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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรรากฐาน

ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปใชใ้นโรงเรียน หรือ สถานศึกษาของครู
และวิทยากรผูผ้่านการอบรมในจงัหวดัร้อยเอ็ดและจงัหวดัสุโขทยั โดยใชรู้ปแบบซิปป์ 
(CIPP model) เป็นกรอบวิเคราะห์ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู 
ผูส้อน และนักเรียนรวมทั้งส้ิน 141 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชค่้าร้อยละ (%) 
ค่าเฉล่ีย ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่  
1.ดา้นบริบท คือ นโยบายของรัฐบาล วิสัยทศัน์ของโรงเรียน ความตอ้งการ

โรงเรียนและชุมชน ความเหมาะกบัสภาพปัจจุบนั และวตัถุประสงคห์ลกัสูตรท่ีชดัเจน
นั้น เอ้ือต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดบัมาก   

2. ดา้นปัจจยัการน าเขา้ คือ ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน ไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทรัพยากรในการด าเนินการหลกัสูตร ครูมีองค์ความรู้ ครูมีศกัยภาพ 
เอ้ือต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดบัมาก   

3. ดา้นกระบวนการ คือ การด าเนินการสอนตามแนวทางของหลกัสูตรอยา่ง
ครบถว้น การบูรณาการกบัหลกัสูตรของโรงเรียน  การสอนดว้ยเทคนิคการสอนอ่ืน การ
มีส่วนร่วมจากผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรอ่ืน และการติดตามประเมินการผลหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมกบัการน าหลกัสูตรไปใชใ้นระดบัปานกลาง   
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4. ดา้นผลลพัธ์ คือ ความพึงพอใจของนักเรียน ประโยชน์ท่ีนักเรียนไดรั้บ 
ความรู้ ความเขา้ใจ การมีทกัษะ และมีคุณลกัษณะของนักเรียนตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง   

5. ข้อเสนอต่อการน าหลักสูตรไปใช้ คือ การสนับสนุนอย่างเขม้ข้นจาก
ผูบ้ริหาร ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนในสาระหน้าท่ีพลเมืองเพื่อใช้สอนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษาและทุกภาคการศึกษา  หากออกแบบเป็นกิจกรรมตอ้งคงไว้
ซ่ึงวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองตลอดภาค
การศึกษาและทุกภาคการศึกษา  
 
ค าส าคญั: การประเมินผล, หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง

ปรารถนา, ซิปป์ โมเดล 
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Title A Follow-up Study of Achievement in the 
Foundations of Democracy Course for Thai 
Citizens. 

Author Saranyu Mansap 
Fiscal Years 2015-2016 

 
ABSTRACT 

The purpose of the research was to follow-up the achievement of the 
Foundations of Democracy Course for Thai Citizens. This course was implemented in 
school, Non-formal and Informal Education Center and the Election Commission 
Learning Center by teachers and lecturers trained in Roi-Et province and Sukothai 
province. CIPP Model was used as the theoretical frameworks that focus on context, 
input, process and output. The data collection was undertaken using questionnaires and 
interviews. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and content analysis. 

The findings were as follow: 
1. The school context as government policy, school mission, community 

needs and clear curriculum objectives were conducive course implementation at high 
level  

2. The school inputs as executives support and involvement, staff and 
colleague cooperate, appropriate resources and teacher potential were considered 
appropriate at high level 

3. The school process as teaching process of the course by using the whole 

process as described in the training guidance manual, teaching process of the course 
by applied or integrate to another subject or activity, staff and colleague participate and 
course evaluation were considered appropriate at high level 
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4. The output of the course after being implemented with student as 
students’ satisfaction, students’ knowledge skills and behavior was considered 
appropriate at medium level 
 The research suggests that the course could be implemented in schools 
by strongly executive support, set school policy for course implementation in civic 
education subject throughout the semester.  
 
Keywords: Evaluation, Foundations of Democracy for Thai Citizen’s Characters 
Course. CIPP Model 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

การด ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงของประเทศหรือรัฐชาตินั้นประกอบดว้ยการรักษา
อธิปไตยคือไม่ตกอยู่ใต้การปกครองของผูใ้ด การรักษาไวซ่ึ้งดินแดนและพื้นท่ีของ
ประเทศ และประการส าคญัคือการสร้างพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพตามความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของรัฐและระบอบการปกครองของรัฐนั้น เพราะพลเมืองท่ีมี
คุณภาพนั้นจะพลงัความเขม้แขง็ท่ีสร้างความมัน่คงภายในรัฐและขบัเคล่ือนประเทศไปสู่
เป้าหมายตามท่ีรัฐหรือระบอบการปกครองก าหนดไวไ้ด ้และเพื่อสร้างพลเมืองใหเ้ป็นดงั
ประสงคเ์ช่นนั้น ทุกรัฐทุกประเทศทัว่โลกจะกระท าผ่านกลไกและระบบการศึกษา ดงัค  า
กล่าวของ อริสโตเติล (384-322 ปีก่อนคริสตกาล) ท่ีวา่  

“และส ำหรับกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงคน/พลเมืองในรัฐ นั้นหมำยควำมถึง กำรสร้ำง
พลเมืองให้ท ำหน้ำท่ีของตนต่อรัฐให้ดีท่ีสุด ด้วยเป้ำหมำยคือควำมมั่นคง
ปลอดภยัของรูปแบบกำรปกครอง...” (Baker, Ernest.,1969) 

ส าหรับประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย การพฒันาพลเมืองคือ
การพฒันาปัจเจกบุคคลให้มีคุณลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นผูป้กครองประเทศ  ในท่ีน้ี
ไม่ไดห้มายถึงการเป็นรัฐบาล แต่หมายถึงการเป็นผูท่ี้มีอ  านาจอธิปไตยและเป็นเจา้ของ
ประเทศ ดงัปรัชญาของประชาธิปไตยท่ีว่าเป็นระบอบการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน ประชาชนจึงตอ้งเป็นผูป้กครองประเทศทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ด้วยการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การออกกฎหมายและ
นโยบายสาธารณะ การติดตามตรวจสอบ และอ่ืนๆ ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมายของการ
พฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวของพลเมืองนั้น ตอ้งสร้างใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ไดฝึ้กฝน
ทกัษะ และบ่มเพาะให้เกิดเจตคติประชาธิปไตย ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเกิดข้ึนผ่าน
โรงเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคญั  
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เม่ือโรงเรียนและสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการให้การศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic education)  โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีภาค
ส่วนต่างๆ ให้ความส าคญัในการใช้เป็นช่องทางเพื่อส่งเสริมและสร้างพลเมืองในทุก
รูปแบบรวมทั้งพลเมืองดี1  ท่ีมีความหมายกวา้ง ขณะเดียวกนักต็กเป็นเป้าหมายของการ
วพิากษว์จิารณ์ทั้งจากบุคคลทัว่ไปและนกัการเมืองเอง เช่น เม่ือเกิดประเด็นทางการเมือง 
หรือ เม่ือการใชสิ้ทธิเลือกตั้งลดลง หรือเม่ือเยาวชนสนใจการเมืองและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองลดลง หรือเม่ือเกิดพฤติกรรมต่อตา้นการเมือง นอกจากน้ี กลไกดา้นการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองเองยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะท่ีประชาธิปไตยถูกทา้ทาย ส่งผลต่อการ
สอนประชาธิปไตยและระบอบการปกครองพบกบัขอ้ถกเถียงมากข้ึน และอิทธิพลจาก
การเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ประเด็นใหม่ ๆ 
เกิดค าถามชุดใหม่ ซ่ึงทั้งหมดส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีมีทั้งผสมกลมกลืนและปะทะกนัใน
พื้นท่ีของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นกลบัท าให้โรงเรียนและ
สถานศึกษายิง่ทวคีวามส าคญัข้ึน  

                                                 
1  เม่ืออธิบายค าศพัท์ทางสังคมวิทยา ค าว่า “พลเมือง” + “ดี”   การผนวกเอาค าว่า ดี  ซ่ึงเป็นค า
ประดิษฐ์สร้างทางสังคมและมีนยัของการผนวกพฤติกรรม ท่ีมีความหลากหลายและไปไกลเกินค า
ว่า “ประชาธิปไตย” นั้นจะน ามาซ่ึงข้อถกเถียงไม่รู้จบ  ดังนั้น การกล่าวถึงพลเมืองจึงควรยึดท่ี
ระบอบการปกครอง กล่าวคือยดึกบัหลกัปรัชญาหรือหลกัการปกครองนั้น ๆ  ดงันั้นการเป็นพลเมือง
ในระบอบ “ประชาธิปไตย หรือ  การเมืองในระบอบประชาธิปไตย”  จึงก าหนดกรอบการอธิบาย
ความหมายของพลเมืองท่ีเช่ือมโยงสู่การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การร่วมตดัสินใจ และการ
กระท าใหพ้ื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยความส าคญัของบุคคลเพียงล าพงั สู่ชุมชนหรือสังคม  
และเพื่อความหมายท่ีขยายออกไปจากการผูกติดปัจเจกบุคคลกบัสังคม ชุมชน หรือทอ้งถ่ินท่ีเป็น
พื้นท่ีทางกายภาพ ท่ีมีความคบัแคบของความเหมือน (community of sameness) ความเป็นพวก
เดียวกนั ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เพียงเขา้ร่วมท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน หรือสังคมในอย่างแคบดงักล่าว แต่หมายถึงพลเมืองท่ีเรียนรู้สู่ค่านิยมทาง
การเมือง  เพื่อยกระดบัความเขา้ใจของพลเมืองสู่ความแตกต่างหลากหลาย ความเป็นธรรม ความเท่า
เทียม เสรีภาพ  ฯลฯ 
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อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและข้อทา้ทายของกลไกสร้างพลเมืองผ่านการให้
การศึกษานั้นรายงานวิจัยด้านการศึกษาเพื่อพลเมืองและความเป็นพลเมืองจาก 24 
ประเทศทัว่โลกของ IEA (International Association for the Evaluation of Education 
Achievement2)  พบว่ามีอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ 1) ปริมาณของความรู้หรือเร่ืองท่ีตอ้ง
ส่งเสริมให้เยาวชนอายุ 14 ปี ไดรู้้นั้นมีถึง 18 หัวขอ้ ในจ านวนนั้นมีการเลือกตั้ง สิทธิ 
ความเป็นส่วนตวั อตัลกัษณ์ และการมีส่วนร่วม รวมอยูด่ว้ย  2) การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 3) การพฒันาครูวิชาชีพ และพฒันา
เครือข่ายการศึกษา  (IEA,2010)    
 ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา Margaret Branson3 กล่าวว่าปัญหาด้าน
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเร่ิมตน้ตั้งแต่ การเป็นงานท่ีผนวกศาสตร์และศิลป์
ของการปกครองกบัศาสตร์และศิลป์ของการศึกษาซ่ึงเป็นศาสตร์ยากทั้ง 2 ศาสตร์เขา้ไว้
ด้วยกนั เพราะพลเมืองนั้นเก่ียวขอ้งทั้งกบัการปกครอง (Government) และการศึกษา 
(Education)   ดงันั้นความส าคญัอยา่งยิง่จึงเป็นครูผูส้อน ซ่ึงรายงานจาก  The Center for 
the Study of Teaching and Policy4 พบว่า ความส าเร็จของนกัเรียนสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ของครูและปัจจยัน าเขา้อ่ืนๆ ของโรงเรียน ดังน้ี 1) ครูท่ีได้รับการฝึกสอนและได้รับ

                                                 
2
 IEA ก่อตั้งข้ึนในปี 1959 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาและการใหก้ารศึกษา ปัจจุบนั 
(1999) มีสมาชิก 54 ประเทศ ในแต่ละประเทศคณะนกัวิจยัจะสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญถึงความคาดหวงั
ต่อเยาวชนวยัรุ่น วเิคราะห์กรอบคิดของหลกัสูตร มาตรฐานการศึกษาของประเทศ และ หนงัสือท่ีใช้
สอน จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้าก 24 ประเทศ หลายประเทศน าผลของการวจิยัขา้มชาติน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูล
สนบัสนุนอยา่งส าคญัในการพฒันาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
3 Margaret Branson, องค์ปาฐกในงานประชุมประจ าปีของ Center of Civic Education ปี 2000  
ปรากฏในเอกสาร Speech from We the People, National Conference for State and District 
Coordinators 2000. ณ. กรุงวอชิงตนั ดีซี  
4 อา้งถึงใน Margaret Branson รายงานจาก  The Center for the Study of Teaching and Policy, a 
consortium of five prestigious university (Stanford; Teacher  College, Columbia; Michigan; 
Pennsylvania; and Washington) งานส ารวจ 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ครู และปัจจยัน าเขา้อ่ืนๆ ของโรงเรียนกบัความส าเร็จของนกัเรียน 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีนัยส าคัญกับความส าเร็จของ
ผลลพัธ์ของนักเรียน ในทางตรงขา้มครูใหม่ท่ีไม่ได้รับประกาศนียบตัรและครูท่ีการ
ฝึกสอนนอ้ยมีความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งมีนยัส าคญักบัความส าเร็จของนกัเรียน 2) การ
เตรียมการสอนอย่างดีของผู ้สอนมีอิทธิพลต่อความส าเ ร็จของนักเรียนมากกว่า
ปัจจยัพื้นฐานหรือภูมิหลงัของนกัเรียน เช่น  ความยากจน ภาษา และการเป็นชนกลุ่มนอ้ย 
3)  การปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนหลกัสูตร เน้ือหาสาระ แบบเรียน วิธีสอน หรือคู่มือ 
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น “ถา้” ครูไม่รู้จกัวิธีใชเ้คร่ืองมือ
หรือไม่เขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้น รวมทั้งไม่รู้จกัวิธีวิเคราะห์/วินิจฉัยความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 4)  ในระดับรัฐ ทรัพยากรอ่ืนๆ ของโรงเรียน เช่น อัตราส่วนระหว่างครูกับ
นกัเรียน สัดส่วนของบุคลากรในโรงเรียนต่อครู และ ขนาดของหอ้งเรียน ความสัมพนัธ์
นอ้ยมาและแทบไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของนกัเรียน นอกจากน้ี การมอบหมาย
ให้สอนในวิชา ท่ีครูไ ม่ได้เ รียนหรือฝึกสอนมา ย ัง เ ป็นปัญหาท่ีพบในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากเป็นคร่ึงหน่ึงของระดบัมธัยมศึกษาของประเทศ รวมทั้งไม่มีรายงานใด
ปรากฏคุณสมบัติครูผู ้สอนความเป็นพลเมืองและการเมืองการปกครอง  แต่มีการ
คาดการณ์ว่าครูผูส้อนความเป็นพลเมืองได้รับมอบหมายจากครูท่ีไม่ได้ฝึกสอนเร่ือง
ดงักล่าวมาเช่นกนั (Margaret Branson, 2000) ซ่ึงผลจากการศึกษาของ The National 
Assessment of Educational Progress in Civic (NAEP) และ IEA ท่ีรายงานการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยการส ารวจและประเมินความรู้
ความเป็นพลเมืองตามมาตรฐานของ National Standard for Civic and Government  ในปี 
1998 หลงัจากท่ีไม่ไดป้ระเมินมาเป็นเวลา 10 ปีนั้นพบว่า 30-35%  ของนกัเรียนมีความ
เป็นพลเมืองต ่ากว่ามาตรฐาน และ นักเรียนท่ีได้รับการเตรียมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบเพียง 25%   

ในประเทศไทยมีการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตั้ งแต่ก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ดงัท่ี สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์และ ศิริเดช สุชีวะ กล่าวไวว้า่ 

“พัฒนำกำรของพลเมืองศึกษำของไทยแบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะก่อน
ทันสมัย (ก่อนปี 2413) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ ระยะเร่ิมต้น
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ของควำมทันสมัย (ปี 2413 – 2475) เป็นกำรเร่ิมต้นของกำรจัดกำรศึกษำเป็น
ระบบแยกโรงเรียนออกจำกวัด มีกำรสอนวิชำ “จรรยำ” ระยะควำมทันสมัย 
(ปี 2475 – 2520) มีกำรประกำศกำรศึกษำมวลชน และกำรจัดกำรศึกษำตำม
องค์ 4 ของกำรศึกษำคือ พุทธศึกษำ จริยศึกษำ พลศึกษำและหัตถศึกษำ มีกำร
สอนให้นักเรียนเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของพลเมืองดีใน
หลักสูตรได้เปล่ียนวิชำ “จรรยำ” เป็นวิชำ “หน้ำท่ีพลเมืองและศีลธรรม” 
เป็นวิชำบังคับ และระยะควำมทันสมัยและกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ  (ปี 
2421 – ปัจจุบัน (2547-ผู้ วิจัย) โดยมีหลักสูตรใหม่ท้ังในระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ เช่น วิชำหน้ำท่ีพลเมืองและศีลธรรมในระดับประถมศึกษำ
ถูกหลอมรวมไว้ในกลุ่ มสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต  ส่วนในระดับ
มัธยมศึกษำ วิชำหน้ำท่ีพลเมือง อยู่ในวิชำสังคมศึกษำ ซ่ึงเป็นวิชำบังคับและ
วิชำศีลธรรมกเ็ป็นวิชำพระพุทธศำสนำซ่ึงเป็นวิชำบังคับเลือก”  (สมหวงั พิธิ
ยานุวฒัน ์ และ  ศิริเดช สุชีวะ, 2547) 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ศิริเดช สุชีวะ ย ังได้อธิบายความหมายของ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไวว้า่   

“กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพลเมือง หรือ อำจเรียก พลเมืองศึกษำ (civic 
education) มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุมถึงกำรเป็นอยู่ในสังคมและกำร
มีวิถีชีวิตประชำธิปไตยของบุคคล ดังควำมหมำย “กำรศึกษำเพ่ือกำรเป็น
พลเมืองดี มำจำกค ำว่ำ Civic Education เป็นกำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือให้
พลเมืองนั้นเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและเป็นพลโลกท่ีดีด้วย  พลเมือง
ศึกษำจึงช่วยในกำรหล่อหลอมคุณภำพของคน สร้ำงเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชำติ มีน ำ้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน เห็นแก่ส่วนรวมเพ่ือกำรอยู่
ร่วมกันอยู่ ร่วมกันอย่ำงสันติสุขเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ” (สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์ 
และ  ศิริเดช สุชีวะ, 2547) 

และน าเสนอขอ้จ ากดั ระบบพลเมืองศึกษาในประเทศไทยไวว้า่  
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“ระยะหลังเน้นสำระควำมรู้ทำงวิชำกำรมำกกว่ำกำรปลูกฝังและหล่อ
หลอมควำมเป็นคนดี รวมท้ังมีนโยบำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้โรงเรียน
ปฏิบัติตำมระบบกำรศึกษำแบบรวมศูนย์อ ำนำจ สถำนศึกษำยังมีกำรปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับเจตนำของนโยบำยพลเมืองศึกษำของประเทศ กล่ำวคือ 
สถำนศึกษำยังเน้นกำรสอนสำระควำมรู้ของพลเมืองศึกษำโดยกำรบรรยำย
เป็นหลกั เน้นหนักกำรศึกษำ กำรให้ควำมส ำคัญควำมเป็นพลเมืองดี และกำร
ฝึกปฏิบัติกำรมีส่วนรวมกับชุมชนและกำรรับใช้สังคมยังมีน้อย” (สมหวงั 
พิธิยานุวฒัน ์ และ  ศิริเดช สุชีวะ, 2547) 

สอดคลอ้งหลายประการกบัรายงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผูเ้รียน (พ.ศ. 
2557 – 2560) (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 22-24 ,  
น.34-40,  91-92 และ น. 95) “สะทอ้นปัญหาและทางออก ตอบโจทยป์ฏิรูปการศึกษา
ไทย” โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รายงานการศึกษา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรพบปัญหาโครงสร้างหลกัสูตรไม่เน้นทกัษะการคิด ท าให้
วเิคราะห์ไม่เป็น หลกัสูตรไม่ตอบสนองต่อบริบทสังคมไทย  หลกัสูตรไม่ไดท้ าใหผู้เ้รียน
ค านึงถึงส่วนร่วม โดยเฉพาะปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีครู ครูขาดเทคนิคการสอน
ใส่ความรู้ให้จ  าแต่ไม่ไดท้  าใหคิ้ด ครูขาดทกัษะในการน าใหเ้ด็กคิดคน้หาค าตอบแต่เป็น
การบอกค าตอบ ขาดการจุดประกายการเรียนรู้ ขาดวธีิสอนท่ีจูงใจ การขาดความเขา้ใจต่อ
หลกัสูตรส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาของสถาบันพระปกเกล้า พยายามส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
ดงักล่าวผา่นการอบรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ยงัไม่
รวมถึงปัญหาการขาดครูผูส้อน ครูผูส้อนขาดทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ ครูผูส้อนมี
เวลาให้กับการเรียนการสอนน้อย  และปัญหาการจัดการเรียนรู้หรือหลักสูตรท่ีไม่
สามารถสอดรับกบัความตอ้งการของพื้นท่ีและการน าไปใชใ้นชีวิตจริง การจดัการเรียนรู้
ท่ีไม่สามารถสร้างให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและพฤติกรรม และไม่สามารถพฒันาสมรรถนะ
ผูเ้รียนไดต้ามท่ีตอ้งการ  หรือปัญหาจากการน าหลกัสูตรไปใช ้เช่น การตีความสาระใน
หลกัสูตร การบริหารจดัการหลกัสูตร 
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 ปัญหาการศึกษาไทยในรายงานดังกล่าวท าให้เห็นว่า หากประเทศไทย
ประสงคจ์ะใชห้ลกัสูตรเพื่อการพฒันาความเป็นพลเมืองแลว้จะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย
ในระดบัการสร้างการเรียนรู้ท่ีมีประเดน็เก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการและตอ้งจดัการกบัการ
ส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ในฐานะของการเป็นหลกัสูตรเสริมหรือหลกัสูตรท่ีน าไป
บูรณาการกับสาระหลักท่ีมีอยู่  สามารถจ าแนกปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ได ้ดงัน้ี   

ปัญหำด้ำนครู คือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร และขาด
หลกัสูตรกบัเอกสารประกอบหลกัสูตร เช่น คู่มือการใชห้ลกัสูตร ฯลฯ ซ่ึงท าใหก้ารสอน
ของครูไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ครูไม่ยอมเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ยงัคงยดึถือวิธีสอนแบบ “ยึดตวัครูเป็นศูนยก์ลาง” ในการสอน และ  ครูไม่มี
เวลาศึกษาหลกัสูตรก่อนสอน 

