมีอํานาจปกครอง (Ruling power) ไม่โดยตรงก็โดยการมีผู้แทนท่ีผ่าน
การเลือกมาแล้วรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ประชาธิปไตย ได้แก่ ระบบ 
การปกครอง ซ่ึงอํานาจการเมืองสูงสุดอยู่กับประชาชน 

   1.2 ด้านการฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท้ังส่วนตนและส่วนรวมด้าน
ประชาธิปไตย ครูและผู้เรียนมีปฏิบัติเคารพซ่ึงกันและกันทางกาย เช่น การแสดงความเคารพแก่บุคคลซ่ึง
อาวุโสกว่า และผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558) ท่ีกล่าวว่านักเรียนได้ฝึกกิจกรรมท่ีใช้หลักประชาธิปไตย ในการ
ดําเนินกิจกรรม มีโอกาสในการแสดงออกและกล้าแสดงออกได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวความคิดและความ
คิดเห็นด้านประชาธิปไตยในและนอกโรงเรียน มีการจัดต้ังกลุ่มสนใจ ชุมนุม ชมรม จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
จิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีการฝึกปฏิบัติการการเลือกต้ังในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น การเลือกต้ังหัวหน้าห้อง การเลือกนายหมู่
ลูกเสือ การเลือกหัวหน้าหรือผู้นําชมรม หรือกลุ่มสนใจการประชุมคณะกรรมการนักเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาพร ชัยฤกษ์ (2552) เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ อันเป็นทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ เป็นการพัฒนาท่ีมีผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน ควรพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
นักเรียนได้เข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
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    1.3 ด้านการประยุกต์ใช้และขยายผลประชาธิปไตยในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจาก สถานศึกษามีการสร้างและจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย  
มีการดําเนินการให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์ (2558) ท่ีมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี 
เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์โดยจัดกิจกรรมเพ่ือการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองกับชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังทุกระดับ การรณรงค์ต่อต้านการซ้ือสิทธ์ิ
ขายเสียง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายท่ีใช้
ในชีวิตประจําวันกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในเครือข่ายความร่วมมือ เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติด สิทธิเด็ก 
กฎหมายเลือกต้ัง จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และประเทศชาติ กิจกรรมท่ีจัดร่วมกับชุมชนในด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ประเพณี 
แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่งอาศัยความรู้จากกิจกรรมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการ
ฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน มาขยายผลสู่ชุมชน เช่น การรณรงค์ การใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
    1.4 ด้านการจัดกิจกรรมท่ีนําหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการดําเนินงานด้านประชาธิปไตยโดยการบูรณาการกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ มีการส่งเสริมและจัดต้ังเครือข่ายระบบประชาธิปไตยร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างย่ังยืน และมีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของสภานักเรียนร่วมกับชุมชนใน
การเสริมสร้างประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ การดําเนินงานสภานักเรียนกรรมการนักเรียน การจัดค่าย
ประชาธิปไตย กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสํานึกความรักชาติ นําหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือให้กับ
ผู้เรียนศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสอดแทรกการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมประกวด
เรียงความ เขียนคําขวัญ วาดภาพเก่ียวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในส่วนของการส่งเสริม
ประชาธิปไตย การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงในเร่ืองประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมดําเนินงานด้านการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ 
 2. การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกประสบการณ์ทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาด
ของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีกําหนด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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   2.1 จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม
ประสบการณ์ทํางาน  พบว่าโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

   2.2 จําแนกตามการดํารงตําแหน่ง การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม 
การดํารงตําแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติไม่เป็นตามสมมติฐาน   

   2.3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน การเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติไม่เป็นตามสมมติฐาน 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
    1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องร่วมมือกันมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มี 
การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและต้องมีการสอดแทรกเน้ือหาประชาธิปไตยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายโรงเรียนให้มี
การเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรจัดทําวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการติดตามพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ

นักเรียนในชีวิตประจําวัน 
    2.2 ควรสํารวจสภาพปัญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ท่ีมีเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีการสอดแทรกในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยสาเหตุการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนว่าได้มีการปรับปรุงหรือมี 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองหรือไม่โดยชุมชน 
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