ปัญหำด้ำนผู้บริหำรโรงเรียน   คือ การท่ีผูบ้ริหารมีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัสูตรนอ้ย ท าใหไ้ม่สามารถสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้เท่าท่ีควร 
ผูบ้ริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศและการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช ้
หลกัสูตรแก่ครู และ/หรือนิเทศนอ้ยไม่ทัว่ถึงและไม่ต่อเน่ือง และ ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้การ
สนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรของคณะครู เช่น การจดัหาเอกสารประกอบหลกัสูตรประเภท
ต่าง ๆ และการจดัหาจดัท าวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหเ้พียงพอ   กบัความตอ้งการ
ของครู การจดัครูเขา้สอนไม่เหมาะสม การไม่ได้สนับสนุนการพฒันาบุคลากรใน
โรงเรียน เป็นตน้  

ปัญหำด้ำนศึกษำนิเทศก์ ไดแ้ก่ การนิเทศการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียนต่าง ๆ 
ไม่ทั่วถึง  ศึกษานิเทศก์ไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรอย่างถ่องแท้ และ 
ศึกษานิเทศกไ์ม่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศและให้ค  าแนะน าแก่ครูท่ีดีเท่าท่ีควร 
รวมไปถึงมีการน าเสนอปัญหาหน่วยงานส่วนกลางทั้งในระดบัจงัหวดัและอ าเภอไวว้่า 
หน่วยงานส่วนกลาง ระดับจังหวดั และระดับอ าเภอจัดการเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัสูตรล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงเรียน ขาดการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร โดยเฉพาะกบัผูป้กครองท าให้ไม่ไดรั้บความร่วมมือเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 
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ขาดงบประมาณท่ีจะสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตร  และ ประเด็นส าคญัคือการฝึกอบรมให้
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใชแ้ก่ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ทัว่ถึง 
และ/หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปัญหาดงักล่าวพบเช่นกนัในการสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดงัรายงานวิจยัของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ท่ี
พบวา่ ดา้นหลกัสูตรมีเน้ือหามากเกินไป ท าใหใ้ชเ้วลาเรียนในชั้นเรียนมาก นกัเรียนไม่มี
เวลาเรียนดว้ยการปฏิบติัและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดา้นครูผูส้อน มีความรู้ในวิชาท่ีสอน
ไม่เพียงพอ รวมทั้งวิธีสอนเฉพาะทาง เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซ่ึงตอ้งมี
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวิชาท าให้มีปัญหาและขาดความมัน่ใจในการสอน 
และมีขอ้เสนอให้มีการจดัเตรียมวสัดุและส่ือการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนงัสือเรียน 
คู่มือครู อุปกรณ์และเคร่ืองมือทดลองใหพ้ร้อมส าหรับครูก่อนการน าหลกัสูตรใหม่ไปใช ้
และ ควรก าหนดคุณสมบติัของผูส้อนวชิาต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 

ท่ามกลางปัญหาดา้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ท่ียงัคง
เป็นขอ้ทา้ทายนั้น สถาบนัพระปกเกลา้ไดพ้ฒันาหลกัสูตร “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา” ข้ึนเพื่อยืนหยดัในภารกิจของสถาบนัในการส่งเสริมและ
สร้างความเป็นพลเมือง โดยหลกัสูตรไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อลดขอ้ทา้ทายดา้นการน าหลกัสูตร
ไปใช้ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียนและผูส้อน 
สามารถน าไปใชใ้นโรงเรียนเพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ มีการจดัท าหนังสือคู่มือประกอบการสอน มีการ
เตรียมผูส้อนดว้ยการฝึกอบรมและฝึกสอนอยา่งเขม้ขน้ มีการส่งเสริมการน าไปใชแ้ละน า
หลกัสูตรเขา้สู่โรงเรียน/สถานศึกษา ดังนั้น ด้วยพื้นฐานความคิดสากลท่ีว่าการสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ทัศนคติ ท่ีสอดคลอ้งกบัระบอบการปกครองนั้นตอ้งท างานผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหลกัสูตรการเรียนรู้ต่างๆ 
ขณะท่ีอยู่ท่ามกลางความทา้ทายของปัญหาดา้นการศึกษาและการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองในระดบัการสร้างการเรียนรู้และการส่งเสริมการน าความรู้ไปใชด้งักล่าว 
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สถาบนัพระปกเกลา้จึงก าหนดให้มีงานวิจยัน้ีข้ึน เพื่อติดตามการน าหลกัสูตรไปใชแ้ละ
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย  

1) เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการใช้หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน/สถานศึกษา 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคของการน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้น
เรียน 

3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรในดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ
ของผูเ้รียนหลงัผา่นการกระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตร 
 

1.3 ขอบเขตการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี  
1.3.1 ดา้นเน้ือหาการศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

การน าหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน หลงัการได้รับการอบรมของครู ด้วยรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และ ดา้นผลลพัธ์ ทั้งน้ี มีการน าแนวคิดการวดัประเมินความรู้ก่อน
และหลงัการอบรมหลกัสูตรของครูผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยแนวคิดของ เคิร์ทแพททริค 
(Kirk Pattrick) ในและ แนวคิดผลลพัธ์การการประเมินผลสัมฤทธ์ิหลกัสูตรใชแ้นวคิด
ของสคริเวน (Scriven) ประเมินการจดัการเรียนการสอน และ แนวคิดของ ครอนบาค 
(Cronbach) ในการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

1.3.2 ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีผ่านการอบรม
หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 2 รุ่น ในจงัหวดั ร้อยเอด็ 
และ จงัหวดัสุโขทยั และ ครู/วิทยากรท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร จ านวนทั้งส้ิน 145 คน 
และ  กลุ่มนักเรียนท่ีครูผูผ้่านการอบรมน าหลักสูตรไปใช้ไม่ว่าเป็นการน าไปใช้ใน
หอ้งเรียนหรือการน าไปประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบอ่ืน 
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1.3.3 ระยะเวลาในการวิจยั 2 ปีงบประมาณ (2558-2559) โดยประกอบดว้ย
กิจกรรม  ดงัน้ี  

1) การอบรม โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา (รหัสโครงการ 58039)  ในเดือน มีนาคม – เมษายน 2558 
และ การน าหลักสูตรไปใช้ในชั้ นเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  เดือน มิถุนายน – 
กนัยายน 2558   

2) การติดตามการน าโครงการไปใช้ ภาคการเรียนท่ี 2 /2558 เดือน 
พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2558   

3) วเิคราะห์ขอ้มูลและจดัท ารายงาน 
 

1.4 นิยามความหมายในงานวจิัย 
“ผลสัมฤทธ์ิ” หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาท่ีก าหนดการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรไปใช ้ไดแ้ก่ การน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้น
เรียนตามกระบวนการท่ีไดรั้บการอบรม    

2) ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้นเรียน ในระดบัท่ี
อยา่งนอ้ยท่ีสุด ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  

“หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา” หมายถึง 
โครงการอบรมของสถาบนัพระปกเกลา้ท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะ 
เพื่อสอนให้ผูรั้บการอบรมมีความรู้ในกระบวนการสอน การใช้ เคร่ืองมือสอน และ 
เขา้ใจกรอบแนวคิดของ คุณลกัษณะพลเมืองในหลกัสูตร ท่ีประกอบดว้ย วินยั ซ่ือสัตย ์มี
เหตุผล รับผดิชอบ และ จิตสาธารณะ 
  “ การประเมินดว้ย รูปแบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model)” 
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    การศึกษาการน าหลักสูตรไปใช้ในภาพรวม ในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และ ผลลพัธ์ ความหมายดงัน้ี  
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation)  คือ นโยบายของรัฐบาล และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายของโรงเรียน สถานศึกษา จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เน้ือหา
ของหลกัสูตร 
  2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) คือ การส่งเสริม การสนบัสนุน 
ความร่วมมือ จากผูเ้ ก่ียวข้อง ผู ้บริหาร ครู/อาจารย์ ผูส้อน ส่ือ ว ัสดุ อุปกรณ์ และ
งบประมาณ ความรู้ ความสามารถของผูส้อนในกระบวนการเรียนการสอนหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  
  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  คือ กระบวนการน าเขา้สู่
สถานศึกษา การน าเขา้สู่แผนการสอน การจดัการเรียนการสอน วิธีการสอน การเลือกใช้
เทคนิคการสอน เช่น สอนในชั้นเรียนหรือสอนในกิจกรรมอ่ืน   
  4) การประเมินผลลพัธ์ (Product Evaluation)  คือ ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อทราบผลของการน าหลักสูตรไปใช้ในชั้ นเรียนว่า
นกัเรียนหรือผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติใดบา้งหลงัผ่านการกระบวนการเรียน
การสอนของหลกัสูตรแลว้  
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ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ของการประเมินดา้นต่างๆ ตามรูปแบบ CIPP model 
 

 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลจากงานวิจยัจะไปพฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหารหลกัสูตรและ
โครงการเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอ่ืนๆ ให้เขา้สู่สถาบนั
ศึกษา  
 

 
 
 
 
 

 Input 

การส่งเสริม การสนบัสนุน 
ความร่วมมือ จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณ  องค์
ความรู้ท่ีผูส้อนไดรั้บจาก
การอบรมงานท่ี 

Process 

การน าเขา้สู่สถานศึกษา 
แผนการสอน การจดัการ
เรียนการสอน วธีิการสอน 
การเลือกใชเ้ทคนิคการสอน 
และการวดัและประเมินผล 

Product  

ความพึงพอใจ ความรู้ และ 
ทกัษะของผูเ้รียน ตาม
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร 

Context นโยบายของรัฐบาล สภาพปัจจุบนัของสังคม ชุมชน  วสิัยทศันข์องโรงเรียน 
ความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน โครงสร้าง เน้ือหาของหลกัสูตร 

 

Context นโยบายของรัฐบาล สภาพปัจจุบนัของสังคม ชุมชน  วสิัยทศันข์องโรงเรียน 
ความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน โครงสร้าง เน้ือหาของหลกัสูตร 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
เพื่อติดตามการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิ คือ การติดตามการ

น าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากโครงการไปใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนได ้ผูว้ิจยั
ศึกษากรอบแนวคิดการประเมินหลกัสูตรหรือโครงการดา้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคดิและรูปแบบประเมนิหลกัสูตรหรือโครงการด้านการศึกษา 

กรอบแนวคิดและรูปแบบเพื่อประเมินหลกัสูตรหรือโครงการดา้นการศึกษา - 
Curriculum Evaluation  Model จ าแนกตามนกัคิดไดด้งัน้ี  (ศุภามณ จนัทร์สกุล, 2557, น. 
68-77 ) (ศูนยท์ดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น. 27-44 ) (เยาวดี  รางชยักลุ  วบูิลยศ์รี.  2555, น.135-38) 

2.1.1 แนวคิดการประเมินของ เคิร์ก แพทริค (Kirk Patrick) มุ่งไปท่ีการประเมิน
โครงการฝึกอบรม มากกวา่โครงการดา้นการจดัการศึกษา แมก้ารศึกษาและการฝึกอบรม
จะมีวตัถุประสงค์การเรียนรู้และการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และทกัษะ แต่
ส าหรับ แพทริค เน้นการสร้างทกัษะเพื่อปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนด
แนวทางของการประเมินการฝึกอบรมออกเป็น  4  ลกัษณะ  คือ 1) การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้สึก  หรือความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  2 )  ก า ร
ประเมินการเรียนรู้ (learning  evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้และ
ทักษะท่ีเกิดข้ึน  โดยใช้แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 3) การประเมิน
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง (behavior  evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติังานว่าเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่ ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเพื่อร่วมงานหรือผูบ้ังคับบัญชา 4) การประเมินผลลัพธ์ 
(results  evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าผลจากการอบรมก่อให้เกิดการ
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พฒันาทั้งต่อหนา้ตนเอง  และต่อหน่วยงานของตนอย่างไร  โดยใช้แบบสอบถามหรือ  
การสัมภาษณ์ แนวคิดของแพทริคไม่ได้ให้ความส าคญักบับริบทแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
ผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมรวมทั้งไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการเรียน
การสอนเพื่อสร้างความคิดหรือความเขา้ใจในลกัษณะการสร้าง (construct) ความคิด 
โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีตอ้ง
ให้ความส าคัญทั้ งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติหรือความโน้มเอียงทาง
พฤติกรรม  อย่างไรก็ตามงานวิจยัน้ีได้ประยุกต์แนวคิดของ แพทริค ในกำรอบรมครู
วิทยำกรซ่ึงจะเป็น ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ของโครงกำรต่อไป 

2.1.2 แนวคิดการประเมินของ ไมเคิล จอห์น สคริฟเวน (Michael John Scriven) 
จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลกัษณะ (เยาวดี  รางชยักุล  วิบูลย์
ศรี.  2551 : 35-38)  

1)  การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีบ่งช้ีถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดงักล่าวน้ี น าไปใชเ้พื่อการพฒันางานใหดี้ข้ึนจึงอาจ
เรียกการประเมินประเภทน้ีวา่เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน                       
เม่ือกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ส้ินสุดลงเพื่อเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณค่าความส าเร็จของ
โครงการนั้น ๆรวมทั้งน าเอาความส าเร็จ หรือแนวทางท่ีดีไปใชก้บังานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัต่อไป อาจเรียกการประเมินประเภทน้ีว่า เป็นการประเมินสรุป
รวม 

สคริฟเวนยงัแบ่งส่ิงท่ีตอ้งประเมินออกเป็นส่วนส าคญัอีก  2 ส่วนคือ 
1) การประเมินเกณฑภ์ายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คุณภาพของคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการ เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทศันคติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
การประเมินในส่วนน้ีถือว่ามีความส าคญัและไม่สนใจถึงผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีมีต่อ
ผูรั้บบริการของโครงการ ตวัอย่างเกณฑ์ภายในของโครงการพฒันาหลกัสูตรก็คือการ
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ประเมินเป้าหมายของหลกัสูตร  ความเหมาะสมของเน้ือหา ระบบการจดัการเรียนการ
สอน วิธีการให้คะแนน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าแนวทางประเมินเกณฑ์ภำยในนี้เพ่ือ
ประเมินระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือข้อมูลเชิงลึกขยำยกำรอธิบำยของ CIPP 
model  

2) การประเมินความคุม้ค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัผลของ
โครงการท่ีใหแ้ก่ผูรั้บบริการ เช่น คะแนนสอบหรือผลการปฏิบติังานของผูรั้บบริการจาก
การด าเนินโครงการ การประเมินความคุม้ค่าจึงจดัเป็นการตดัสินคุณค่าของโครงการโดย
อิงเกณฑภ์ายนอก (Extrinsic Criteria) 

2.1.3 แนวคิดการประเมินของ มลัคอม เอม็. โพรวสั (Malcolm M. Provus)  มี
แนวคิดวา่การประเมินคือการก าหนดเกณฑ ์ มาตรฐานและการคน้หาช่องว่างระหว่างส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้เป็นตวัช้ีวดัขอ้บกพร่องของโครงการและน า
รูปแบบการประเมินความสอดคล้องท่ีเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงกบัมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนทุกขั้นตอนและน ามา
พิจารณาความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐาน  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนของการ
ประเมิน 5  ขั้นตอน  คือ 1) การบรรยายโครงการ (Program Definition) 2) การด าเนินงาน
โครงการ (Program  Installation) 3) กระบวนการโครงการ (Program  Process) 4) 
ผลลพัธ์โครงการ (Program  Product)  และ 5) การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย (Cost-benefit) 
แนวคิดของ โพรวสั จึงมีข้อจ ากัดท่ีการมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นตัวช้ีวดัก่อนการ
ประเมิน  

2.1.4 แนวคิดการประเมินของ ลี โจเซฟ ครอนบาค (Lee Joseph Cronbach) ครอ
นบาคมีความเช่ือว่าการประเมินท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งพิจารณาหลาย ๆ  ดา้น ครอนบาค จึง
เสนอโมเดลการประเมิน “Cronbach’s Goal and Side Effect Attainment Model” เพื่อใช้
ส าหรับการประเมินโครงการดา้นการเรียนการสอน  โดยเน้นว่าการประเมินโครงการ
ดา้นการเรียนการสอนนั้นไม่ควรประเมินเฉพาะแต่จุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไวเ้ท่านั้น แต่ควร
ประเมินหรือตรวจสอบผลขา้งเคียงของโครงการดว้ย ครอนบาค  ยงัมีความเห็นเพิ่มเติม
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อีกว่า  หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของการประเมินโครงการการเรียนการสอนก็คือการ
คน้หาขอ้บกพร่องของโครงการเพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ครอนบาคมุ่งประเมินท่ีวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนการ
สอนและจะมีการประเมินในรายละเอียด จึงมีความเหมาะสมกบัการประเมินรายวิชาและ
การประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนและประเมินการเรียนรู้ผ่านผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งใช้วิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย และตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ นบัเป็นแนวทางประเมินการเรียนการสอน
และหลกัสูตรท่ีมีรายละเอียดมาก จึงไม่เหมาะกบังานท่ีให้น ้ าหนกักบัภาพรวมมากกว่า
กระบวนการเรียนการสอนของผูส้อน ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยรวบรวมข้อมูลกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือทรำบถึงกำรน ำไปใช้ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ (ผู้ เรียน) ด้วย 

2.1.5 แนวคิดการประเมินของ โรเบิร์ต  อี  สเตค (Robert E. Stake)  พฒันาจาก
แนวคิดของ ครอนบาค  และ  สคริฟเวน่  เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีนกัประเมินน ามาประยกุตใ์ช้
กนัอยา่งกวา้งขวางในการประเมินโครงการ  เพราะให้ความส าคญักบั กระบวนการเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อน าไปสู่การตดัสินคุณค่าของโครงการ   ดว้ยโครงสร้าง
การประเมินท่ีพิจารณา  3  ส่วนส าคญั คือ 1) ส่ิงน าหรือปัจจยัเบ้ืองตน้ (Antecedents) 
หมายถึง  สภาพเง่ือนไขท่ีมีอยูก่่อนแลว้  หรือปัจจยัต่าง ๆ  ในการด าเนินโครงการ 2) การ
ปฏิบติั (Tran action) หมายถึง  กิจกรรมด าเนินการ  กิจกรรมท่ีปฏิบติั  เช่น  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนกัเรียน  พฤติกรรมระหว่างบุคคล  ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างครูและนกัเรียน  นกัเรียนกบันกัเรียน  เป็นตน้ 3) ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินการ 
(Outcomes) หมายถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ซ่ึงแมส้เตค จะให้ความส าคญักบั
กระบวนการทั้งก่อน-ระหว่าง-หลงั การด าเนินโครงและให้การประเมินคุณค่าตลอด
โครงการ แนวคิดของสเตค ยงัแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืน ๆ  ตรงท่ีหากพบว่า
ผลลพัธ์ยงัไม่ดีไม่ไดห้มายความวา่  การวางแผนไม่ดีหรือหลกัสูตรไม่ดี  แต่อาจบกพร่อง
ท่ีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  เช่น การจดัเวลาสภาพแวดลอ้ม  ผูส้อน  ผูบ้ริหาร  ผูเ้รียน  หรือส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ก็ได ้ ซ่ึงแมส้เตค ตั้งขอ้สังเกตดงักล่าว แต่การประเมินใน
แบบของสเตคกไ็ม่ครอบคลุมปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงในทาง
สังคมศาสตร์นั้นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นบริบทห่อหุม้ผูก้ระท าการ (actors) นั้นเปรียบเป็น
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โครงสร้างส าคญัในการสร้างแนวคิดอุดมการณ์ และทศันคติ และเป็นบริบทแวดลอ้มท่ี
ด ารงอยูอ่ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

2.1.6 แนวคิดการประเมินของ ราลฟ์ ดบับลิว ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ได้
พฒันาแนวคิดขยายส่วนหลกัของการประเมินเป็นหลายส่วน โดยใน 1986  ไทเลอร์ ได้
น าเสนอกรอบความคิดของการประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) การ
ประเมินวตัถุประสงค ์(Appraising Objectives)       2) การประเมินแผนการเรียนรู้ 
(Evaluating  the  Learning  Plan) 3) การประเมินเพื่อแนะน าการพฒันาโครงการ 
(Evaluation  to  Guild  Program  Development) 4) การประเมินเพื่อน าโครงการไป
ปฏิบติั (Evaluating  Program  Implement) 5) การประเมินผลลพัธ์ของโครงการไปปฏิบติั 
(Evaluation the Outcome of an Educational)  และ 6) การติดตาม (Follow up) และการ
ประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation)  

ไทเลอร์ ได้สรุปความเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการว่า เกณฑ์ท่ีตัดสิน
ความส าเร็จของโครงการควรจะพิจารณาจากความส าเร็จของส่วนรวมและมุ่งเนน้ท่ีการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกวา่การประเมินความกา้วหนา้ (Formative 
Evaluation) 

2.1.7 แนวคิดการประเมินดว้ย CIPP Model ของ แดเนียล แอล. สตฟัเฟิลบีม 
(Daniel L. Stufflebeam) เนน้การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ผูป้ระเมินจะได้
ขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และประสิทธิภาพของโครงการท่ีจะประเมิน สตฟัเฟิลบีมไดจ้ดัการ
ประเมินดา้นต่างๆ ท่ีครอบคลุมกระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ดงัน้ี   

1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เก่ียวกบัการวางแผนในการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์เป็นการประเมินก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าโครงการ 
การช้ีประเดน็ปัญหา การพิจารณาความเหมาะสมกบัเป้าหมายของโครงการ 

2) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation: I) เก่ียวกบัโครงสร้าง รูปแบบ
ของโครงการ ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากร เทคโนโลยแีละแผนของการ
ด าเนินงาน 
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) การประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุม
การด าเนินการของโครงการ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ  

4) การประเมินผลลพัธ์ (Product  Evaluation : P) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าโครงการกบัเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีก าหนดไวแ้ต่ตน้  
 
แนวคิดท่ีเลือกใช้ในกำรวิจัย  

ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารประเมินรูปแบบ CIPP Evaluation model  ของ สตฟัเฟิลบีม ใน
การศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีครอบคลุมกระบวนการท างานของ
โครงการ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้จ ากดัของแนวคิดอ่ืนๆ และเสริมจุดแข็งของหลกัการประเมิน
ภาพรวมของโครงการ และ เพิ่มการติดตามท่ีมุ่งเนน้การประเมินผลสรุป โดยใชแ้นวคิด 
ของ เคิร์ท แพททริค เป็นแนวคิดประเมินความรู้ของครูผูไ้ดรั้บการอบรม ซ่ึงเป็นปัจจยั
น าเขา้ ส าคญัก่อนน าไปขยายผลสู่หอ้งเรียน และน าแนวคิดของ สคริเวน พิจารณาปัจจยั
ภายใน - ระบบการจดัการเรียนการสอน และ ครอนบาค ประเมินการเรียนรู้ผ่านผูเ้รียน 
รวมทั้งคน้หาขอ้บกพร่องของโครงการ เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
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ภาพท่ี 2  แนวคิดในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิหลกัสูตร 
 

 
 
2.2 แนวทางน าหลกัสูตรไปใช้ 
 ในกระบวนการติดตามผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรนั้น ขั้นตอนการน าหลกัสูตรไป
ใชมี้ความส าคญัในเพราะเป็นการน าจุดมุ่งหมายหลกัสูตร เน้ือหาวิชา ไปสู่ผูเ้รียน และ
พฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร 
การน าหลกัสูตรไปใชจึ้งเป็นขั้นตอนท่ีบ่งช้ีความส าเร็จหรือความลม้เหลวของหลกัสูตร
โดยตรง  

มโนทศันส์ าคญัของการน าหลกัสูตรไปใช ้อยูท่ี่ความเขา้ใจต่อหลกัสูตรท่ีจะใชใ้น
การเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งเขา้ใจต่ออุดมการณ์ จุดมุ่งหมายหลกัสูตร เน้ือหาวชิา วิธีการ
ขั้ นตอน และชัดเจนต่อเป้าหมายว่าจะพัฒนาผู ้เ รียนให้มีคุณลักษณะและความรู้
ความสามารถใด เพื่อสามารถก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ 
รวมทั้งการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) : การ
ส่งเสริม สนบัสนุน ความร่วมมือ 
จากผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์ผูส้อน  
ทรัพยากร องคค์วามรู้ท่ีผูส้อน
ไดรั้บจากการอบรม ประเมินตาม
แนวคิด เคิร์ทแพททริค
Kirkpatrick  เพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้( Learning outcome) 
เบ้ืองตน้ 

กระบวนการ (Process) : การ
น าเขา้สู่สถานศึกษา แผนการ
สอน การจดัการเรียนการสอน 
วิธีการสอน การเลือกใชเ้ทคนิค
การสอน และการวดัและ
ประเมินผล ตามแนวคิดของ สค
ริฟเวน(Scriven)  และ คอนบราค
(Cronbach)  

ผลลพัธ์  (Product)  : ความพึง
พอใจของผูเ้รียน ผลจดัการเรียน
การสอน ความรู้ และ ทกัษะของ
ผูเ้รียนหลงัผา่นหลกัสูตร 

บริบท (context) ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายของโรงเรียน / 
สถานศึกษา จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เน้ือหาของหลกัสูตร 

Context  
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การน าหลกัสูตรไปสู่การสอน หมายถึงการน ากระบวนการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรไปใชเ้พื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของหลกัสูตร เป็นการใชเ้น้ือหาวิชา
วิธีการสอน การใชอุ้ปกรณ์การสอน แบบเรียน การประเมินการเรียนรู้ และทรัพยากร
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีติดตามผลจากครูและผูร่้างหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขหากพบปัญหา การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้ครูไดมี้พฒันาการ
เรียนการสอน การกระตุน้ให้ครูน าหลกัสูตรไปใช้ การพฒันากลวิธีการสอนเพื่อตอบ
ความมุ่งหมายของหลกัสูตร รวมทั้งการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
และฝ่ายบริหารงานดา้นวชิาการของโรงเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกใหค้รูและนกัเรียน
สามารถสอนและเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี การติดตามการน าไปใช้ยงั

หมายถึงการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลกัสูตร เช่น การเตรียมทรัพยากร การ
เตรียมบุคลากร และการนิเทศการใชห้ลกัสูตร (สงดั อุทรานนัท ์, 2530)  และ 
(สงดั อุทรานนัท,์ 2542) 

การน าหลกัสูตรไปใชมี้ความสัมพนัธ์กบัการติดตามการใชห้ลกัสูตร5 และรวมถึง
การประเมินหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ ความสอดคล้องและ
เหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตร เช่น จุดหมาย โครงสร้าง ขอบเขตเน้ือหา
และความสัมพนัธ์ของเน้ือหาวิชา คุณภาพผูบ้ริหาร ผูใ้ชห้ลกัสูตร คุณภาพผูเ้รียน ส่ือการ
เรียนการสอนและการวดัประเมินผล  เพื่อตดัสินว่าหลกัสูตรสามารถตอบสนองจุดหมาย
ของหลกัสูตร ผลลพัธ์ของหลกัสูตรคือผูเ้รียนเป็นไปตามท่ีคาดหวงั เพื่อตดัสินว่าการ
บริหารงานดา้นหลกัสูตร การบริหารงานดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนั
ของ (วิชัย วงษใ์หญ่,  2554 น. 123-127)  (ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ,์ 2539 น. 192-193) 
(ศกัด์ิศรี ปาณะกุล, 2543, น. 39) (สุนีย ์ภู่พนัธ์, 2546, น. 250-251)  (วราภรณ์ แผ่นทอง, 
2548, น. 48) โดยศึกษากระบวนการต่างๆ ท่ีก าหนด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะห์และ
ตีความวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตอ้งมีความชดัเจนในเชิงพฤติกรรม การคดัเลือกและ
สร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ค านึงถึงการรวบรวมภูมิหลงัของนกัเรียนและลกัษณะของการ
                                                 
5 การตรวจสอบประสิทธิผลและคุณภาพของหลกัสูตร เพื่อป้องกนั แกไ้ข และพฒันา ต่อไป  ส าหรับ
งานวจิยัน้ี ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัท่ีขั้นตอน ด าเนินการใชห้ลกัสูตรและการติดตามประเมิน 
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สอนเพื่อน ามาประกอบในการแปลผลของการประเมิน เพื่อน าผลไปปรับปรุงหลกัสูตร
และการสอนต่อไป  

ในการติดตามประเมินหลกัสูตร สุวิมล ติรกานนัท ์ (สุวิมล ติรกานนัท์, 2548  น. 
261) ไดเ้สนอให้ค  านึงถึงเวลาเขา้ประเมินและชนิดของหลกัสูตร เพราะระยะเวลาท่ีเขา้
ประเมินแตกต่างกนัจะมีประเด็นในการประเมินท่ีแตกต่างกนั ประเภทของหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนัจะมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัท าใหป้ระเดน็การประเมินและตวัช้ีวดัท่ีแตกต่าง
กนัตามไปดว้ย   ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตรจึงเป็น ก่อน ระหว่าง และหลงัการน า
หลกัสูตรไปใช ้ดงัน้ี  

 
ขั้นตอนการประเมนิหลกัสูตร จุดมุ่งหมายการประเมนิ 

การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตร
ไปใช ้

การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรระหวา่ง
ด าเนินการใชห้ลกัสูตร 

การประเมินการน าไปใชแ้ละผลสัมฤทธ์ิของ
หลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตร
ไปใช ้

การประเมินระบบหลกัสูตร 

 
 การติดตามเพื่อประเมินการน าหลกัสูตรไปใช ้ ท าใหท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (Learning  Achievement) ท่ีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ในการจดัการศึกษา โดยทัว่ไป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือทางการศึกษาเป็นความสามารถของนกัเรียนหรือผูเ้รียน ใน
ดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการท่ีนกัเรียนไดรั้บและเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนของ
ครู (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ ยนิดีสุข, 2548, หนา้ 125)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อาจไดจ้ากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น การสังเกต หรือ ประเมินจาก
การตรวจการบา้น หรืออาจไดใ้นรูปของการสอบ ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซอ้น และ
ระยะเวลานาน หรืออาจไดจ้ากการวดัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ไพศาล  หวงัพานิช (ไพศาล  หวงัพานิช, 2536 น. 89) ท่ีให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนวา่ หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการ
สอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม
หรือการสอบ จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคลว่าเรียนแลว้มีความรู้เท่าใด 
สามารถวดัไดโ้ดยการใชแ้บบทดสอบต่าง ๆ เช่น ใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ขอ้สอบวดั
ภาคปฏิบติั สามารถวดัได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.  การวดัดา้นปฏิบติั/ทกัษะ และทศันคติ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถใน
การปฏิบติัโดยทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าว ในรูป
ของการกระท าจริงใหอ้อกเป็นผลงาน การวดัตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 

2.  การวดัดา้นเน้ือหา/ความรู้ เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหา ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่างๆ สามารถวดัไดโ้ดยใช้
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด การ
เปล่ียนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนมาแลว้ว่าเกิดการเรียนรู้
เท่าใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิในลกัษณะ
ต่าง ๆ และการวดัผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
2.3 หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพือ่พลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนา 

หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาเป็นหลกัสูตรท่ี
พฒันาข้ึนเป็นหนงัสือและคู่มือการสอนเพื่อใชเ้ป็นหนงัสือประกอบการสอนวิชาหนา้ท่ี
พลเมืองในสถานศึกษาหรือการอบรมใหก้บัสมาชิกชุมชนหรือภาคประชาสังคม และใช้
เป็นแนวทางในการสอนหรืออบรมเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

หลกัสูตรดงักล่าวมุ่งพลเมืองท่ีด ารงตนเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ีมีความสุข
และสันติ โดยยดึหลกัสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกนั ท่ีพลเมืองตอ้งใหค้วามส าคญั
และเป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบติัตนภายใตร้ะบอบการปกครองดงักล่าว  
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ในหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  ผูเ้รียนจะ
เขา้ใจความหมายของหลักการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้
คุณลักษณะส าคัญ คือ  วินัย  ความซ่ือสัตย ์ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และจิต
สาธารณะ จากสถานการณ์ และกรณีศึกษาต่างๆ  จากง่ายไปยาก จากกรณีท่ีมีความ
ซบัซอ้นนอ้ยไปกรณีท่ีมีความซบัซอ้นมาก และจากใกลต้วัในชีวิตประจ าวนัไปสู่ไกลตวั
ในชุมชน สังคมรอบตวั และสังคมโลก 

เป้าหมายของหลกัสูตร 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับรากฐานท่ีเป็นหลักของประชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
2. เพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรากฐานเหล่านั้นเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีดี 

และเหมาะสมกบับริบทสังคมไทย 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ  ความเต็มใจ และทักษะในการใช้กระบวนการทาง

ประชาธิปไตยในการตดัสินใจและจดัการกบัปัญหาทั้งระดบัส่วนตวัและระดบัสาธารณะ  
หลกัการส าคญัของหลกัสูตร 
หลกัการส าคญัของการสอนหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง

ปรารถนา ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการสอน การเลือกใชกิ้จกรรม หรือ การประยกุตใ์ช้
หลกัสูตร  มีดงัน้ี  

1. เน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการคิด
วเิคราะห์ 

2. ใหค้วามส าคญักบัหลกัการประชาธิปไตย คือ หลกัสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม อนัเป็นหลกัสากล  เพื่อสามารถใชเ้ป็นหลกั
ในการวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

3. ค านึงถึงบริบทของสังคม วฒันธรรมไทย  ร่วมกบัการเรียนรู้สังคม วฒันธรรม
อ่ืนไปพร้อมกนั 
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โครงสร้างและแนวทางในการน าหลกัสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน  
เน้ือหาของหลกัสูตรน้ีประกอบคุณลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความ

ซ่ือสัตย ์ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และ จิตสาธารณะ ความหมายของคุณลกัษณะ
พลเมืองในหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาน้ี เป็น
ความหมายท่ีพฒันาจากหลกัการประชาธิปไตย และแนวทางประพฤติปฏิบติัตนของผู ้
เป็นพลเมืองท่ีมีวถีิการด าเนินชีวติตามครรลองประชาธิปไตย ดงัน้ี  

ความมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ 
รวมทั้งขอ้ปฏิบติักฎ และระเบียบท่ีเป็นกลไกส าคญัในการช่วยให้เกิดความยติุธรรม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  

ความซ่ือสัตย์  หมายถึง การประพฤติตนท่ียึดมัน่ในความซ่ือตรง จริงใจ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การคิดท่ีมีเหตุผล มีความชัดเจนในความเขา้ใจ มี
ความกระจ่างชดัเจน ต่อประเดน็ต่างๆ  มีความรู้หรือขอ้มูลเป็นพื้นฐาน มีการรับ  ให ้
และ ใชข้อ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 

ความรับผดิชอบ หมายถึง หนา้ท่ีหรือพนัธะท่ีจะตอ้งท าบางส่ิงหรือไม่ท าบาง
ส่ิง   

จิตสาธารณะ หมายถึง  การตระหนกัรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั ท่ี
จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นสังคมเดียวกนั 

โดยเรียงล าดบัการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกฝนทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการท าความเขา้ใจและสร้างแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ

ความเป็นพลเมือง โดยตอ้งรู้และตระหนักถึงความส าคญัของคุณลกัษณะนั้นต่อสังคม
ประชาธิปไตยดว้ย 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีจะบุคคล ชุมชน และสังคมจะได้รับหาก
พลเมืองมีคุณลกัษณะนั้น และตน้ทุนหรือส่ิงท่ีบุคคล ชุมชน และสังคมตอ้งเสียสละหรือ
อุทิศใหห้ากพลเมืองมีคุณลกัษณะดงักล่าว  
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3. ขั้นตอนการฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกหรือปฏิบัติต่อ
สถานการณ์ท่ีขดัแยง้กนั หรือสถานการณ์ท่ีมีความส าคญัใกลเ้คียงกนั 

4. ขั้นตอนการน าความรู้ไปปฏิบติั พฒันา และสร้างความยัง่ยืน ด้วยการรู้จัก
ประเมินตนเอง ประเมินชุมชน และประเมินสังคม 

โดยแต่ละคุณลกัษณะจะพฒันาเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้
ประกอบดว้ย หน่วยย่อย 4 หน่วย  โดยมีบทน าของหน่วยการเรียนรู้ซ่ึงอธิบายภาพรวม
ของหน่วยการเรียนรู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยา่งไร จากนั้นจะล าดบัหน่วยยอ่ยของทุกๆ คุณลกัษณะ ดงัน้ี  

1. หน่วยท่ี 1  เร่ิมตน้ท่ีการท าความเขา้ใจกบันิยาม ความหมาย และความส าคญั
ของแต่ละคุณลกัษณะ ซ่ึงจะเป็นไปตามหลกัและปรัชญาประชาธิปไตยในหลกัการส าคญั
ของหลกัสูตรดงักล่าวมาแลว้   

2. หน่วยท่ี 2  การเรียนรู้ เก่ียวประโยชน์และตน้ทุนของการมีคุณลกัษณะนั้นๆ  
เพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์และเลือกปฏิบติัในหน่วยต่อไป  

3. หน่วยท่ี 3  เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ โดยน าหลกัการประโยชน์และตน้ทุนมา
วเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ 

4. หน่วยท่ี 4  ให้ความส าคญักบัการประเมินคุณลกัษณะ การพฒันา และการ
คงไวซ่ึ้งคุณลกัษณะท่ีสร้างข้ึนมานั้น  

แต่ละหน่วยยอ่ยประกอบดว้ยบท แต่ละบทประกอบดว้ยกิจกรรมสร้างการเรียนรู้
ระดบับุคคล กิจกรรมกลุ่ม  กรณีตวัอยา่ง กรณีศึกษา  ค  าถามจากภาพ เคร่ืองมือช่วยคิดใน
รูปของตาราง ผงั หรือ แผนภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและตามหลกัการเรียนรู้ จากง่ายไปยาก จากใกลต้วัไปไกลตวั 
จากสังคมเลก็ไปสู่สังคมการเมืองของประเทศ และความรู้เก่ียวกบัประเทศอ่ืนๆ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้แนวความคิดให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างคุณลักษณะท่ีเรียนรู้กับ
ประสบการณ์ประจ าวนัของนกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตของ
พวกเขากบัสังคมและการเมือง โดยเทคนิคการสอนเนน้การมีส่วนร่วม การแสดงความ
คิดเห็น การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิแสดงองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 5 หน่วยเรียนรู้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ความมวีนัิย 
 

     

     
 
 

  
 
 
 
 
 

   

     

  
 
 

   

     

     

 
 

 
 
 

 บทน า หน่วย
การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความมีวนิยั
ความหมายและ
ความส าคญั 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์
และตน้ทุนของความ
มีวนิยั 

หน่วยท่ี 3 การ
ตดัสินใจปฏิบติัตาม
วนิยั 

หน่วยท่ี 4  การสร้าง 
ส่งเสริม และคงไวซ่ึ้ง
ความมีวนิยั 

บทท่ี 1 ความมีวนิยั
หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งท่ีมาของ
ความมีวนิยั 

บทท่ี 3 ความส าคญั
ของความมีวนิยั 

บทท่ี 4 การประเมิน กฎ ระเบียบ 
และการมีวนิยั 

บทท่ี 5 ประโยชน์และ
ตน้ทุนของความมีวนิยั 

บทท่ี 6 คุณค่าและประโยชนข์อง
วนิยั 

บทท่ี 7 ตดัสินระหวา่ง
ความมีวนิยัท่ีใกลเ้คียง
และขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8 การสร้าง ส่งเสริม และ
คงไว ้

บทท่ี 9 การส ารวจ
ความมีวนิยั 

หน่วยการเรียนรู้  

 ความมีวนิยั 
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หน่วยการเรียนรู้ ความซ่ือสัตย์ 
 
   

 
      

     
 
 

  
 
 
 
 
 

   

     

  
 
 

   

     

     

 
 

 
 
 
 
 

 บทน า หน่วย
การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความ
ซ่ือสตัย ์คืออะไร 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์
และตน้ทุนของความ
ซ่ือสตัย ์

หน่วยท่ี 3 การ
ตดัสินใจปฏิบติัเม่ือ
ความซ่ือสตัยท่ี์
ขดัแยง้กนั 

หน่วยท่ี 4  การ
น าไปใช ้บทสรุป 
ประเมิน 

บทท่ี 1 ความซ่ือสตัย ์คือ
อะไร 

บทท่ี 2 ความซ่ือสตัยน์ั้น
ส าคญัอยา่งไร 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาจาก
ความซ่ือสตัย ์

บทท่ี 4 ประเภทของความ
ซ่ือสตัย ์

บทท่ี 5 ประโยชน์และ
ตน้ทุนของการมีความ
ซ่ือสตัย ์

บทท่ี 6 แหล่งท่ีมาของความ
ซ่ือสตัย ์

บทท่ี 7 การตดัสินใจ
ปฏิบติัเม่ือความซ่ือสตัย์
ท่ีขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8  ท่านเป็นคนท่ีซ่ือสตัย์
หรือไม่ 

บทท่ี 9 เราจะวดัหรือ
ประเมินความ
ซ่ือสตัยไ์ดอ้ยา่งไร 

หน่วยการเรียนรู้  

 ความซ้ือสตัย ์
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หน่วยการเรียนรู้ ความมเีหตุผล 
 

 
     

     
 
 

  
 
 
 
 
 

   

     

  
 
 

   

     

     

 
 

 
 
 
 
 

 

 บทน า หน่วย
การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความมี
เหตผุลคืออะไร 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์
และตน้ทุนของความ
มีเหตผุล 

หน่วยท่ี 3 การ
ตดัสินใจเลือกปฏิบติั
ตามเหตุผลท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัหรือ
ขดัแยง้กนั 

หน่วยท่ี 4  การ
ประเมินและการ
ตรวจสอบความมี
เหตผุล 

บทท่ี 1 ความมีเหตุผล
หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งท่ีมาของความ
มีเหตผุล 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาของความมี
เหตผุลและไม่มีเหตุผล 

บทท่ี 4 การตดัสินระหวา่ง
ประโยชน์และตน้ทุนของ
ความมีเหตผุล 

บทท่ี 5 คุณค่าและประโยชน์ท่ี
ใกลเ้คียงกนัหรือขดัแยง้กนัของ
ความมีเหตผุล 

บทท่ี 6 การตดัสินระหวา่ง
เหตผุลท่ีส าคญัใกลเ้คียงกนั
หรือขดัแยง้กนั 

บทท่ี 7  การตรวจสอบ
ความมีเหตผุล  

บทท่ี 8 บุคคลกบัความมี
เหตผุล 

บทท่ี 9 ผูมี้อ  านาจ
หนา้ท่ีกบัความมี
เหตผุล 

หน่วยการเรียนรู้   

ความมีเหตผุล 
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หน่วยการเรียนรู้ ความรับผดิชอบ 
 

 
     

     
 
 

  
 
 
 
 
 

   

     

  
 
 

   

     

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 บทน า หน่วย
การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 ความส าคญั
ของความรับผิดชอบ 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์
และตน้ทุนของการ
ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบ 

หน่วยท่ี 3 การตดัสิน
เลือกปฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบท่ีมี
ความใกลเ้คียงกนั
หรือขดัแยง้กนั  

หน่วยท่ี 4  ใครคือผู ้
ควรรับผดิชอบ 

บทท่ี 1 ความรับผดิชอบ
หมายถึงอะไร 

บทท่ี 2 แหล่งท่ีมาของ
ความรับผิดชอบ 

บทท่ี 3 ผลท่ีตามมาของความ
รับผิดชอบ 

บทท่ี 4 การตดัสินระหวา่ง
ประโยชน์และตน้ทุนของ
ความรับผิดชอบ 

บทท่ี 5 การเลือกระหวา่งความ
รับผิดชอบ คุณค่า ประโยชน์ท่ีมี
ความส าคญัใกลเ้คียงกนั 

บทท่ี 6 การตดัสินระหวา่งความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัใกลเ้คียงกนั 

บทท่ี 7 การตดัสิน
ระหวา่งความรับผิดชอบ
ท่ีขดัแยง้กนั 

บทท่ี 8 เพราะเหตุใดจึงตอ้งตดัสิน
วา่ใครรับผดิชอบ 

บทท่ี 9 ใครควรรับผิดชอบ
ต่อสถานการณ์น้ี  

หน่วยการเรียนรู้   

ความรับผิดชอบ 
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หน่วยการเรียนรู้ จิตสาธารณะ 
 

 

 
     

     
 
 

  
 
 
 
 
 

   

     

  
 
 

   

     

     

 
 

 
 
 

 
 

 บทน า หน่วย
การเรียนรู้ 

หน่วยท่ี 1 จิต
สาธารณะมี
ความส าคญัอยา่งไร 

หน่วยท่ี 2 ประโยชน์ 
ตน้ทุน และผลของจิต
สาธารณะ 

หน่วยท่ี 3 การเลือก
และการตดัสินใจ
ปฏิบติัตนเป็นผูมี้จิต
สาธารณะ 

หน่วยท่ี 4  การพฒันา
จิตสาธารณะของ
นกัเรียน 

บทท่ี 1 ความหมายของ
จิตสาธารณะ 

บทท่ี 2 ความส าคญัและ
ลกัษณะองคป์ระกอบของ
จิตสาธารณะ 

บทท่ี 3 ประโยชน์และตน้ทุน
ของจิตสาธารณะ 

บทท่ี 4 ผลของจิต
สาธารณะ 

บทท่ี 5 ขอบเขตและขอ้จ ากดั
ของจิตสาธารณะ 

บทท่ี 6 คุณค่าอ่ืนท่ีส าคญั
ใกลเ้คียงหรือขดัแยง้กบัจิต
สาธารณะ 

บทท่ี 7 การ
ประเมินการมีจิต
สาธารณะ 

บทท่ี 8 การพฒันาจิตสาธารณะ 

บทท่ี 9 โครงการเพื่อ
พฒันาจิตสาธารณะ 

หน่วยการเรียนรู้   

จิตสาธารณะ 
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นอกจากน้ี ในทุก ๆ  หน่วยการเรียนรู้ จะมีค าว่า “ประโยชน์ (benefit)” “ต้นทุน
(cost)”  ข้อดี ข้อเสีย ผลดี ผลเสีย ภาระ ผลกระทบ ซ่ึงเป็นกลุ่มค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง
กนัในการใช ้และมกัจะพบอยูใ่นบทท่ีมีการวเิคราะห์หาเหตุผลเพื่อเลือกหรือตดัสินใจต่อ
สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือกรณีศึกษา  ท่ีตดัสินใจไดย้าก   

 ประโยชน์ ข้อดี ผลดี หมายถึง ผลประโยชน์ ส่ิงท่ีจะไดรั้บกลบัมา ท่ีส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่วนรวมท่ีดี สังคมท่ีดี 

ต้นทุน ข้อเสีย ผลเสีย ภาระ ผลกระทบ หมายถึง การเสียสละ การลงทุน การแบก
ภาระ ผลกระทบ หรือ การสูญเสีย บางส่ิงบางอย่าง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม  ทั้งท่ีเป็น
รูปธรรม และ เป็นนามธรรม เพื่อการไดรั้บบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นผลดี เป็นประโยชน ์
กลบัมา ในท่ีน้ีมีความหมายของตน้ทุนทางสังคมเป็นหลกั 
 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลสัมฤทธ์ิการน าหลกัสูตร
ไปใช้ในโรงเรียนและชั้นเรียน ซ่ึงใช้รูปแบบซิปป์ในการติดตามประเมิน เพื่อสรุป
ความคิดรวบยอด ดงัน้ี  

วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล  ( 2551)  ได้รายงานการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ด้วยกรอบ
วเิคราะห์รูปแบบซิปป์ ไวว้า่ ผลการศึกษาดา้นบริบทของหลกัสูตร พบวา่ความชดัเจนของ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรของทุกรายวิชาชดัเจน มีคุณภาพ มีความทนัสมยั และมีความ
สอดคลอ้งของค าอธิบายรายวิชากบั จุดมุ่งหมายวิชาการศึกษาทัว่ไป ด้านโครงสร้าง
หลกัสูตร พบว่ามีคุณภาพแต่ตอ้งปรับปรุง และมีคุณภาพดอ้ยกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืน ดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ของหลกัสูตรพบว่า นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานแตกต่างกนั ผูส้อน มีความรู้ 
ความสามารถดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการสอน วดั 
และประเมินผล การสอน และมีความสามารถในการวดัและประเมินผล    



 

32 
 

ดา้นปัจจยัสนับสนุนพบประเด็นท่ีตอ้งการให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงคือ ส่ือการ
สอนและแหล่งความรู้ให้เพียงพอและทนัสมยั รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน การ
ประสานงานวชิาการศึกษาทัว่ไป และขาดการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั  

 ดา้นกระบวนการ พบว่าผูส้อนใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายแต่ยงัขาดความเขา้ใจ
ต่อวชิาการศึกษาทัว่ไป และพบปัญหาการจดัผูส้อน และ การวดัผลและประเมินผล มีการ
อธิบายช้ีแจงการประเมินผลการเรียน   

ดา้นผลลพัธ์ พบว่าคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป มี
ความเห็นว่าเน้ือหารายวิชามีความ เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทนัสมยัเขา้กบั
ยคุปัจจุบนั และไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

ขณะท่ี  เจนจิรา ชมช่ืนใจ (2552)  การประเมินการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบา้นพร้าวหนุ่ม 
อ า เภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่   

ด้านบริบทหลักสูตรสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจของ 
สถานศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร และสาระการเรียนรู้ และผล
การเรียนรู้ มีความเหมาะสม 

ดา้นปัจจยัน า เขา้ พบว่า คุณสมบติัของผูบ้ริหาร คุณสมบติัของครู คุณสมบติัของ 
นกัเรียน มีความเหมาะสม 

ดา้นกระบวนการ พบว่า โครงสร้างหลกัสูตรและเวลาเรียน ไม่มีความเหมาะสม 
ควรปรับลดในส่วนของเน้ือหาบางรายวิชาให้นอ้ยลง แต่การวดัผล ประเมินผล มีความ
เหมาะสม 

ดา้นผลลพัธ์ พบว่า นักเรียนท่ีส า เร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน มีความเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียนและธรรมชาติของวชิา  

ดา้นผลกระทบ และ ประสิทธิผล พบวา่  ความยัง่ยนืและความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน มีความเหมาะสม 

ขณะท่ี จรรยา ดาสา  และ คณะ( 2553) การประเมินและติดตามผลหลกัสูตร
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โดยประเมินดา้นบริบทคือวตัถุประสงค ์โครงสร้างและเน้ือหาวิชา ดา้นปัจจยัน าเขา้คือ
ประเมินนิสิตแรกเขา้ ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
ดา้นกระบวนการคือประเมินการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล ดา้นผลลพัธ์
ประเมินคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิต โดยศึกษาจากผูส้ าเร็จ
การศึกษา นิสิตท่ีก าลงัศึกษา และคณาจารยผ์ูส้อน ผลการประเมินพบว่าทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมากและมากท่ีสุด ดา้นบริบท วตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก โครงสร้างหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมทุกวิชา เน้ือหามีการประเมินในระดบัมาก ดา้นปัจจยัน าเขา้นิสิตแรกเขา้
ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ขณะท่ีส่ือประกอบการเรียนการสอนได้รับการ
ประเมินระดับมาก สถานท่ีและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมระดับมาก  ด้าน
กระบวนการและวดัประเมินภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลลพัธ์บณัฑิตและนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อตนเองในดา้นความรู้ ความสามารถในการสอน ในการวิจยั เป็นผูน้  า 
การพฒันาตนเองและสังคมในระดบัมาก ดา้นเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมประเมินใน
ระดบัมากท่ีสุด 

ฐิติมา นิติกรวรากุล  (2553)  การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดับา้น
โป่งสามคัคีคุณูปถมัภ์ จงัหวดัราชบุรี ช่วงชั้นท่ี 3-4 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 
Mode พบวา่ 

 ดา้นบริบท หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก นโยบายของเขตพื้นท่ี
การศึกษา นโยบายของโรงเรียน สภาพแวดลอ้มภายนอก ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนเห็นว่าหลกัสูตรเหมาะสมมาก ส่วนครูผูป้กครองและนกัเรียนเห็น
วา่มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง  

ด้านปัจจัยน าเข้า  ได้แก่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา เน้ือหาสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ภาพรวมมีความ
เหมาะสมมาก ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมาก ผูป้กครองและนกัเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสมปานกลาง  

ดา้นผลลพัธ์ ผูบ้ริหารเห็นวา่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นว่า ควร
ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  
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ดา้นผลกระทบ ช่ือเสียง รางวลัเกียรติยศ การยอมรับจากชุมชน ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนเห็นว่าเหมาะสมในระดบัมาก กรรมการบริหารโรงเรียนคาดหวงัในนกัเรียนมี
ทักษะในการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส าหรรับผูป้กครองเห็นว่า
ผลกระทบมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

  นงนภสั บุญเหลือ (2553) การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้ CIPP Model ได้ประเมินหลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ พบวา่ 

ด้านบริบทหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ดา้นบริหารพบว่าปรัชญา วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจ จุดมุ่งหมายหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก ดา้นปัจจยัน าเขา้ คุณสมบติัของผูเ้รียน ครูผูส้อน และผูบ้ริหาร ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ อาคารสถานท่ีและเวลาเรียน มีความเหมาะสมมา แต่ควรปรับปรุงจ านวน
เวลาเรียน  

ดา้นกระบวนการ พบว่าการบริหารหลกัสูตร การประกนัคุณภาพการศึกษาและ
การนิเทศติดตาม มีความเหมาะสมในระดบัมาก แต่ควรปรับปรุงการจดักระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล  

ด้านผลลพัธ์ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และความพึงพอใจต่อ
ผลงานวิทยาศาสตร์เหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงความสามารถในการน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดา้นผลกระทบ พบว่าพฤติกรรม
ของผูเ้รียนและความตอ้งการของชุมชน มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และความ
ปรับปรุงการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและพัฒนาช้ินงาน
วทิยาศาสตร์ 

ดา้นประสิทธิผล พบความคงทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก และควรปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียนใหมี้จิตวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

ขณะท่ี สุภาพร ตรีนภา (2554)  การประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง พ.ศ. 2552 มีการประเมิน
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หลักสูตรเพื่อน าผลมาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภาพของมหาบณัฑิตและตอบสนองตลาดแรงงาน เป็นการประเมินหลกัสูตรใน
ระดบัมหาบณัฑิตในสายวทิยาศาสตร์ ซ่ึงพบวา่ 

ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านโครงสร้างเน้ือหารายวิชาของหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน และการก้าวไปสู่วิชาชีพนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในระดบัสากลมีความเหมาะสม  ควรเพิ่มการปลูกฝังใหน้กัศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควรเพิ่มเน้ือหารายวิชา
เสริมพื้นฐาน (Introduction Programming Language) ให้มีการพฒันาหลกัสูตรให้มี
มาตรฐานระดบัสากล  

ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของหลกัสูตร คุณวุฒิ/คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน และผูเ้รียน 
การจัดการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ควรปรับปรุง 
เน้ือหาวิชาของหลกัสูตรท่ีมีความซ ้ าซ้อน และความเพียงพอของอาจารยต่์อการจดัการ
เรียนการสอน  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ การจัดตารางเรียน
ตารางสอน การจดัโครงการ/กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การวดัผลและประเมินผลรายวิชา 
ปัจจยัเก้ือหนุนและส่ิงสนับสนุนการศึกษา คุณภาพการจดัการเรียนการสอน คุณภาพ
บุคลากรสายสนบัสนุน และการบริการ นกัศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก แต่ควรปรับปรุงการจดัตารางเวลาการสอบ การจดัโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

ดา้นผลลพัธ์ของหลกัสูตร เน้ือหารายวิชาในหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษาการศึกษาในหลกัสูตรก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ การศึกษาในหลกัสูตรสามารถ
นาความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบอยา่งมีเหตุผล 
คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจบในหลกัสูตรตรงตามความตอ้งการของตลาดการจา้งงาน  
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 มาเรียม นิลพนัธ์ุ  และ คณะ (2554) การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี บณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน  โดยภาพรวม พบว่า บณัฑิต นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูส้อน กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารคณะ และ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้าน
บริบท พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า หลกัสูตรมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ดา้นกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
ผลลพัธ์ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า บณัฑิต มี
ความคิดเห็นว่าบัณฑิตท่ีส าเ ร็จการศึกษามีความเป็นผู ้น าทางวิชาการ /วิชาชีพมี
ความสามารถพฒันาหลกัสูตรได้ และมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่น 
ระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บณัฑิตไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาไปสร้างผลงาน
ทางวชิาการหรือนวตักรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบติังานของบณัฑิตส่งผลต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานไดรั้บผลประโยชนต์รงตามท่ีคาดหมาย ดา้นประสิทธิผล มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือผลการปฏิบติังานของบณัฑิต 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้นวชิาการภายในหน่วยงาน นอกจากน้ี งานวจิยัดงักล่าวยงัมีการ
ประเมินดา้นความยัง่ยนื พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการพฒันาวชิาชีพ ดา้นการถ่ายโยงความรู้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก คือบณัฑิตน าความรู้ไปปฏิบติังานไดเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง และประยกุต์
กบัตามความตอ้งการของชุมชน 

 
โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรทั้งในระดบั

โรงเรียนสามญัทัว่ไป โรงเรียนวชิาชีพ มหาวิทยาลยัในทุกระดบัหลกัสูตร การน ารูปแบบ
การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ไปใชใ้นการศึกษาวิจยัเพื่อประเมิน
เป็นท่ียอมรับและนิยมอยา่งกวา้งขวาง ภายใตก้ารประเมิน 4 ดา้น คือ 1) บริบท (context) 
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เก่ียวกบัปรัชญา จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเน้ือหาของหลกัสูตร 2) ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครู/อาจารย ์คุณลกัษณะของผูเ้รียน คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 3) กระบวนการ (Process) เก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน การบริหารหลักสูตร และการวดัและประเมินผล 4) ผลลพัธ์ (Product) เก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูเ้รียน ความพึงพอใจ และผลการจดัการเรียนการสอน 

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบการน าไปใช้ประเมินหลักสูตรท่ีมีการน าเข้าโดยการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกสู่โรงเรียน โดยเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการเรียนการสอน
แบบกระบวนการ ตอ้งมีครูผูส้อนท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญั และ
ต้องการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นบริบทท่ีแตกต่างจากการวิจัย
หลักสูตรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา   ดังนั้นการวิจัยติดตามผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จึงจะเป็นการเพิ่มพื้นท่ีในการใชรู้ปแบบ
ซิปป์ในการติดตามประเมินและจะน าสู่ความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริมการน าหลกัสูตร
ท่ีมีประโยชน์ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองจากภายนอกองค์กรเข้าสู่
โรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทที ่3  
วธิดี าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการใช้หลักสูตรรากฐาน

ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน/สถานศึกษา  ปัจจยัส่งเสริม
และปัญหาอุปสรรคของการน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้นเรียน และ ผลสัมฤทธ์ิของการน า
หลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยประเมิน 4 ดา้น ตามรูปแบบซิปป์    

เพื่องานวิจยัสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยั ไดอ้อกแบบการวิจยั เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี ก  าหนด
ระเบียบวธีิการวจิยั ระบุกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง  
 เชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 กลุ่มท่ี 1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีมีครูเขา้รับการอบรมหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จ านวน 18 คน 
 กลุ่มท่ี 2 ครูผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนา จ านวน 67 คน  
 กลุ่มท่ี 3 นักเรียนท่ีผ่านการน าหลกัสูตรไปใช้ในชั้นเรียนและ/หรือในกิจกรรม
อ่ืนๆ ในโรงเรียน จ านวน 16 คน 
 เชิงคุณภาพกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 กลุ่มท่ี 1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีมีครูเขา้รับการอบรมหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จ านวน 17 คน 
 กลุ่มท่ี 2 ครูผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนา จ านวน 76 คน  
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3.2 การต าเนินการวจิัย  
เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีระบบ และบรรลุวตัถุประสงค์ จึงไดก้  าหนด

ขั้นตอนการวจิยัไวเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร (Documentary review) จากหนงัสือ บทความ 
รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองผ่าน
หลกัสูตรการศึกษา และการติดตามผลหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาและ กระบวนการอบรมโครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา เพื่อน ามาวเิคราะห์การฝึกอบรมของหลกัสูตร  

ขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัพฒันาเคร่ืองมือวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิตามแนวคิด CIPP Model 
ซ่ึงผูว้ิจยัใช้ แบบสอบถามเพื่อความรู้ ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (semi-structure) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา  และ แบบสอบถามการวดัประเมินซิปป์โมเดล ท่ีมีการวดัค่าความเช่ือมัน่ ตาม
วธีิของครอนบาค โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาไดค่้า 0.958 และผา่นการวเิคราะห์ขอ้ค าถาม
จากผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทคนิค IOC ไดค่้า 0.67-1 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวจิยั เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ประมวลผล 
รวบรวมขอ้มูล น ามาวเิคราะห์และจดัท ารายงาน 
 ในการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลลัพธ์ ตาม
รูปแบบซิปป์ โดยมีการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง 
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ประเด็น
ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง การเกบ็ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล ตอบวตักุ
ประสงค์วจัิย 

ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ
หลกัสูตร 4 
ดา้น 
1. ดา้น
บริบท 
2. ดา้นปัจจยั
น าเขา้  
3. ดา้น
กระบวนการ 
4. ดา้น
ผลลพัธ ์

1. ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 

 

1.1. แบบสอบถาม 
1.2. สัมภาษณ์ 
 

1.ขอ้ค าถามแบบมาตร
ประเมินค่าวิเคราะห์โดย
ใชค้่า เฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของ
แต่ละขอ้ค าถามและ
ภาพรวมในแต่ละดา้น 

ดา้นบริบท และ
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

2.ครูผูผ้่านการ
อบรม 

2.1 วดัความรู้ก่อน-
หลงัการอบรม  
2.2 แบบสอบถาม 
2.2 สัมภาษณ์ 

2.ขอ้ค าถามแบบ
เลือกตอบและปลายเปิด
แบบสั้น วเิคราะห์โดย
ค่าร้อยละ 

ดา้นบริบท ดา้น
ปัจจยัน าเขา้ ดา้น
กระบวนการ 
และดา้นผลลพัธ์ 
รวมทั้ง
วตัถุประสงคข์อ้ 
1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 

3 .  นัก เ รี ยนผู ้
ผ่ า น ก า ร น า
หลกัสูตรไปใช้
ใ น ชั้ น เ รี ย น
ห รื อ ผ่ า น
กิจกรรมอ่ืนๆ 
ในชั้นเรียน 

3.1 แบบวดัความรู้ 
(เป็นการศึกษาใน
สภาวการณ์ท่ีไม่มี
การทดลอง) ( the 
one shot, non-
experimental case 
study design) 
3.2 สัมภาษณ์ 

3 . ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์ แ ล ะ แ บ บ
ปลายเปิดแบบยาว ใช้
การวิเคราะห์เน้ือหาและ
จดักลุ่ม 

ดา้นผลลพัธ์ 

  4.แบบวัดความรู้ก่อน
แ ล ะห ลั ง ก า ร อ บ ร ม 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ะ แ น น
เปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการอบรม ดว้ยสูตร 
t-test   
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3.3 เคร่ืองมอืวจิัย 
ผูว้จิยัพฒันาเคร่ืองมือวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิตามแนวคิด CIPP Model ซ่ึงผูว้ิจยัใช ้

แบบสอบถามเพื่อความรู้ ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(semi-structure) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา  และ 
แบบสอบถามการวดัประเมินรูปแบบซิปป์ท่ีมีการวดัค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอน 
บาค โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาได้ค่า 0.958 และผ่านการวิเคราะห์ข้อค าถามจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทคนิค IOC ไดค่้า 0.67-1 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
แบบสอบถามเพื่อความรู้ ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เพื่อวดัความรู้ก่อนและ

หลงัการอบรมหลกัสูตร ประกอบดว้ย ค  าถาม ปลายเปิด 2 ขอ้ และค าถาม แบบสอบถาม
แบบตวัเลือก 3 ขอ้ (Multiple choice question)  จ  านวน 6 ขอ้  

แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร/ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ซ่ึงสอบถามในดา้นบริบท ดา้น
ปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์  จ  านวน 4 ขอ้  

แบบสัมภาษณ์ครูผูผ้่านการอบรม ซ่ึงสอบถามในดา้นบริบท ด้านปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์  จ  านวน 12 ขอ้ 

แบบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ส าหรับนักเ รียน  จ านวน 3  ข้อ  และ 
แบบสอบถามแบบตวัเลือก 3 ขอ้ (Multiple choice question)  จ  านวน 12 ขอ้ 

แบบสอบถามเพื่อประเมินการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
ไทยท่ีพึงปรารถนา ในดา้นต่างๆ ตามรูปแบบซิปป์  ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไป 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด และส่วนของความคิดเห็น
ต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้นเรียน ซ่ึงเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั  จ  านวน 20 ขอ้ 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเกบ็ขอ้มูลเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเวลา
ของกระบวนการน าความรู้เขา้ ดว้ยการวดัประเมินความรู้ก่อน-หลงัการอบรมหลกัสูตร
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รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 2) หลงักระบวนการน าหลกัสูตร
ไปใช ้และผลลพัธ์ของการน าหลกัสูตรไปใช ้ตามล าดบั ดงัน้ี  

1. เก็บรวบรวมขอ้มูล ความรู้ก่อนและหลงัการอบรมของครูและผูเ้ขา้รับการ
อบรม เพื่อน าคะแนนเปรียบเทียบความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม พร้อมทั้งผล
การประเมินการฝึกปฏิบติัการสอน 

2. ติดตามแผนการสอนและการน าไปใช ้โดยติดตามหลงัการอบรม ระหว่างภาค
การศึกษาท่ี 1/2558  และ การน าไปใช้ในชั้นเรียน  น าแผนการสอนมาใช้
วิเคราะห์และ ติดตามผลจากนกัเรียนท่ีผ่านหลกัสูตร - โดยโครงสร้างค าถาม
คือขั้นตอนท่ีเรียนรู้ผ่านไปแลว้ ไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไร และไดผ้่านกระบวนการ
เรียนการสอนอะไรและอยา่งไรบา้ง  กรณีท่ีตอ้งการประเมินความเขา้ใจผูว้ิจยั
จะให้ผูเ้รียนให้นิยามอย่างง่ายตามความเขา้ใจ โดยเฉพาะความหมายของ 
“ประโยชน์” และ “ตน้ทุน”  ขอ้มูลส่วนน้ีน าไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลจาก
ครูผูส้อนในส่วนของการด าเนินโครงการ (process) ขอ้มูลส่วนน้ียงัสามารถ
น าไปประเมินส่วนของผลลพัธ์ของโครงการ (product) ไดอี้กดว้ย 

3. การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในประเด็นของการสนับสนุนโครงการและความ
คิดเห็นต่อโครงการ ข้อมูลท่ีได้จากผูบ้ริหารจะเป็นบริบทส าคัญของการ
ด าเนินโครงการในโรงเรียน  

4. การสัมภาษณ์ครูผูส้อน ครูผูส้อนในโครงการ ขณะเดียวกนัโครงสร้างค าถาม
ในการสัมภาษณ์คือการน ากระบวนการเรียนการสอนไปใชก้บัชั้นเรียนและ
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายท่ีพบข้อมูลส่วนน้ีน าไปวิเคราะห์ใน
กระบวนการด าเนินโครงการ 

5. เกบ็รวบรวมขอ้มูลผา่นแบบสอบถามการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน 
 
พื้นท่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ  
3.4.1. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 2 คร้ัง  คร้ังแรกวันท่ี 9-13 

พฤศจิกายน 2558 เกบ็ขอ้มูลจ านวน 8  โรงเรียน กบั  3 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ 
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โรงเรียนหนองหม่ืนถ่านวิทยา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
โรงเรียนจงัหารวริิยาประชาสรรค ์โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ โรงเรียนท่า
ม่วงวิทยาคม โรงเรียนธวชับุรีวิทยาคม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั  และ ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียน อ. อาจสามารถ อ. เชียงขวญั ต. สะอาดสมบูรณ์  อ.เมือง คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 14-
16 ธนัวาคม 2558 เกบ็ขอ้มูลจ านวน 6 โรงเรียน กบั 1 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนโพธ์ิชยัชนูปถมัภ ์โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียน
จตุรพกัตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนเมืองนอ้ยวทิยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี 
และ การศึกษานอกโรงเรียน อ. จตุรพกัตรพิมาน   

3.4.2. จงัหวดัสุโขทยั ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง วนัท่ี 4 
ธนัวาคม 2558 จ  านวน 11 โรงเรียน กบั 1 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวดั สุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโ์ลก
ประชาสรรค ์โรงเรียนสวรรคอ์นนัตว์ทิยา โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรค
โลก โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนตล่ิงชนัวทิยานุสรณ์  โรงเรียนอุดมดรุณี ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียน อ าเภอสวรรคโลก และ ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
สุโขทยั  

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู ้สอน ผู ้บริหาร
โรงเรียน และ นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนหรือไดรั้บการถ่ายทอดหลกัสูตรดงักล่าว 

1) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในประเด็นของการสนบัสนุนโครงการและความ
คิดเห็นต่อโครงการในฐานะท่ีโครงการมีความสอดคล้องกับการสร้างค่านิยมตาม
นโยบายของรัฐ และเป็นโครงการท่ีสามารถน าไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนได ้
ข้อมูลท่ีได้จากผู ้บริหารจะเป็นบริบทส าคัญของการด าเนินโครงการ ในโรงเรียน 
โดยเฉพาะกรณีท่ีโครงการถูกน ามาใชใ้นรูปแบบอ่ืน 

2) ก า รสั มภาษณ์ค รูผู ้สอน  ค รูผู ้ผ่ านการอบรมหลัก สูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา เป็นเวลา 4 วนั ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการสอนโครงการและวาง
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แผนการสอนร่วมกนัในหอ้งอบรม ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นปัจจยัน าเขา้ในโครงการท่ีครูผูส้อน
ทุกคนไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

ส าหรับโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์คือการน ากระบวนการเ รียนการ
สอนไปใช้กบัชั้นเรียนและปัญหา อุปสรรค และความทา้ทายท่ีพบ ขอ้มูลส่วนน้ีน าไป
วเิคราะห์ในกระบวนการด าเนินโครงการ 

3) การสัมภาษณ์ผูเ้รียน โดยโครงสร้างค าถามคือเม่ือมีการเรียนรู้เร่ืองรากฐาน
ประชาธิปไตยตามหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาผ่าน
ไป นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไร และไดผ้่านกระบวนการเรียนการสอนอะไรและอยา่งไร
บา้ง กรณีท่ีตอ้งการประเมินความเขา้ใจผูว้ิจยัจะให้ผูเ้รียนให้นิยามอย่างง่ายตามความ
เขา้ใจ โดยเฉพาะความหมายของ “ประโยชน”์ และ “ตน้ทุน” ขอ้มูลส่วนน้ีน าไปวเิคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลจากครูผูส้อนในส่วนของการด าเนินโครงการ (process) ขอ้มูลส่วนน้ียงั
สามารถน าไปประเมินส่วนของผลลพัธ์ของโครงการ (product) ไดอี้กดว้ย 

การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและวดัประเมิน
ความรู้   

1) แบบสอบถามความเห็นต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน สถานศึกษา และ
ชั้นเรียน  ดังภาคผนวก ก. สุ่มเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามการน าหลกัสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา เพื่อส ารวจความคิดเห็นตามแนวคิด CIPP 
model  

2) แบบประเมินความรู้ ก่อนและหลงัการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ดงัภาคผนวก ข 

3)  แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแบบสัมภาษณ์ครู ใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการ
ด าเนินโครงการในโรงเรียน ภาคผนวก ค. 

4) แบบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ส าหรับนกัเรียน  แบบประเมินความรู้หลกั
ของโครงการกับกลุ่มนักเรียนท่ีผ่านการเรียนหรือได้รับการถ่ายทอดหลักสูตร ดัง
ภาคผนวกท่ี ง. 
 



 

45 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อค  านวณหาค่าสถิติ  ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากแบบประเมินความรู้ก่อนและหลงัการอบรมของครูผูผ้่านการอบรม 
ผูว้ิจยัทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการอบรม (ค่า t-
test) ท่ีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05   

2. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีเป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า ผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (ค่ามัชฌิมเลขคณิต) ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานขอ้มูล  (SD  - standard deviation)  รายขอ้และรายชุด ท าการแปล
ผล ดงัน้ี  

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.00-1.50 คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
   1.51-2.50 คะแนน หมายถึง นอ้ย 
   2.51-3.50 คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
   3.51-4.50 คะแนน หมายถึง มาก 
   4.51-5.00 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 

 3. ข้อมูลจากแบบสอบปลายเปิดและสัมภาษณ์ ท่ีเป็นข้อค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า ผูว้ิจยัใชห้ลกัการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยท าการลงรหสั จดักลุ่ม นบัความถ่ี 
หาค่าร้อยละของความถ่ี และรายงานผลในลกัษณะท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี จะน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ และ 
อภิปรายผล ตามกรอบคิดซิปป์ โมเดล (CIPP Model) และ วตัถุประสงคก์ารวิจยั โดย
ก าหนดหวัขอ้น าเสนอ ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไป และ ภาพรวมตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 
4.2  ดา้นบริบท (Context) 
4.3 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  
4.4 ดา้นกระบวนการ (Process) 
4.5 ดา้นผลลพัธ์ (Product) 
4.6 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัขอ้ท่ี 1 
4.7 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัขอ้ท่ี 2 
4.8 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัขอ้ท่ี 3 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป และ ภาพรวมตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 
 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั แสดงดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก เพศ สังกดั และ ต าแหน่ง  
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
51 
50 

 
49.5 
50.5 

สังกดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

 
85 
13 

 
3 

 
84.1 
12.8 

 
2.9 

ต าแหน่ง 
ผูบ้ริหาร 
ครู อาจารย ์วทิยากร 

 
21 
80 

 
20.7 
79.2 

 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 101 คน จ าแนกเป็นชาย  51 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

หญิง 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.5 ผูต้อบแบบสอบถามมาจากหน่วยงานท่ีสังกดั ดังน้ี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1  
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จ  านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั จ  านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.9 

ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี ผูบ้ริหารซ่ึงหมายถึง 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียน และ รองผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดั จ  านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ครู อาจารย์และวิทยากร จากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ วิทยากรประจ า
ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ  79.2 

 ทั้งน้ี ครูผูผ้่านการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนา จงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 61 คน จงัหวดัสุโขทยั จ  านวน 52 คน สอนวิชาใน
หมวดสาระสังคมศึกษา และวิชาอ่ืนๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สอนการงานอาชีพ และ
คอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับ ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรตามรูปแบบซิปป์ (CIPP 
Model) แสดงภาพรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และ 
ดา้นผลลพัธ์ แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2  แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตร จ าแนกรายดา้นและโดย
ภาพรวม 
 

รายการ(ด้าน/ภาพรวม) x  S.D. ระดบั 

1. การประเมินบริบท (Context evaluation) 
2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input) 
3. การประเมินกระบวนการ (Process) 
4. การประเมินผลลพัธ์ (Product) 

4.30 
3.67 
3.26 
3.41 

.59 

.65 

.73 

.71 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.66 .69 มาก 

 
จากตารางท่ี 2  พบว่า ผลภาพรวมของการประเมิน การน าหลกัสูตรไปใช้ใน

โรงเรียนตามหลกัการของซิปป์ โดยพิจารณาจาก 4 ดา้นนั้น  อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.66, 
SD = 0.69)   

เ ม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า  การด า เ นินการหลักสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ดา้น
บริบทมีมาก ( x = 4.3, SD = 0.59)  การประเมินปัจจยัการน าเขา้มีมาก  ( x = 3.67, SD = 
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0.65)  ดา้นกระบวนการ มีปานกลาง ( x = 3.26, SD = 0.73)   การประเมินผลลพัธ์มีปาน
กลาง ( x = 3.41, SD = 0.71)   
 
4.2  ด้านบริบท (Context) 

 
การประเมินดา้นบริบท ในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา  ท่ีมีอิทธิพลต่อการขับเคล่ือน
โครงการ วิสัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียน ความตอ้งการของชุมชน ความเหมาะสม
กบัสภาพปัจจุบนั และความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน ดา้นการประเมินบริบท 
 

การประเมินบริบท x  S.D. ระดบั 

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาล 

2. เป้าหมายของหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์
และเป้าหมายของโรงเรียน 

3. เป้าหมายของหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

4. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ เหมาะกบัสภาพ
ปัจจุบนั 

5.  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ ชดัเจนน าสู่การ
ปฏิบติัได ้

4.51 
 

4.48 
 

4.47 
 

4.16 
3.89 

.50 
 

.50 
 

.50 
 

.72 

.73 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.30 .59 มาก 
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จากตารางท่ี 3 การประเมินบริบทของการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปใชใ้นโรงเรียนและสถานศึกษา  พบว่า วตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.51, SD = 0.50)  
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียน ในระดบัมาก ( x = 4.48, SD = 0.71)  
สอดคลอ้งกนัความตอ้งการของโรงเรียน สังคม และชุมชน ในระดบัมาก ( x = 4.47, SD 
= 0.50)  วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ในระดบัมาก ( x = 4.16, SD = 0.72)  
และ มีความชดัเจนน าไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมาก  ( x = 3.89, SD = 0.73)   และ 
ภาพรวมของความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคห์ลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทนั้นอยูใ่น
ระดบัมาก  ( x = 4.30, SD = 0.59)  โดยมีค่าการกระจายของขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั  

ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่ามีนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ สภาการศึกษา ไดแ้ก่  ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ6 ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการเพิ่มวิชา

                                                 
6 ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน  
7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุท่ีถูกตอ้ง  
8. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลวัต่อ
บาปตามหลกัของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
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หน้าท่ีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
25517 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 เร่ือง  ยทุธศาสตร์
พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ของสภาการศึกษา8  

ขณะท่ีโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรของรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
ไทยท่ีพึงปรารถนา (Foundations of Democracy)  ของสถาบนัพระปกเกลา้ เองมี
วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับรากฐานท่ีเป็นหลักของประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2. เพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรากฐานเหล่านั้นเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีดี 
และเหมาะสมกบับริบทสังคมไทย 

3. เพื่อสร้างความเข้าใจ  ความเต็มใจ และทักษะในการใช้กระบวนการทาง
ประชาธิปไตยในการตดัสินใจและจดัการกบัปัญหาทั้งระดบัส่วนตวัและระดบัสาธารณะ  

โดยมีหลักการส าคัญของการสอน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสอน การ
เลือกใชกิ้จกรรม หรือ การประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี  

1. เน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการคิด
วเิคราะห์ 

                                                 
7 จุดเนน้และขอบข่าย รายวชิาเพ่ิมเติมหนา้ท่ีพลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
จุดเนน้ท่ี 1 ความเป็นไทย  
จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์: การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง สมานฉนัท ์ 
จุดเนน้ท่ี 5 ความมีวนิยัในตนเอง : ซ่ือสตัยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระท าของตนเอง (ขอ้มูลจาก http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=184  จาก ส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 
8 คุณสมบติั 6 ประการ ของ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1) พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได ้2) เคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น 3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพหลกัความเสมอภาค 5) เคารพกติกา และ 6) รับผิดชอบต่อสงัคม ยทุธศาสตร์
พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 หนา้14    

http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=184
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2. ใหค้วามส าคญักบัหลกัการประชาธิปไตย คือ หลกัสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม อนัเป็นหลกัสากล  เพื่อสามารถใชเ้ป็นหลกั
ในการวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

3. ค านึงถึงบริบทของสังคม วฒันธรรมไทย  ร่วมกบัการเรียนรู้สังคม วฒันธรรม
อ่ืนไปพร้อมกนั 
 กล่าวได้ว่า หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 
ประกอบด้วยคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตาม
นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  และจุดเน้นและขอบข่าย รายวิชา
เพิ่มเติมหนา้ท่ีพลเมือง และสอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างความเป็นพลเมืองตามยทุธศาสตร์
พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561  ซ่ึงต่างมีวตัถุประสงคไ์ป
เพื่อการสร้างและพฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ดงัท่ีผูอ้  านวยการ
โรงเรียนกงไกรลาศวทิยากล่าววา่  

“หลักสูตร (รำกฐำนประชำธิปไตยเพ่ือพลเมืองไทยท่ีพึงปรำรถนำ) นี้
เช่ือมโยงกับค่ำนิยม 12 ประกำร ตำมนโยบำยสร้ำงพลเมืองของ คสช. อยู่
แล้ว โรงเรียนจะใช้กำรบูรณำกำรโครงกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
ตอบตัวชี้วัดคุณลักษณะต่ำงๆ” (ว ันชัย วงศ์เทพนิวติั, สัมภาษณ์, 30 
พฤศจิกายน 2558)  

 เช่นเดียวกบัครูผูส้อนท่ีมีความเห็นว่าหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัสาระความรู้
เพื่อพฒันาสังคม รายวิชาศาสนาและหนา้ท่ีพลเมือง หลกัสูตรสังคมศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของครู/อาจารยใ์นโรงเรียนต่อไปน้ี โรงเรียนพนม
ไพรวิทยาคาร (สุพฒัน์ บรรณาลยั รองผูอ้  านวยการ, สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558) 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั (ปิยนนัท ์รินทา,สัมภาษณ์,  11 พฤศจิกายน 2558) ส าหรับ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม แสดงความเห็นว่ากลุ่มสาระเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมืองนั้ น 
ส่วนกลาง(สพฐ.) ไม่มีแผนการสอนมาให้ หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
ไทยท่ีพึงปรารถนา จึงสามารถน าไปใชใ้นสาระเพิ่มเติมไดเ้ลย (อนุชา ฉ ่ามณี, สัมภาษณ์, 
10 พฤศจิกายน 2558)  
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อย่างไรก็ตาม ภายใตน้โยบายรัฐท่ีเอ้ืออ านวยและเป็นปัจจยัส่งเสริมต่อการน า
หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ของสถาบนัพระปกเกลา้
ไปใชน้ั้น โรงเรียนเองยงัคงอยูภ่ายใตบ้ริบทของโครงสร้างและนโยบายระดบักระทรวง 
หรือหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดบัส่วนกลางและระดบัทอ้งถ่ินท่ีมุ่งเป้าหมาย
การสร้างและปลูกฝังคุณสมบติัและคุณลกัษณะอนัเป็นค่านิยมในดา้นต่างๆ จ านวนมาก 
ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ. สุโขทยั กล่าววา่ 

“อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรสู่โรงเรียนมีมำก จึงต้องบูรณำกำรอย่ำงละ
เลก็น้อย โตไปไม่โกง อำเซียน ท้องถ่ินของเรำ คุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น
ด้วยจ ำกัดด้วยเวลำ และเนือ้หำรำยวิชำ จึงต้องบูรณำกำรเท่ำท่ีท ำได้  แม้มี
คำบเพ่ิม 0.5 คำบส ำหรับ สำระหน้ำท่ีพลเมืองเพ่ิมเติม” (อมรรัตน์ รักบวั, 
สัมภาษณ์,  2 ธนัวาคม 2559) 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากเวปไซตด์า้นการศึกษาแห่งหน่ึงน าเสนอไวว้่านบัตั้งแต่ปี 
2546  จนปัจจุบนั (ปี 2559) จ านวนโครงการและกิจกรรมท่ีมุ่งสู่สถานศึกษามีจ านวนกว่า 
400 โครงการ/กิจกรรม9   
 
4.3 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) จะพิจารณาการส่งเสริม การสนับสนุน ความร่วมมือ จาก
ผูเ้ก่ียวข้อง ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์ผูส้อน  ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ  ในท่ีน้ี 
รวมถึง องคค์วามรู้ท่ีผูส้อนไดรั้บจากการอบรมท่ีวดัไดจ้ากการประเมินความรู้ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมโครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  ตาม
แนวคิดเคิร์ท แพททริค เพื่อเก็บขอ้มูลผลการเรียนรู้( Learning outcome) เบ้ืองตน้ท่ีว่า
ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร จึงสามารถน าหลกัสูตรไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
                                                 
9 คอลมัน์ หอ้งพกัครู จาก เวปไซต ์http://www.hongpakkroo.com/news-id287.html 

http://www.hongpakkroo.com/news-id287.html
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ตารางท่ี 4 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
 

การประเมินปัจจัยน าเข้า x  S.D. ระดบั 

1. ผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุนใหก้ารสนบัสนุนการ
ด าเนินการหลกัสูตร 

2. การด าเนินการหลกัสูตร ไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. โรงเรียน/สถานศึกษามีวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรในการด าเนินการหลกัสูตร อยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ 

4. ครูผูส้อนมีองคค์วามรู้ในการด าเนินการหลกัสูตร 
5. ครูผูส้อนมีศกัยภาพดา้นการสอนในการ

ด าเนินการหลกัสูตรฯ 

3.35 
 

3.27 
 

4.25 
 
 

3.40 
4.07 

.85 
 

.76 
 

.82 
 
 

.70 

.67 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.67 .65 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 การประเมินปัจจยัน าเขา้ของการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย

เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปใชใ้นโรงเรียนและสถานศึกษา  พบว่า ปัจจยัการน าเขา้
ท่ีส่งเสริมการน าหลกัสูตรไปใช้ในโรงเรียน เรียงล าดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี โรงเรียน/
สถานศึกษามีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ และ ทรัพยากรในการด าเนินการหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม
เพียงพอ ในระดบัมาก( x = 4.25, SD = 0.82)    ครูผูส้อนมี ศกัยภาพดา้นการสอนในการ
ด าเนินการหลกัสูตร ระดบัมาก ( x = 4.07, SD = 0.67)  ครูผูส้อนมีองคค์วามรู้ในการ
ด าเนินการหลกัสูตร ระดบัปานกลาง ( x = 3.40, SD = 0.70)  ผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุน
ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการหลกัสูตรฯ ระดบัปานกลาง ( x = 3.35, SD = 0.85)  และ 
การด าเนินการหลกัสูตร ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ระดบัปานกลาง ( x = 
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3.27, SD = 0.76)  และ ภาพรวมของปัจจยัการน าเขา้เพื่อน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน
และสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก   ( x = 3.67, SD = 0.65)   

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่าผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่ามีหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาท่ีตอ้งน ามาด าเนินการในโรงเรียน 
พบวา่ การน าเขา้สู่ชั้นเรียนมีรูปแบบแตกต่างกนัไปข้ึนกบัครูผูส้อนแต่ละคน และในกรณี
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร พบรูปแบบการสนบัสนุน ดงัน้ี  

1) มีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยและมีปรับให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมำะสมโดย
คงไว้ซ่ึงวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร  ไดแ้ก่  โรงเรียนตล่ิง
ชนัวทิยานุสรณ์  โดย นาย สุทน ทบัจาก ผูอ้  านวยการโรงเรียน แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินโครงการ โดย “ค าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบการพฒันา
ประชาธิปไตยและส่งเสริมการเป็นพลเมือง” โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
นุสรณ์ ท่ี 138/2558 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558  ก าหนดใหค้รูท่ีผ่าน
การอบรมเป็นพี่ เล้ียงร่วมกับครูอ่ืน และด าเนินโครงการในคาบ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ธัญทิวา เยน็ใจดี, สัมภาษณ์, 4 
ธนัวาคม 2558) 

2) สนับสนุนกำรน ำโครงกำรไปใช้และให้ค ำแนะน ำ  เพื่อให้ครูผูส้อน
จัดสรรเวลาสอนและด าเนินการได้เต็มท่ี (บุญล้อม ไชยสิงห์ , 
ผูอ้  านวยการ, มะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์ และ ส าราญชัย ไกรเสน, 
สัมภาษณ์, 16 ธนัวาคม 2558) ไดแ้ก่ โรงเรียนเมืองสรวงวทิยา  

3) กระจำยอ ำนำจสู่สำระสังคม ให้พิจารณาการน าโครงการไปใช้ใน
ห้องเรียน หรือ บูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ตามความ
เห็นสมควร ไดแ้ก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั (โกวิท อ่อนประทุม, 
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2558) ขณะท่ี โรงเรียนทุ่งเสล่ียมท่ีฝ่าย
บริหารใหเ้สรีภาพกบัครูผูผ้่านการอบรมน าไปบูรณาการไดต้ามความ
เหมาะสม (รักเกียรติ เกสรพรหม, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2558) 
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4) เข้ำร่วมในกำรน ำโครงกำรไปใช้ ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการหรือผูบ้ริหาร
เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี
พึงปรารถนา พบมีการเขา้ร่วมเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ร่วมกบัครูท่ีผ่าน
การอบรมมาดว้ยกนั ขยายผลสู่นกัเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนคีรีมาศพิทยา
คม ในกิจกรรมปฐมนิเทศ Day camp / โรงเรียนอุดมดรุณี จ .สุโขทยั 
ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และ  โรงเรียนเมืองเชลียง จ. 
สุโขทยั ขยายผลสู่สภานกัเรียน  

ด้านความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากร ในฐานะปัจจัยน าเข้า  หลักสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  จัดท าหนังสือและคู่มือ 
ประกอบดว้ยใบงาน และ แบบฝึกหัด พร้อมไฟลดิ์จิตอล ผูส้อนสามารถน าไปพิมพห์รือ
ส าเนาใช้ไดท้นัที  ดา้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกดั สพฐ.  จะมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการส่ือดิจิตอลดงักล่าวพร้อมทั้งส่ืออ่ืนๆ ครบถว้นกว่า ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  ไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ ท าให้ส่ือดิจิตอลไม่
สามารถไปใชไ้ดเ้หมาะสม   

“ส่ือท่ีเป็น Clip ท่ีได้รับจำกหลักสูตร ไม่เหมำะสมกับ อำคำรสถำนท่ีใน
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับต ำบล แต่ใบงำนท่ีมีอยู่ในหนังสือคู่มือ 
เป็นประโยชน์มำก”     (ภทัริยา ค  าตา,  สัมภาษณ์,   2558 และ พิมพก์านต ์
แสวงผล, สัมภาษณ์, 13 ธนัวาคม 2558)    

โดยเฉพาะศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัโดยเฉพาะใน
ระดบัต าบล เช่น กศน. สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง ขาดแคลน วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน ทั้งดินสอ  กระดาษ รวมถึงสถานท่ีและห้องน ้ า ท่ีอาศยั พื้นท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นหอ้งเรียน 

ด้านองค์ความรู้ของครูผู ้สอน  โดยเฉพาะองค์ความรู้ในหลักสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  แสดงเปรียบเทียบก่อนและหลงัการรับ
การอบรม ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองท่ีพึงปรารถนา จ. ร้อยเอ็ด จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการอบรม  
 

การทดสอบความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig. (2-
tailed) 

ความรู้ก่อนการอบรม 

ความรู้หลงัการอบรม 

4.7623 

5.9754 

1.16048 

1.61097 
4.607 .000 

ตารางท่ี 5  แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน พบว่าคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้รับการอบรมก่อนและหลงัการอบรมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการไดรั้บการอบรมคือ 
4.7  และ หลงัการฝึกอบรมคือ   5.9  

 

ตารางท่ี 6  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จ. สุโขทยั จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการอบรม  

 

การทดสอบความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig. (2-
tailed) 

ความรู้ก่อนการอบรม 

ความรู้หลงัการอบรม 

4.9038 

6.1827 

1.15486 

1.65396 
5.562 .000 
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ตารางท่ี 6 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน พบว่าคะแนนความรู้ของครูท่ีเขา้รับการอบรมก่อนและหลงัการอบรมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการไดรั้บการอบรมคือ 
4.9   และ หลงัการฝึกอบรมคือ   6.1  

แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้อนไดรั้บองคค์วามรู้จากการอบรมเพิ่มข้ึน เป็นขอ้สรุปผลการ
เรียนรู้(Learning outcome) เบ้ืองตน้วา่ผูส้อนท่ีผา่นการอบรมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัสูตร  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ ครูผูส้อนมีแผนการสอนและมีการฝึกการสอนในระหว่าง
การอบรมหลกัสูตร เพื่อฝึกทกัษะการสอน  
 อยา่งไรก็ตาม พบขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ยงัพบขอ้มูล
อีกว่า เม่ือน าไปสู่การเรียนการสอนพบว่าผูส้อนไม่มัน่ใจในการสอนเร่ือง ตน้ทุน และ 
ประโยชน ์ตามแนวคิดของหลกัสูตร   “กำรสอนประโยชน์ ต้นทุน เป็นส่วนท่ีเข้ำใจยำก” 
(ภทัริยา ตาค า, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม 2558) 

 
4.4  ด้านกระบวนการ (Process) 

 
กระบวนการ ในท่ีน้ี  คือ  กระบวนการน าเขา้สู่สถานศึกษา การน าเขา้สู่แผนการ

สอน การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการอบรม วธีิการสอน การเลือกใช้
เทคนิคการสอน เช่น สอนในชั้นเรียนหรือสอนในกิจกรรมอ่ืน   
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ตารางท่ี 7 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน ดา้นกระบวนการ 
 

การประเมินกระบวนการ x  S.D. ระดบั 

1. ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรตามแนวทางท่ี
หลกัสูตรฯก าหนดอยา่งครบถว้น 

2. ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ โดยการบูรณาการกบั
หลกัสูตร/สาระหลกัของโรงเรียน 

3. ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ ดว้ยเทคนิคการสอน
รูปแบบอ่ืนๆ  

4. ผูบ้ริหาร ครู และ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการหลกัสูตรฯ 

5. ผูส้อนมีการติดตามประเมินผลหลกัสูตรฯ ท่ีได้
น าไปใช ้

2.38 
 

3.87 
 

2.65 
 

3.40 
 

3.99 

.77 
 

.77 
 

1.14 
 

.76 
 

.78 

นอ้ย 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.26 .78 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 การประเมินกระบวนการในการน าหลักสูตรรากฐาน

ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปด าเนินการในโรงเรียน สถานศึกษา และ 
ในห้องเรียน  พบว่า ผูส้อนมีการติดตามประเมินผลหลกัสูตรท่ีน าไปใช้ ในระดบัมาก      
( x = 3.99, SD = 0.78)   ผูส้อนน าหลกัสูตรไปบูรณาการกบัหลกัสูตรสาระหลกัของ
โรงเรียน ในระดบัมาก ( = 3.87, SD = 0.77)   ผูบ้ริหาร ครู และ บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการหลกัสูตรฯ ในระดบัมาก ( x = 3.40, SD = 0.76)   ผูส้อน
ด าเนินการหลกัสูตรฯ ดว้ยเทคนิคการสอนรูปแบบอ่ืนๆ มีระดบัปานกลาง ( x = 2.65, SD 
= 1.14)  และ ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรตามแนวทางหลกัสูตรก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 
มีคะแนนระดบันอ้ย ( x = 2.38, SD = 0.77)  ภาพรวมของกระบวนการในการน า
หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปด าเนินการในโรงเรียน 
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สถานศึกษา และชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.26, SD = 0.78)  อยา่งไรกต็าม ค่าการ
กระจายของการด าเนินการดว้ยเทคนิคการสอนรูปแบบอ่ืนๆ ขอ้มูลมีการกระจายมาก 
แสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความแตกต่างกนัมาก  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรตามแนวทางท่ีหลกัสูตรฯ 
ก าหนดนอ้ย และมกัน าไปใชเ้พียงบางส่วน เพราะขอ้จ ากดัเร่ือง เวลาในการจดัสรรการ
เรียนการสอน   

“ขัน้ตอนกำรด ำเนินหลกัสูตรไม่มีควำมซับซ้อนและมีกำรเรียงล ำดับกำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสม แต่ในกำรน ำไปใช้จริง มีข้อจ ำกดัด้ำนเวลำจึงต้องปรับ
กระบวนกำรสอนภำยใต้เวลำจ ำกดัและเลือกหน่วยท่ีง่ำยท่ีสุด  เวลำท่ีต้องใช้
ในกำรสอนหลกัสูตรนีน้ั้น เป็นวิชำท่ีสอนให้ผู้ เรียนคิดและวิพำกษ์วิจำรณ์
ด้วย จึงต้องกำรกำรสอนเตม็เวลำ หำกไม่ท ำให้เกิดกำรบรูณำกำรในกำรสอน
อย่ำงแท้จริงจะท ำให้เกิดปัญหำเวลำไม่เพียงพอ” (ชลกาล แกว้ทุ่ง, สัมภาษณ์, 
30 พฤศจิกายน 2558)  
ส าหรับการด าเนินการหลกัสูตร ในกระบวนการน าเขา้ของหลกัสูตรพบมี

ความหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี  
4.4.1 การน าไปใชส้อนในสาระเพิ่มเติม หนา้ท่ีพลเมือง โดยบูรณาการลง

ในแผนการเรียนรู้ 
4.4.1.1 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา มีการน าไปใช้ในการสอนใน

ระดบัชั้น ม. 6 ทุกหอ้ง โดยครูมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ ์และ ม.
3 ทุกห้อง โดยครูส าราญชัย ไชยเสน ในคาบสาระเพิ่มเติม
หนา้ท่ีพลเมือง โดยสอนทั้ง 5 คุณลกัษณะ พบมีใบงานและ
แผนการสอน ในภาคการศึกษา 1/2558 และ ก าหนดแผนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป (มะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์ และ 
ส าราญชัย ไชยเสน และ บุญล้อม ไชยสิงห์ และ ประไพ 
ส่งเสริมกลุ, สัมภาษณ์, 15 ธนัวาคม 2558) 
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4.4.1.2 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีการน าไปในวิชาสังคมศึกษา โดย
สอน จิตสาธารณะ ในภาคการศึกษา 1/2558 และ สอนความ
ซ่ือสัตยซ่ึ์งไดน้ าหน่วย บท และ กิจกรรมในหนงัสือคู่มือของ
หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตย เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนา มาใชท้ั้งหมดสอนในชั้น ม.1/1 ม. 1/3 และ ม. 1/4 
(สมพร สินสมุทร, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2558) และสอน
ในวิชาหน้าท่ีพลเมือง ม. 6 (ชลกาล แกว้ทุ่ง, สัมภาษณ์, 30 
พฤศจิกายน 2558) สอนในวิชาภาษาไทย (จีระศกัด์ิ พวงขจร, 
สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2558) การสอนหลกัสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาของโรงเรียนกง
ไกรลาศวทิยา พบแผนการสอน และ ก าหนดแผนการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป 

4.4.1.3 โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ จ. สุโขทยั มีการสอนในสาระ
หนา้ท่ีพลเมือง และก าหนดเป็นหน่วยในแผนการสอน และใช้
ในคาบแนะแนว ระดับ ม.4 วิชาสังคม และ สอนระดับ ม. 
ปลาย (บญัญติั ทองบาง, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน, 2558)   

4.4.1.4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค ์ครูสุธิดา เนียด 
พลกรัง น าไปสอนในระดบัมธัยมปลาย สาระหนา้ท่ีพลเมือง 
โดยไม่มีการใชส่ื้อเพราะขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี เลือกสอนสาระ
วินัยและมีการใช้ใบงาน โจทยแ์ละตารางวิเคราะห์ของเร่ือง
วินัย เพราะหลักสูตรเน้นการสร้างคุณลักษณะวินัย ตาม
คุณลกัษณะค่านิยม 12 ประการ สอนเร่ืองความมีวินยั โดยใช้
กิจกรรมเพิ่มเติม การถ่ายรูปความไม่มีวินยัในโรงเรียน พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข  (สุธิดา เนียดพลกรัง, สัมภาษณ์, 1 
ธันวาคม 2558) อย่างไรก็ตามไม่พบหลกัฐานแผนการสอน 
และ ใบงาน 
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4.4.1.5 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั อ. อาจ
สามารถ น าไปจดัลงในแผนการเรียนรู้สาระหน้าท่ีพลเมือง 
เ ร่ือง วินัย และความซ่ือสัตย์ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ (กฤษณา สิงห์จันทร์ , 
สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558)  ในภาคการศึกษา 1/2558 

4.4.2 ใชผ้า่นกิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียน ดงัน้ี   
4.4.2.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม จากการ

สัมภาษณ์ (ศมาภรณ์ สัจจาวาท, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 
2558) และพิจารณาจากเอกสารใบงานและแผนการสอนท่ีมี
ความชัดเจน โดยน าไปใช้ในการอบรมกิจกรรมลูกเสือหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนโดยเลือกหัวข้อวินัยในการสอน 
อยา่งไรกต็ามไม่พบรายงานการอบรม 

4.4.2.2 ใช้เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ ส าหรับโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมธัยมตน้เป็นค่าย – Day 
camp ระยะเวลา 2 วนั (สมบัติ ป้องฉิม และ เบญจมาภรณ์ 
เทียนทอง, สัมภาษณ์,  30 พฤศจิกายน 2558) อยา่งไรกต็ามไม่
พบหลกัฐานการจดัไม่ว่าจะเป็นรายงานการอบรมหรือภาพ
ประกอบการจดัอบรม   

4.4.2.3 ใชใ้นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม (โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง 
จ.สุโขทยั) มีการจดัท ารายงานโครงการและการประเมินผล 

4.4.2.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (โรงเรียนตล่ิงชนัวิทยานุสรณ์ 
อ.บา้นด่านลานหอย จ. สุโขทยั)  เป็นโครงการ กิจกรรมนอก
ห้องเรียนท่ีออกแบบใหม่ เรียนรวมทุกชั้นเรียนและจัดท า
แผนการสอน มีส่วนร่วมจากครูในสาระอ่ืนและมีส่วนร่วมกบั
หัวหน้าสาระภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ร่วมเป็นครูพี่เล้ียง ใช้ช่วงเวลาตามนโยบายลด
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เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และคาบเรียนให้ใช้คาบสาระเพิ่มเติม
หน้าท่ีพลเมือง 0.5 คาบ/สัปดาห์ ทุกวนัจันทร์ ก าหนด 2 
สัปดาห์ต่อ 1 เร่ือง  โดยน าคุณลกัษณะทั้ง 5 ไปใชก้บันกัเรียน
ทั้งระดบั ม. ตน้และม. ปลาย ให้ครบทุกชั้นใน 1 กลุ่ม มีทุก
ระดับ มีการปรับสาระให้เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายของการเรียนรู้ (ธัญทิวา เย็นใจดี, สัมภาษณ์, 4 
ธนัวาคม 2558) 

4.4.3 เปิดเป็นชุมนุมรากฐานประชาธิปไตย มีกิจกรรมจิตสาธารณะ มี
สมาชิกชุมนุม 8 คน (โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ ์อ. ทุ่งเสล่ียม จ. 
สุโขทยั) (บญัญติั ทองบาง, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน, 2558) และ 
น ามาใชใ้นคาบแนะแนว ระดบั ม.4 วชิาสังคม (รักเกียรติ เกสรพรหม
, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน, 2558) พบเอกสารการสอน วินยั ซ่ือสัตย ์
และ ความรับผดิชอบ   

4.4.4 น าไปสอนในคาบ หรือกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่  เช่น โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลยั สอนหนา้ท่ีพลเมืองและสังคมพื้นฐาน แต่ไม่ไดน้ าไปใชท้ั้ง
กระบวนการเพราะน าไปใชผ้า่นครูท่ีปรึกษากลุ่ม ท่ีไม่ใช่ผูส้อนสังคม
ศึกษา (ปิยนนัท ์รินทา, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2558) นอกจากน้ี 
ยงัพบขอ้มูลว่าสอนผ่านกิจกรรมทัว่ไปท่ีมีอยู่เดิมในโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า หรือการปฏิบัติกิจวัตรประวันของ
นกัเรียน เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี จ. ร้อยเอด็ ซ่ึงอธิบาย
ว่าการเข้าแถวเป็นระเบียบ การมาเข้าแถวตรงเวลา และการไม่มา
โรงเรียนสายนั้นถึงเป็นการฝึกฝนวนิยัอยูแ่ลว้  

4.4.5 การใช้ส่ือเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น วิชาเคมี 
(โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม) และ ใช้เป็นส่ือประกอบในวิชาอ่ืนๆ 
(ฐิติกาญจน์ เจริญอาจ และ มณฑิรา ทกัขินยั, สัมภาษณ์, 16 ธนัวาคม 
2558) โรงเรียนจงัหารวิริยาประชาสรรค ์ครูผูผ้่านการอบรม 1ท่าน 
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น า CD เปิดประกอบการเรียนการสอนตามแต่สะดวก ไม่มีการบรรจุ
ลงในแผนการสอนไม่มีการน าไปใช้สอน (พัชรินทร์ พันธุเลิศ, 
สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2558) ซ่ึงในกรณีดงักล่าวครูผูส้อนเองตั้ง
ขอ้สังเกตว่านกัเรียนอาจฟังแลว้เขา้ใจ แต่การน าไปสู่การปฏิบติัและ
เป็นนิสัยคือการประเมินท่ีท าไดย้าก 

4.4.6 การใชเ้ป็นเอกสารและส่ือเพื่อเผยแพร่ ไดแ้ก่ โรงเรียนเมืองเชลียง จ. 
สุโขทยั 

4.4.7 โรงเรียนท่ีไม่น าโครงการไปใชเ้ลย ไดแ้ก่ โรงเรียนศรีนคร จ. สุโขทยั 
เหตุผลคือเวลาน้อยและระดับการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน 
โรงเรียนสวรรคอ์นนัต ์จ. สุโขทยั โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
จ. สุโขทยั เพราะเวลาและเวลาท ากิจกรรมนอ้ย โรงเรียนหนองหม่ืน
ถ่านวทิยา จ. ร้อยเอด็ ไม่สามารถน ามาปรับใชไ้ดเ้พราะความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผูเ้รียน  และความไม่มัน่ใจของผูส้อน โรงเรียนจตุร
พกัตรพิมานรัชดาภิเษก จ. ร้อยเอ็ด  ด้วยไม่มีเวลาและไม่สามารถ
น าไปบูรณาการในวิชาใดๆ ได ้  โรงเรียนเทิดไทวิทยาคม จ. ร้อยเอด็  
ครูสอนคณิตศาสตร์เป็นผูเ้ขา้รับการอบรมไม่มีโอกาสสอนหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา (ค าพูน บุญสุข 
และ สุริยา รูจีพนัธ์, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2558) โรงเรียนโพธ์ิ
ชยัชนูปถมัภ ์จ. ร้อยเอ็ด (ธีรสิทธ์ิ วิเศษศิลป์, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 
2558) ไม่มีเวลาจดัการเรียนการสอน โรงเรียนธวชับุรีวิทยาคม จ.
ร้อยเอด็ มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและเน้ือหาสาระเดิมท่ีมีอยู ่รวมทั้งปัญหา
นกัเรียนอ่านหนังสือไม่แตกฉาน การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ยิ่งท าได้
ยากมาก (วิวฒันา บุดดาเพ็ง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2558) 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัร้อยเอด็ จ. ร้อยเอด็ เพราะครูผูผ้่าน
การอบรมยา้ยโรงเรียน (พรรณฌนก บุตรค าโชติ, สัมภาษณ์, 11 
พฤศจิกายน 2558) รวมทั้ง วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ
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เลือกตั้ง จ. สุโขทยั ครู กศน. เชียงขวญั และ ครู กศน. จตุรพกัตร
พิมาน จ. ร้อยเอ็ด ไม่ไดน้ าไปใชเ้ลย ดว้ยเหตุผลการยา้ยผูอ้  านวยการ 
และ มีผูเ้ขา้อบรมเพียง  1 คน ไม่สามารถน าบูรณาการได ้ (ส าเนียง 
เกิดผล, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2558) และ (เอนก เหมือนทอง, 
สัมภาษณ์, 15 ธนัวาคม 2558)  

 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน พบวา่ มีความ

ตอ้งการการส่งเสริมและสนบัสนุนมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เพื่อหลกัสูตรจะประสบความส าเร็จ
และบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 

“ แม้เป็นหลักสูตรท่ีดีแต่กระบวนกำรน ำไปใช้บูรณำกำรต้องกำรควำม
ร่วมมือจำกครูท่ำนอ่ืนและผู้บริหำร ควร อบรมเผยแพร่สู่ครูทุกคน เพ่ือ
ร่วมเป็นพลังขับเคล่ือน โดยจะมีร่วมวำงแผนกำรสอน สอดแทรกไว้ใน
ทุกวิชำ ท้ังนี้ ผู้บริหำรต้องเข้ำใจและให้กำรสนับสนุน” (จกักิต อุทรณ์, 
สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2558)  
“ ...ท่ีส ำคัญกำรสร้ำงคุณลักษณะดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในสำระสังคม
หรือวิชำหน้ำท่ีพลเมือง เพียงอย่ำงเดียว” (ชลกาล แกว้ทุ่ง, สัมภาษณ์, 30 
พฤศจิกายน 2558)   
 “ยังต้องเน้นสำระหน้ำท่ีพลเมืองท่ีต้องกำรสอบ แต่ส ำหรับกำรสร้ำง
คุณลักษณะของนักเรียนต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรท้ังควำม
ร่วมมือระดับโรงเรียนและชุมชน” (บญัญติั ทองบาง และ  รักเกียรติ เกสร
พรหม, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2558) 

  
ดา้นกระบวนการในการติดตามประเมินผลหลกัสูตรฯ ท่ีไดน้ าไปใช ้พบวา่  ครู

ส่วนใหญ่ใชแ้นวทางประเมินผลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประเมินร่วมกบัคุณลกัษณะอ่ืนๆ  (มะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ ์และ ส าราญชยั ไชยเสน และ 
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บุญลอ้ม ไชยสิงห์ และ ประไพ ส่งเสริมกลุ, สุธิดา เนียดพลกรัง,  สัมภาษณ์, 1 ธนัวาคม 
2558) 

ขณะท่ี มีความคิดเห็นของครูท่ีเก่ียวขอ้งกล่าววา่  
“ระบบประเมินของสถำนศึกษำไม่ตอบสนองต่อกระบวนกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตรรำกฐำนประชำธิปไตยเพ่ือพลเมืองไทยท่ีพึงปรำรถนำ  นอกจำกนี ้
กำรบูรณำกำรกลำยเป็นข้อจ ำกัดของโครงกำรนี้เพรำะเป็นโครงกำรท่ีมีควำม
เฉพำะของกระบวนกำรเรียนรู้ ไม่สำมำรถน ำไปบูรณำกำรกับกำรสร้ำงวินัยใน
แบบกำรเข้ำแถวได้ เพรำะไม่สำมำรถฝึกฝนกำรใช้เหตุผลและกำรวิเครำะห์
ประโยชน์ ต้นทุน หรือสร้ำงให้นักเรียนรู้จักคิดวิเครำะห์ได้” (สุรพร กุตัน, 
สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 
4.5 ด้านผลลพัธ์ (Product) 
  
 การประเมินผลลพัธ์ ในการวิจยัน้ี คือ ความพึงพอใจของผูเ้รียน ผลการจดัการ
เรียนการสอน นักเรียนหรือผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติตามวตัถุประสงค์ ของ
หลกัสูตร หลงัผา่นการกระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรแลว้  
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ตารางท่ี 8  แสดงระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน ดา้นผลลพัธ์ 
 

การประเมินผลลพัธ์ x  S.D. ระดบั 

1. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้หลกัสูตร 
2. นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการด าเนินการ

หลกัสูตรฯ ของท่าน 
3. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจตามวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตรฯ 
4. นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ 
5. นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตรฯ 

3.74 
4.09 

 
3.58 

 
2.72 

 
2.93 

.57 

.51 
 

.83 
 

.81 
 

.71 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.40 .71 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 8  การประเมินกระบวนการในการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย

เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปด าเนินการในโรงเรียน สถานศึกษา และ ในหอ้งเรียน  
ดา้นผลลพัธ์ พบว่า นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการหลกัสูตรฯ ในระดบัมาก  
( x = 4.09, SD = 0.51)   ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้หลกัสูตรในระดบัมาก ( = 3.74, 
SD = 0.57) นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ ในระดบัมาก  
( x = 3.58, SD = 0.83)   นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ มีระดบั
ปานกลาง ( x = 2.93, SD = 0.71)  และ นักเรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ มีคะแนนระดบัปานกลาง ( x = 2.72, SD = 0.81)  ภาพรวม
ผลลพัธ์ของการน าหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ด าเนินการในโรงเรียน สถานศึกษา และชั้นเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.40, SD = 
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0.71)  ค่าการกระจายของขอ้มูลมีการกระจายปานกลาง แสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความสอดคลอ้งกนั  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นความพึงพอใจ พบว่า  นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียนรู้ มี
การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม  และเม่ือกิจกรรมด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองนกัเรียนแยง่กนัแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกิจกรรมในหลกัสูตร “ช่วยการเรียนรู้
ของผูท่ี้เรียนรู้ชา้ ( Learning disorders ) ในลกัษณะของ “พี่สอนนอ้ง”  และกระตุน้ใหเ้กิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน” ในการสอนมีการสะทอ้นการเรียนรู้และสรุป 
นกัเรียน ไดค้วามคิดสร้างสรรค ์ไดท้  างานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม ไดค้วามสามคัคี (ธญัทิวา เยน็
ใจดี, สัมภาษณ์, 4 ธนัวาคม 2558)  
 ดา้นประโยชนท่ี์นกัเรียนไดรั้บจากการด าเนินการหลกัสูตร พบว่า นกัเรียนพฒันา
ความเป็นพลเมืองตามวตัถุประสงค์โครงการ ตามการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี  

4.5.1 นกัเรียนได้ฝึกฝนทกัษะการคิดผ่านกระบวนการและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ผา่นกิจกรรมและจากการร่วมศึกษากรณีศึกษา  

4.5.2 การท างานร่วมกบักลุ่ม ช่วยระบบการเรียนรู้   
4.5.3 ผลลพัธ์สู่ครูผูส้อน กล่าวคือ  

4.5.3.1 ไดเ้คร่ืองมือใหม่ในการพฒันาผูเ้รียนเพื่อเป็นพลเมือง ไดก้ระบวนการ
เรียนการสอนใหม่ ไดเ้น้ือหาเพื่อน าไปจดักิจกรรมใหม่   มีแนวทาง
การสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผู ้เ รียน โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ประโยชน์และตน้ทุน (รัตน์ นพเกา้, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 
2558) และ การท างานร่วมกนัระหว่างครูท่ีผ่านการอบรมกบัครูพี่เล้ียง
ของโรงเรียนตล่ิงชนัวิทยานุสรณ์ช่วยใหเ้กิดการถ่ายทอดกระบวนการ
เรียนการสอนไดใ้นลกัษณะของ On the job training  

4.5.3.2 กระบวนการเรียนการสอนท าใหค้รูผูส้อนสามารถสอนเร่ืองนามธรรม
เป็นรูปธรรม  เกิดแนวคิดในการน าไปใชใ้นการสร้างคุณลกัษณะ และ



 

69 
 

เรียนรู้เร่ืองประโยชน์/ตน้ทุนท่ีเป็นแนวคิดใหม่ (ธัญทิวา เยน็ใจดี, 
สัมภาษณ์, 4 ธนัวาคม 2558) 

4.5.3.3 ผูเ้ขา้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี จ.ร้อยเอด็ และ โรงเรียน
เทศบาลสวรรคโลก จ. สุโขทยั เห็นว่าครูผูรั้บการอบรมไดเ้ปิดโลก
ทัศน์และมุมมองต่อประชาธิปไตย และ การเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบใหม่ (สมพร พิมพรั์ตน์, สัมภาษณ์, 16 
ธนัวาคม 2558)  และ (จนัทร์เพญ็ ทรัพยป์ระชา, สัมภาษณ์, 3 ธนัวาคม 
2558) 

 
4.6 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัข้อที ่1 
 

จากการวจิยั พบแนวทางการด าเนินงานในการใชห้ลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน/สถานศึกษาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ การ
น าไปใชส้อนในสาระเพิ่มเติม หนา้ท่ีพลเมือง โดยบูรณาการลงในแผนการเรียนรู้  การใช้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียน เช่น  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม    กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดเป็นชุมนุมรากฐาน
ประชาธิปไตย  น าไปสอนในคาบ หรือกิจกรรมเดิมท่ีมี ใชส่ื้อเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนในวชิาต่างๆ  ใชเ้ป็นเอกสารและส่ือเพื่อเผยแพร่  
 
4.7  วตัถุประสงค์ของงานวจิัยข้อที ่2 
 

จากการวิจยัพบปัจจยัส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคของการน าหลกัสูตรไปใชใ้น
ชั้นเรียน ดงัน้ี  

ด้ำนบริบท โรงเรียนมีพันธกิจด าเนินโครงการตามนโยบายของภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมากท่ีโรงเรียนตอ้งบรรลุ ความทา้ทายจึงอยู่ท่ีการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารโรงเรียน และการจดัสรรเวลาของครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในกบัพนัธ
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กิจ โครงการ กิจกรรม นั้นๆ ในการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี
พึงปรารถนาไปใช ้

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  พบความท้าทายต่อการสร้างความเข้าใจตามแนวคิดของ
หลกัสูตรสู่นกัเรียน โดยเฉพาะในประเดน็ตน้ทุน และ ประโยชน ์ 

ด้ำนกระบวนกำร พบปัญหา อุปสรรค และความทา้ทาย ดงัน้ี  
1) หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา เป็นหลกัสูตรท่ี

สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ซ่ึงผูส้อนตอ้งให้เวลาในการสอน ท า
กิจกรรม และการกระตุน้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ส่งผลต่อเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการ
สอน โดยเฉพาะผูส้อนท่ีไม่มีชัว่โมงสอนของหลกัสูตร หรือ เวลาท่ีก าหนดไวเ้พื่อ
ท ากิจกรรมเฉพาะ จึงไม่สามารถสอนหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

“... โรงเรียนท่ีใหค้รูผูส้อนน าโครงการไปบูรณาการในชั้นเรียนเองจะพบ
ขอ้จ ากดัมาก เพราะการเรียนการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห์มีความจ าเป็นตอ้งใช้
เวลาในกระบวนการเรียนรู้และการฝึกการคิดวเิคราะห์ท่ีเกิดจากการตั้งค  าถามของ
ผูส้อน”  

“ปัญหาและขอ้จ ากดั คือ เวลา ในการสอนทั้งกระบวนการตามหลกัสูตร 
เพื่อจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร”   

2) เน้ือหาหลกัสูตรและกรณีศึกษาไม่เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียนและคุณลกัษณะของผูเ้รียน ท่ีมีความสามารถดา้นการอ่านต ่า   

3) การสนบัสนุนของผูฝ่้ายบริหาร ท่ีไม่เขม้ขน้จริงจงั โดยทัว่ไปหลงัการอบรมครู
ผูเ้ข้าร่วมการอบรมจะมีการรายงานผลการอบรมในท่ีประชุมคณาจารยข์อง
โรงเรียน ข้ึนกบัแนวทางการบริหารของผูบ้ริหาร ซ่ึงจ าแนกเป็นการมอบหมายให้
ครูผูส้อนน าไปด าเนินการต่อโดยตรง หรือ มอบหมายให้สาระสังคมศึกษา
รับผิดชอบ หรือ การรับทราบผลการอบรมเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการสนับสนุนท่ี
แทจ้ริงเพื่อน ากระบวนการสอนเพื่อคิดวเิคราะห์ การเสริมสร้างทศันคติท่ีจะน าพา
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ไปสู่การประพฤติปฏิบติัคือการใหเ้วลาและชัว่โมงเพื่อสร้างเรียนรู้ มีการติดตาม
ก ากบัดูแล และการสนบัสนุนอยา่งเขม้ขน้ (Thick support) จากผูบ้ริหาร 

4) พบขอ้จ ากดัของการท างานร่วมกนัเป็นทีมของครูผูส้อน คือ การแยกสอนในแต่
ละวิชาและในแต่ละชั้น และต่างมีภาระรับผิดชอบ วฒันธรรมการท างานของ
ครูผูส้อนมิใช่การร่วมกนัสอนในวิชาเดียวกัน ดังนั้น หากตอ้งการให้เกิดการ
ท างานเป็นทีมของผู ้สอนวิชารากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนาตามกระบวนการและขั้นตอนในหลกัสูตรนั้น จะสามารถท าไดโ้ดย
ก าหนดคาบเรียนท่ีทุกคนร่วมสอนตามหลกัสูตรออกแบบไว ้ 

5) กรณีท่ีมีการน าหลกัสูตรไปพฒันาเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียน พบขอ้ทา้ทาย
ของครูผูส้อนท่ีตอ้งปรับการน าไปใช ้ โดยกิจกรรมตอ้งคงไวซ่ึ้งวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร ตอ้งด าเนินการภายในระยะเวลาของกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
ขณะท่ีตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ไดมี้โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ และฝึกฝนการ
คิดวิเคราะห์ อนัหมายถึง ผูส้อนตอ้งใชศ้กัยภาพดา้นกระบวนการเรียนการสอน
และดา้นการบริหารจดัการอยา่งมาก 

6) ความมัน่ใจในองคค์วามรู้ของครูผูส้อน เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา มีความเฉพาะ
ของกระบวนการเรียนการสอน ครูผูส้อนมกัเลือกสอนหรือเลือกใชป้ระโยชน์จาก
หลกัสูตรเฉพาะใหส่้วนท่ีมัน่ใจ   
ด้ำนผลลัพธ์ พบความทา้ทายต่อผลลพัธ์ท่ีนักเรียนไดรั้บ ท่ีนอกจากความรู้และ

ความพึงพอใจในการผ่านหลกัสูตรหรือผ่านกิจกรรมท่ีใช้หลกัสูตร คือ กำรสร้ำงกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นความจ าเป็นต่อการสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นกัเรียนไทยทั้งหมด  
 
4.8 วตัถุประสงค์งานวจิยัข้อที ่3 
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จากการวิจยัพบ ผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอนในชั้น
เรียน พบว่า  ผลจากการน าหลกัสูตรไปใช้ในโรงเรียนท่ีมีความหลากหลาย และการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ในกรณีท่ีใช้หลกัสูตรในรูปแบบบูรณาการ ผูส้อนเลือกใช้การ
ประเมินด้วยมาตรฐานและแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการประเมินไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลจากการด าเนินการของหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ดงันั้น วตัถุประสงคง์านวิจยัขอ้ท่ี 
3  จึงไม่พบการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียนในระดบัทกัษะ และทศันคติ แต่พบการประเมิน
ระดบัปฏิกิริยา (reaction) ของผูเ้รียนคือมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วม กลา้แสดงออก และ
กลา้แสดงความคิดเห็น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งติดตามผลการน าหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ท่ีสถาบันพระปกเกล้าได้ท าการอบรมผู ้อ  านวยการ
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนและสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ณ จ. ร้อยเอ็ด และ 
จ. สุโขทัย จ  านวนทั้ งส้ิน 145 คน กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการติดตามผลสัมฤทธ์ิ คือ 
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบริบท 
(context) ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และ ด้านผลลัพธ์ 
(product) โดยมีรายละเอียดในการประเมิน ดงัน้ี  
 ดา้นบริบท ไดแ้ก่ 

- วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรฯ  
- ความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล หน่วยงานเก่ียวขอ้ง วสิัยทศัน ์
  โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
- วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ เหมาะกบัสภาพปัจจุบนั 
- วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ ชดัเจนน าสู่การปฏิบติัได ้

 ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ 
- การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุนให ้
- ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- โรงเรียน/สถานศึกษามีวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์  และทรัพยากรในการ 
  ด าเนินการ 
- ครูผูส้อนมีองคค์วามรู้ในการด าเนินการหลกัสูตร 
- ครูผูส้อนมีศกัยภาพดา้นการสอนในการด าเนินการหลกัสูตรฯ 

 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
- ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรตามแนวทางท่ีหลกัสูตรฯ ก าหนดอยา่ง  
  ครบถว้น 
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- ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ โดยการบูรณาการกบัหลกัสูตร/สาระหลกั 
  ของโรงเรียน 
- ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ ดว้ยเทคนิคการสอนรูปแบบอ่ืนๆ  
- ผูบ้ริหาร ครู และ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  หลกัสูตรฯ 
- ผูส้อนมีการติดตามประเมินผลหลกัสูตรฯ ท่ีไดน้ าไปใช ้

 ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่  
  - ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้หลกัสูตร 

- นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการด าเนินการหลกัสูตรฯ ของท่าน 
- นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ 
- นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ 
- นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ 

 
 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในการรวบรวมขอ้มูล โดยพฒันา
แบบสอบถาม แบบวดัประเมินความรู้ และแบบสัมภาษณ์ และท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใน
การตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
 ขอ้มูลจากการวิจัยแบ่งออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอ้มูลเชิงคุณภาพวเิคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา โดยการจดักลุ่มค าตอบ และรายงานในรูปแบบการพรรณนา 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
สามารถสรุปผลการติดตามตามรูปแบบการประเมินของซิปป์ โดยภาพรวมคือบริบทของ
นโยบายเอ้ือต่อการน าหลกัสูตรไปใช้ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับมาก   ปัจจยัการ
น าเขา้อยู่ท่ีการสนับสนุนจากผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีระดบัมาก  ดา้นกระบวนการ
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น าไปใช้มีหลากรูปแบบอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นผลลพัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และ
จ าแนกตามดา้นไดด้งัน้ี 
 5.1.1 ดา้นบริบท  

ผู ้บริหาร และครูผู ้สอน มีความเห็นว่าว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบับริบทของสังคม ชุมชน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของโรงเรียน  และมีนโยบายระดบัรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการศึกษาเป็น
บริบทส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมือง ภายใตน้โยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นฐาน การเพิ่มวิชาหนา้ท่ีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
พ.ศ. 2553-2561 ของสภาการศึกษา และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรยงัเหมาะกบัสภาพปัจจุบนั และมีความชดัเจนน าสู่
การปฏิบติัได ้ 

พบมีกิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ จากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ี
เขา้สู่โรงเรียนเป็นจ านวนมาก  

5.1.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้  
  การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีในระดับปาน
กลาง ยงัคงมีกลุ่มผูบ้ริหารและคณาจารยท่ี์ไม่รับรู้ว่ามีหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตย
เพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาเข้ามาสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน โรงเรียน/
สถานศึกษามีวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์  และทรัพยากรในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแตกต่างจาก
ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั ในระดบัต าบล  
 ด้านครูผู ้สอนได้รับการส่งเสริมศักยภาพการสอนหลักสูตรรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีผลการประเมินพบ
ความรู้เพิ่มข้ึน มีการวางแผนการสอนและมีการฝึกการสอนในระหว่างการอบรม



 

76 
 

หลกัสูตรเพื่อสามารถน าไปใชใ้นชั้นเรียน  พร้อมหนงัสือหลกัสูตรและคู่มือ พบว่าผูส้อน
บางคนไม่มัน่ใจในความรู้เร่ือง ตน้ทุน และ ประโยชน ์ 

5.1.3 ดา้นกระบวนการ 
การด า เ นินการของหลัก สูตรนั้ น  ผู ้สอนน าหลัก สูตรไปใช้โดยน า

กระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งครบถว้นโดยเลือกบางคุณลกัษณะไป
สอน และบูรณาการไวใ้นหลกัสูตรและสาระหลกัของหน้าท่ีพลเมือง หรือ มีการเลือก
เพียงบางหน่วย บางบท สอดแทรก บูรณาการในการเรียนการสอนตามโอกาสอ านวยและ
เหมาะสม 

ผูส้อนมีการด าเนินการสอนรูปแบบอ่ืนๆ โดยพฒันาเป็นกิจกรรมเสริมใน
คาบท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมีการสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา  

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน พบมีส่วนร่วมในกรณีของกิจกรรม
เสริมของโรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ท่ีพฒันาเป็นกิจกรรมเสริมในคาบท่ีเหมาะสม 
สอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา ส่งผา่นความรู้ของกระบวนการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรจากครูผูผ้่านการอบรมท างานร่วมกบัครูอ่ืนๆ ในโรงเรียน ภายใตก้ารก าหนด
เป็นนโยบายของโรงเรียน 

ผูส้อนมีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ตามวิธีการการเรียนการ
สอน พบมีการน าแนวทางประเมินของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
ใช้ประเมิน และมีการประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของผูเ้รียนในกรณีของการน าไปใช้
เป็นกิจกรรม 

5.1.4 ดา้นผลลพัธ์ 
 ผลลพัธ์ของการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนาไปใช ้พบผูเ้รียนตอบแบบวดัความรู้ไดถู้กตอ้ง และการประเมินหลงักิจกรรม
คือผูเ้รียนมีความพึงพอใจ ได้เสริมทกัษะดา้นสังคม ด้านการคิด และสามารถใช้เป็น
ระบบช่วยเหลือเพื่อสร้างการเรียนรู้และการคิดให้กบัผูเ้รียน นอกจากผลลพัธ์ต่อผูเ้รียน 
ยงัพบว่าผูส้อนท่ีน าหลกัสูตรไปใชส้อนไดเ้ปิดโลกทศัน์และมุมมองต่อประชาธิปไตย 
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และ การเรียนการสอน เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนเพื่อ
การคิดวเิคราะห์ และ พฒันาผูเ้รียนเพื่อเป็นพลเมือง 
 5.1.5 วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 1 

ในการจากขอ้มูลดา้นปัจจยัการน าเขา้และกระบวนการ พบว่า แนวทางการ
ด าเนินงานในการใชห้ลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาใน
โรงเรียน/สถานศึกษามีหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ การท่ีผูส้อนน า
หลกัสูตรไปใชโ้ดยน ากระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรไปใชอ้ย่างครบถว้นโดย
เลือกบางคุณลกัษณะไปสอน และ การท่ีผูส้อนบูรณาการไวใ้นหลกัสูตรและสาระหลกั
ของหนา้ท่ีพลเมือง และกลุ่มท่ีมีการเลือกเพียงบางหน่วย บางบท สอดแทรก บูรณาการ
ในการเรียนการสอนตามโอกาสอ านวยและเหมาะสม  
 5.1.6 วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 2 
 ปัจจยัส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคของการน าหลกัสูตรไปใชใ้นชั้นเรียน 
ประมวลจากดา้นต่างๆ ในรูปแบบซิปป์ ดงัน้ี   
 ดา้นปัจจยัน าเขา้ – การสนบัสนุนส่งเสริมของผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง การ
ส่งเสริมความรู้และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร เช่น หลกัการประชาธิปไตย และ 
ความเขา้ใจต่อมโนทศัน ์ตน้ทุน และ ประโยชน ์ของหลกัสูตร 
 ดา้นกระบวนการ- การส่งเสริมความสามารถในการน าหลกัสูตรไปบูรณา
การ หรือ ออกแบบกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการจัดการในชั้ นเรียนเพื่อคงไว้ซ่ึง
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายของหลกัสูตร ควรส่งเสริมดา้นความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้
กิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้นบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ การจดัการกบัผูเ้รียนมีความแตกต่าง
ของทกัษะการอ่านออกเขียนได้และการคิด รวมไปถึงเด็กท่ีมีขอ้จ ากดัด้านการเรียนรู้ 
(learning disorder) เป็นตวัแปรส าคญัของการเขา้ถึงการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน
ท่ีใชก้รณีศึกษา การอ่าน และการคิดวเิคราะห์  
 ดา้นผลลพัธ์ – ความทา้ทายของความต่อเน่ืองของหลกัสูตรทั้งในระดบัชั้น
เรียน ระดบัโรงเรียน และระดบัหลกัสูตรชาติ เพื่อสร้างและพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน  
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 5.1.7 วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 3 
 ผลสัมฤทธ์ิของการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้ นเรียน
ภาพรวมท าใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจ ไดเ้สริมทกัษะดา้นสังคม ดา้นการ
คิด และสามารถใชเ้ป็นระบบช่วยเหลือเพื่อสร้างการเรียนรู้และการคิดให้กบัผูเ้รียน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน กระนั้น การน าไปใช้อย่างต่อเน่ือง จะ
สามารถน าไปสู่การสร้างคุณลกัษณะไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  ยงัพบว่าผูส้อนท่ีน าหลักสูตรไปใช้สอนได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองต่อ
ประชาธิปไตย และ การเรียนการสอน เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และ
เทคนิคการสอนเพื่อการคิดวเิคราะห์ และ พฒันาผูเ้รียนเพื่อเป็นพลเมือง 

 
ภาพท่ี 3 สรุปผล CIPP model และขอ้ทา้ทายท่ีคน้พบ 

 
 
 
 

 ผลส ารวจปัจจยัน าเข้า  

การส่งเสริม การสนบัสนุน 
ความร่วมมือ จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณ องค์
ความรู้ท่ีผูส้อนไดรั้บจาก
การอบรม ระดบัปานกลาง 

ผลส ารวจ กระบวนการ 
Process 

การจดัการเรียนการสอน 
วธีิการสอน การเลือกใช้
เทคนิคการสอน และการวดั
และประเมินผล หลากหลาย 

ผลส ารวจ ผลลพัธ์ 
Product  

รูปแบบ ประเมิน
หลากหลาย พบ ความพึง
พอใจ ความรู้ และ ทกัษะ
ของผูเ้รียน ตาม
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร 

Context ช่วงเวลา 2557- ปัจจุบนั  
บริบทเอ้ืออ านวย ต่อการพฒันาความเป็นพลเมือง 

ข้อท้าทาย 

-องคค์วามรู้ของผูส้อน -ความสามารถของผูจ้ดั
กิจกรรม/โครงการ 
-การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
และทีม 

-คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

 
 

ความต่อเน่ืองของการเรียนรู้
และฝึกฝนคุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการสู่ผูเ้รียน 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการติดตามการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนาไปใชใ้นโรงเรียน/สถานศึกษา โดยใช้รูปแบบซิปป์เป็นแนวทางนั้น ผูว้ิจยัได้
พบประเด็นในการวิเคราะห์การน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนและสถานศึกษา ซ่ึงน ามา
อภิปรายตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของรูปแบบซิปป์ และประมวลขอ้มูลสู่วตัถุประสงค์
งานวจิยัทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี 
 5.2.1 ดา้นบริบท 

บริบทและสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย  ทั้ งระดับรัฐ ระดับหน่วยงาน และ
โรงเรียน รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน ส่งเสริมให้การพฒันาการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองไดรั้บความส าคญั  หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
ไทยท่ีพึงปรารถนามีวตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างพลเมืองและมีรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเป็นกระบวนการสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีเน้นกิจกรรม จึงกล่าวได้ว่า
บริบทเอ้ืออ านวยต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียนและในชั้นเรียน และเอ้ืออ านวยต่อ
หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาใหส้ามารถด าเนินการได ้

อยา่งไรกต็าม ภายใตบ้ริบทของนโยบายรัฐท่ีส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมือง 
และส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กันด้วยนั้น ได้กลายเป็นภาระของ
โรงเรียนและครูผูส้อน และเป็นบริบทท่ีทา้ทายต่อโรงเรียนและผูส้อนในการจดัการให้
โครงการและกิจกรรมเหล่านั้นด าเนินไปไดต้ามวตัถุประสงค ์ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรักษา
เป้าหมายส าคญัของการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามสาระหน้าท่ีพลเมืองเพื่อการสอบ
ประเมินตามระบบ การน าหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง
ปรารถนาเขา้สู่โรงเรียน จึงเผชิญกบัความทา้ทายของเวลา ทรัพยากร และ การบริหาร
จดัการภายใตบ้ริบทท่ีทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งสู่โรงเรียนในสภาพดงักล่าวดว้ย 
 5.2.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
 ครูผูส้อนมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของและมีองคค์วามรู้ในหลกัสูตร 
จากกการอบรม รวมทั้ง มีวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์  และทรัพยากรในการด าเนินการโดยภาพรวม
ของสถานศึกษามีมาก  ขณะท่ีการสนบัสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นไปในระดบั
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ปานกลาง การด าเนินโครงการจึงข้ึนกบัผูส้อน ประกอบกบัความกงัวลเร่ืององคค์วามรู้
เฉพาะเก่ียวกบัหลกัสูตร ปัจจยัดังกล่าวเหล่าน้ีต่างส่งผลต่อการน าเขา้ของหลกัสูตรสู่
โรงเรียนและชั้นเรียน  
 5.2.3 ดา้นกระบวนการ 

การด าเนินการของหลกัสูตรท่ีน ากระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรไป
ใช้อย่างครบถว้น จะช่วยให้เกิดความต่อเน่ืองซ่ึงมีความส าคญัต่อการสร้างทกัษะและ
ทศันคติ กรณีท่ีเลือกบางคุณลกัษณะไปสอน และบูรณาการไวใ้นหลกัสูตรและสาระหลกั
ของหนา้ท่ีพลเมืองโดยเลือกเพียงบางหน่วย บางบท สอดแทรก บูรณาการนั้นท าใหก้าร
เรียนรู้ การฝึกทกัษะ และการสร้างกระบวนการคิดและส่งเสริมทศันคติขาดความต่อเน่ือง 
และส่งผลต่อการประเมินผลท่ีไม่เป็นอยา่งเป็นระบบ 

ดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน ท่ีไม่ได้
เป็นไปอย่างเขม้ขน้ (thick support) ต่างส่งผลต่อความมัน่ใจและการน ากระบวนการท่ี
ความเฉพาะตวัไปใชใ้นโรงเรียนและในหอ้งเรียน   
 5.2.4 ดา้นผลลพัธ์ 
 การน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไปใชใ้น
หอ้งเรียน ในภาพรวมท าให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจ ไดเ้สริมทกัษะดา้น
สังคม ดา้นการคิด และสามารถใช้เป็นระบบช่วยเหลือเพื่อสร้างการเรียนรู้และการคิด
ให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน กระนั้น การน าไปใช้
อยา่งต่อเน่ือง จะสามารถน าไปสู่การสร้างคุณลกัษณะไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 นอกจากผลลพัธ์ต่อผูเ้รียน ยงัพบว่าผูส้อนท่ีน าหลกัสูตรไปใช้สอนไดเ้ปิดโลก
ทศันแ์ละมุมมองต่อประชาธิปไตย และ การเรียนการสอน เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียน
การสอน และเทคนิคการสอนเพื่อการคิดวเิคราะห์ และ พฒันาผูเ้รียนเพื่อเป็นพลเมือง 
 5.2.5 วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 1 

การน าหลกัสูตรรูปแบบท่ีสร้างผลลพัธ์ได้ดี ทั้ งน้ี มโนทศัน์ส าคญัของการน า
หลักสูตรไปใช้ ความส าคญัอยู่ท่ีการสอนและความหมายท่ีมีความเฉพาะต่างๆ เพื่อ
สามารถน าไปใชห้รือปรับใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเลือกรูปแบบการ
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น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน/สถานศึกษา เพราะการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหาร และบริบทอ่ืนๆ แมเ้ป็นไปเพื่อส่งเสริมการน าไปใชแ้ต่การน าไปใชไ้ดจ้ริงนั้น
ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อนเป็นส าคญั 
 5.2.6  วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 2 

ผูว้จิยัพบขอ้ทา้ทายของการไม่น าหลกัสูตรไปใชคื้อไม่สามารถจดัสรรเวลาในการ
สอนได ้ ครูไม่มัน่ใจในองคค์วามรู้ของหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทย
ท่ีพึงปรารถนา ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นพลงัความคิดในการจดัการเรียนการสอน คุณ
ลกัษะของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างและมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ และความต่อเน่ืองของ
ผลลพัธ์และการฝึกฝนทกัษะต่อเน่ือง  
 อย่างไรก็ตาม  การบริหารจดัการระดบัโครงสร้าง คือ การบริหารจดัการภายใต้
ขอ้จ  ากดัของเวลาและทรัพยากรท่ีมีโครงการและกิจกรรมจ านวนมากในโรงเรียน โดย
การบูรณาการระดบัหน่วยงาน หรือ การน าเขา้สู่สาระหนา้ท่ีพลเมืองโดยโครงสร้าง เพื่อ
ความต่อเน่ืองของการฝึกฝนทกัษะ ประเด็นของการสร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะในการคิด
วิเคราะห์ไดส้ะทอ้นอยู่ในปัญหาการศึกษาของไทยโดยรวม ดงัรายงานโครงการปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ผูเ้รียน (พ.ศ. 2557 – 2560) “สะทอ้นปัญหาและทางออก ตอบโจทยป์ฏิรูป
การศึกษาไทย” (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ น. 22) ท่ีว่า
โครงสร้างหลกัสูตรไม่เน้นทกัษะการคิด ดงันั้น หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จึงเหมาะสมต่อกนัน าไปใชเ้ป็นหลกัสูตรในโครงสร้าง 
 5.2.7 วตัถุประสงคง์านวจิยัท่ี 3 

ความต่อเน่ืองของหลักสูตรทั้ งในระดับชั้ นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับ
หลกัสูตรชาติ เพื่อสร้างและพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน มีความส าคญัต่อการศึกษาเพื่อ
พฒันาความเป็นพลเมือง ตามแนวคิดท่ีว่า ประชาธิปไตยคือประสบการณ์ท่ีเกบ็เก่ียวและ
สั่งสมอย่างต่อเน่ือง  (an ongoing collective experiment)  โดยเน้นว่าพลเมือง
ประชาธิปไตยไม่ใช่การเป็นการสร้างตวัตนของปัจเจกแต่จะการสร้างดว้ยกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองเป็นรากฐานต่อไปในอนาคต 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  
  รูปแบบการน าไปใช้ท่ีหลากหลายส่งผลต่อการประเมินและผลการประเมินท่ี
แตกต่าง ไม่มีความต่อเน่ืองของการเรียนการสอน ความมั่นใจในการน าไปใช้ การ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1) ดา้นหลกัสูตร และ การอบรม – พฒันาเน้ือหาให้ง่ายและสร้างความเขา้ใจต่อ
ผูเ้รียนใหไ้ดม้ากข้ึน  พฒันาเป็นหลกัสูตรในระดบันโยบายดา้นกระบวนการอบรม  เนน้
หลกัการประชาธิปไตยและเนน้การน ากระบวนการไปใชส้อน ก าหนดให้มีการฝึกสอน
อย่างเข้มข้น และควรมีการวางแผนการน าไปใช้ในห้องเรียนอย่างชัดเจน  กิจกรรม
ดังกล่าวควรเกิดข้ึนร่วมกันระหว่างผูส้อนและผูบ้ริหารในระหว่างการอบรม เรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างโรงเรียน และควรมีการติดตามการน าหลกัสูตรไปใช้เพื่อสนบัสนุนการ
น าไปใชใ้นโรงเรียน    
 อน่ึง  ด้านหลักสูตรไม่ควรจัด เฉพาะครูสังคมศึกษาเพราะ  การสอน
ประชาธิปไตยคือหน้าท่ีของครูทุกคน ในทุกวิชา  ดังค  ากล่าวปาฐกถาของ  Margaret 
Branson, Association Director, Center of Civic Education ท่ีวา่ “การเรียนรู้ความเป็น
พลเมืองหรือการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองควรท าขา้มศาสตร์หรือขา้มสาขาวิชา มีส่วนร่วม 
มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต  เกิดข้ึนไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็น
เผด็จการ ตระหนักในความทา้ทายของสังคมหลากหลาย และตอ้งร่วมกนัสร้างด้วย 
โรงเรียน พ่อแม่ ชุมชน และ องคก์รท่ีไม่ใช่รัฐ” 

2) ดา้นการออกแบบการน าไปใชใ้นโรงเรียน ควรเป็นดงัน้ี    
2.1) ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อใหอ้  านาจหนา้ท่ีกบัผูส้อน เพื่อความ

ร่วมมือ และใหมี้การส่งผ่านการเรียนรู้ (transfer of learning) จากผูท่ี้ผ่านการอบรมไปสู่
ครูคนอ่ืน และช่วยเสริมศกัยภาพในการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการท่ีคงไวซ่ึ้ง
วตัถุประสงคข์องการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 
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2.2) ก าหนดหลกัสูตรไวใ้นสาระหนา้ท่ีพลเมือง วางแผนการสอนตลอดภาค
การศึกษา โดยก าหนดเป็นชัว่โมงการสอนมากกว่าสอดแทรก  เพื่อความต่อเน่ืองของการ
เรียนรู้ ใชส้อนตลอดภาคการศึกษา และสอนต่อเน่ืองไดทุ้กภาคการศึกษา   

2.3) ออกแบบเป็นกิจกรรมในคาบท่ีเหมาะสมและก าหนดให้มีกิจกรรมนั้น
ต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา   

2.4) การใชเ้วลาเตม็ภาคการศึกษาและต่อเน่ืองหลายภาคการศึกษา  ก าหนดไว้
ในสาระหนา้ท่ีพลเมือง  

ทั้งน้ี รูปแบบการน าไปใช้ในโรงเรียนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตบ้ริบทของการ
สนับสนุนและจูงใจของรัฐและสังคมท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
ภาพท่ี 4 แสดงรูปแบบท่ีเหมาะสมของการด าเนินการหลกัสูตรเพื่อลดขอ้ทา้ทาย และ เพื่อ
สร้างผลสัมฤทธ์ิสู่ผูเ้รียน 

 

การน าเขา้ • ครูสงัคมและครูอ่ืนๆ 
• ผูบ้ริหาร/ผูมี้อ  านาจก าหนดนโยบายในโรงเรียน 
• เนน้องคค์วามรู้ประชาธิปไตยและหลกัส าคญัของหลกัสูตร 
• เนน้การฝึกสอนให้เขม้ขน้ 

 

การด าเนินการ 

• ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 

• 1)  ก าหนดไว้ในสาระหน้าที่พลเมือง สอนตลอดภาคการศึกษาและ
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 

• 2) ออกแบบเป็นกจิกรรมในคาบที่เหมาะสมทุกสัปดาห์เพือ่ความ
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 

• ยดึโยงกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

 
ผลลพัธ์ •  ปรับ หรือ พฒันาเคร่ืองมือวดัประเมิน

คุณลกัษณะที่มีประสิทธิภาพ 

พืน้  ที ่ แลก  เปลีย่น  เรียน  รู้  ใน  รูป  แบบ  ต่าง ๆ  

ระ บบ สนับ สนุน  ของ  รัฐ และ  สัง  คม ใน การ ส่ง  เสริม ความ เป็น พล เมอืง  
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3) แนวทางการบริหารหลกัสูตรของสถาบนัพระปกเกลา้ สร้างพื้นท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู้การน าโครงการไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ควรใชก้ระดานข่าว หรือ เปิด web เป็น
ช่องทางรายงานการใชห้ลกัสูตร และเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความส าเร็จ ปัญหา และ 
ขอ้ทา้ทาย หรือ บทเรียนท่ีเป็นประโยชน์ (ประไพ ส่งเสริมกุล, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 
2558) ท าเป็นโรงเรียนเครือข่าย หรือ โรงเรียนตน้แบบท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนหลกัสูตร
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  ก าหนดเป็นวาระของโรงเรียน
และถือเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนทุกคนในโรงเรียน (ธนกฤต พิมพพ์รม, สัมภาษณ์, 11 
พฤศจิกายน 2558)  และ สร้างระบบจูงใจการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน เช่น โรงเรียน
ตน้แบบ โรงเรียนเครือข่าย ร่วมกบัโครงการโรงเรียนประชาธิปไตย 

4) ดา้นสังคมและนโยบายของรัฐ ภายใตค้วามพยายามสร้างประชาธิปไตยหรือ
สร้างพลเมืองประชาธิปไตยในโรงเรียนนั้นมีช่องวา่งระหวา่งเป้าหมายของประชาธิปไตย
ท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตร กบั ความเป็นจริงของสังคมในโรงเรียน รวมทั้งช่องว่างของ
ความรู้ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองท่ีตอ้งการให้เรียนรู้อีกจ านวนมาก ขณะท่ีมี
เวลาใหเ้รียนเพียง 1-12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ขอ้จ ากดัตามโครงสร้างเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีระดบัรัฐ
และนโยบายตอ้งเขา้มามีส่วนและพิจารณาแกไ้ข ทั้งในรูปแบบของชัว่โมงเรียนหรือการ
ส่งเสริมดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ  เพื่อยกระดบัขอ้เสนอการเรียนรู้ประชาธิปไตย ไปพร้อมๆ กนั
ความรู้ทางวชิาการอ่ืนๆ  

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยั 
1) การติดตามผลสัมฤทธ์ิของการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน โดยใช้

รูปแบบซิปป์ ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดส้ะทอ้นใหผู้ด้  าเนินการหลกัสูตรไดเ้ห็นองคป์ระกอบต่างๆ 
ไดช้ดัเจน เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

2) การติดตามผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรไปใช้ด้วยการวิธีวิทยาเชิง
คุณภาพร่วมกบัเชิงปริมาณ ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
และน ามาปรับปรุงในงาน 

3) การติดตามผลสัมฤทธ์ิของการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน ดา้นผลลพัธ์
ควรมีการติดตามประเมินความรู้ ทกัษะ และทศันคติ อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง โดย
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การทดสอบความรู้ควบคู่กบัการประเมินตนเอง หลงัการเรียนการสอนและหลงัจากการ
จบหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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อนุชา ฉ ่ามณี. ครูโรงเรียนม่วงมิตรวทิยาคม จ.ร้อยเอด็. (10 พฤศจิกายน 2558). สัมภาษณ์. 
อมรรัตน ์รักบวั. ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทยั.  (2 ธนัวาคม  
 2558). สัมภาษณ์. 
เอนก เหมือนทอง.  ครูศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั ต าบล  

 อ.จตุรพกัตรพิมาน จ.ร้อยเอด็. (15 ธนัวาคม 2558). สัมภาษณ์. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี

พึงปรารถนาไปใชใ้นโรงเรียน 
 
แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย 2 ตอน จ านวน 22  ขอ้ ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 2 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ความเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี
พึงปรารถนาในสถานศึกษา/ในงานของท่าน จ านวน 20 ขอ้ 
 
ค าช้ีแจง โปรดเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ    1) ชาย     2) หญิง 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั ....................................................................................... 

 
ตอนท่ี 2 ความเห็นต่อการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ี
พึงปรารถนาในสถานศึกษา/ในงานของท่าน 
 
โปรดตอบค าถามแต่ละขอ้โดยพิจารณาเฉพาะการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา วา่มีการด าเนินการในระดบัใด และเลือกค าตอบท่ีตรงกบั
ความเห็นของท่าน 
 
ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึง การด าเนินการหลกัสูตร อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึง การด าเนินการหลกัสูตร อยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึง การด าเนินการหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึง การด าเนินการหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง การด าเนินการหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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“หลกัสูตรฯ” ในแบบสอบถามน้ี หมายถึง หลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
ไทยท่ีพึงปรารถนา ของสถาบนัพระปกเกลา้ 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น ส าหรับ

ผู้วจิัย 1 2 3 4 5 
1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบันโยบาย

ของรัฐบาล 
      

2. เป้าหมายของหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์
และเป้าหมายของโรงเรียน 

      

3.  เป้าหมายของหลกัสูตรฯ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

      

4.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ เหมาะกบัสภาพ
ปัจจุบนั  

      

5.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฯ ชดัเจนน าสู่การปฏิบติั
ได.้  

      

6. ผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุนใหก้ารสนบัสนุนการ
ด าเนินการหลกัสูตรฯ  

      

7. การด าเนินการหลกัสูตรฯ ไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

8. โรงเรียน/สถานศึกษามีวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรในการด าเนินการหลกัสูตรฯ อยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ 

      

9. ครูผูส้อนมีองคค์วามรู้ในการด าเนินการหลกัสูตรฯ       
10.ครูผูส้อนมีศกัยภาพดา้นการสอนในการด าเนินการ

หลกัสูตรฯ 
      

11.ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรตามแนวทางท่ีหลกัสูตร
ฯก าหนดอยา่งครบถว้น 

      



 

96 
 

12.ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ โดยการบูรณาการกบั
หลกัสูตร/สาระหลกัของโรงเรียน 

      

13.ผูส้อนด าเนินการหลกัสูตรฯ ดว้ยเทคนิคการสอน
รูปแบบอ่ืนๆ  

      

14.ผูบ้ริหาร ครู และ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการหลกัสูตรฯ  

      

15.ผูส้อนมีการติดตามประเมินผลหลกัสูตรฯ ท่ีได้
น าไปใช ้

      

16.ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้หลกัสูตร       
17.นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการด าเนินการ

หลกัสูตรฯ ของท่าน 
      

18.นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรฯ 

      

19.นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

      

20.นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

      

 
ทั้งน้ี  
ขอ้ค าถาม 1-5 เพื่อการประเมินบริบท (Context evaluation) 
ขอ้ค าถาม 6-10 เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input) 
ขอ้ค าถาม 11-15 เพื่อประเมินกระบวนการ (process) 
ขอ้ค าถาม 15-20 เพื่อประเมินผลลพัธ์ (Product) 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความรู้ ก่อนและหลงัการอบรมหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง

ไทยท่ีพึงปรารถนา 
 

1. ประโยชน ์ของการมีคุณลกัษณะท่ีดีของการเป็นพลเมืองทั้ง 5 คุณลกัษณะ 
หมายถึง  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

................................................................................. 
  

2. ตน้ทุน ของ การมีคุณลกัษณะท่ีดีของการเป็นพลเมือง ทั้ง 5 คุณลกัษณะ หมายถึง 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................... 
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ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีท่่านเห็นว่าถูกต้อง 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

1. การติดตามประเมิน ตรวจสอบกฎ กฎเกณฑ ์หรือ 

กฎหมาย เป็นเร่ืองของความมีวนิยั 
   

2.บุคคลตอ้งสูญเสียหรือเสียสละบา้งส่ิงบางอยา่ง เช่น 

เวลา การรักษาความลบั เพื่อรักษาความซ่ือสัตย ์
   

3. .การท่ีบุคคลใหเ้หตุผลแตกต่างกนั เป็นเพราะท่ีมาของ

เหตุผลแตกต่างกนั 
   

4 ความรับผดิชอบ คือ พนัธะท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงเท่านั้น 
   

5 จิตสาธารณะ คือ ท่ีมาของการมีส่วนร่วม    

6. จิตสาธารณะและสิทธิส่วนบุคล เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนั  
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ภาคผนวก ค. 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและแบบสัมภาษณ์ครู 

 
 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร......................................................................... 

 
โครงการ “รากฐานประชาธิปไตยเพือ่พลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนา”  โดย ส านักส่งเสริม

การเมอืงภาคพลเมอืง  สถาบันพระปกเกล้า 
 
1. หลงัจากรับการฝึกอบรมโครงการ FOD  แลว้ ทางโรงเรียน มีนโยบายด าเนินงาน และ 
มีกระบวนการใหก้ารน ามาใชอ้ยา่งไร  และ มีการจดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการใหก้บั
ครูท่านอ่ืนๆ รับทราบดว้ยหรือไม่ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
2. โรงเรียน ได/้จะ ประยกุต ์หรือ บูรณาการ โครงการน้ี เขา้กบัโครงการ หรือ หลกัสูตร
การเรียนการสอนอ่ืนๆ ของโรงเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

โรงเรียน…..............................................................................  วันที ่........................................... 
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3. ในฐานะ ผูบ้ริหาร ความคิดเห็น อยา่งไรต่อโครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา   

3.1) ประโยชนท่ี์ไดรั้บ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
3.2) แผนในอนาคตต่อน าโครงการน้ีไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

4. ในมุมมองของผูบ้ริหาร มี ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั  หรือ ขอ้ทา้ทายใด ในการด าเนิน
โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ ครู / ครู ......................................................................... 
ครู / ครู ........................................................................................ 
ครู / ครู ...................................................................................... 

 
โครงการ “รากฐานประชาธิปไตยเพือ่พลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนา”  โดย ส านักส่งเสริม

การเมอืงภาคพลเมอืง  สถาบันพระปกเกล้า 
 
1. หลงัจากรับการฝึกอบรมโครงการ FOD  แลว้ ท่าน  ไดก้ลบัมาด าเนินงาน และ 
เตรียมการสอน โครงการอยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................... 
2. ท่านน าโครงการไปด าเนินการกบันกัเรียน กลุ่มเป้าหมาย ใด  เพราะอะไร และใช้
หลกัการใดในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................... 
3. ท่านได ้ประชาสัมพนัธ ์โครงการ หรือ ประสานงาน ใหก้บัครูท่านอ่ืนๆ รับทราบ เพื่อ
สนบัสนุนการสอน โครงการดว้ยหรือไม่ อยา่งไร  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 

โรงเรียน….............................................................................  วนัที ่........................................... 
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4. ท่านคิดวา่ ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัโครงการรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา   และมีส่วนช่วยเหลือท่านในการ
ด าเนินงานอยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
5. ท่าน ไดใ้ช ้ส่ือ และ เอกสาร ท่ีไดรั้บจากทางสถาบนัฯ หรือไม่ มีประโยชน์อยา่งไร มี
ขอ้เสนอแนะใด  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
6. กรุณาใหร้ายละเอียดเก่ียวกบั การใชก้ระบวนการสอนในโครงการ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
7. ท่านมีอุปสรรค/ปัญหาใดเกิดข้ึนระหวา่งการน าโครงการไปใชป้ฏิบติัจริงในหอ้งเรียน
หรือไม่ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
8. ประโยชน ์ท่ีท่าน ไดรั้บ/คาดวา่จะไดรั้บ จากการเขา้ร่วมโครงการรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองท่ีพึงปรารถนา   
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
9. ในอนาคตท่านคิดจะบูรณาการโครงการเขา้กบัการเรียนการสอน หรือ จะน าโครงการ
น้ีไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
10. เม่ือน าไปปฏิบติัจริง มีปัญหาอุปสรรค/ขอ้จ ากดั ในการด าเนินโครงการรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาในโรงเรียน  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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12. ท่านคิดวา่การบูรณาการในการเรียนการสอนของโครงการเกิด อุปสรรค/ขอ้จ ากดั 
ต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 

 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

ก.  ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการวางแผนการเรียนรู้      

ข. ขอ้จ ากดัในการปรับเปล่ียนเวลาการสอนในชั้นเรียน      

ค. ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารในด าเนิน

กิจกรรมและติดตามการอบรม 
   

  

ง. ขอ้จ ากดัในการร่วมท างานเป็นทีม (ครูท่ีเขา้ร่วม

อบรมท่านอ่ืนๆ)  
   

  

จ.ขอ้จ ากดัในการมีส่วนร่วมของเดก็      

ฉ. ขอ้จ ากดัในการประเมินการเรียนรู้      

ช. ขาดความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานตาม

หลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ส าหรับนกัเรียน 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์ นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย.............................................................. 
 

โครงการ “รากฐานประชาธิปไตยเพือ่พลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนา”  โดย ส านักส่งเสริม
การเมอืงภาคพลเมอืง  สถาบันพระปกเกล้า 

 

1. นกัเรียนเรียนรู้โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา  จากใน
ชัว่โมงใด  ก่ีชัว่โมงต่อสัปดาห์  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
2. อธิบาย รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการ ท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติั ในการเรียนรากฐาน
ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
3.  นกัเรียน เรียนรู้อะไร จากโครงการ หรือ นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
โรงเรียน….................................................................................  วันที ่........................................... 
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4. ขอ้ใหน้กัเรียน ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีท่่านเห็นว่าถูกต้อง 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

1.ความมีวนิยัไม่เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย    

2.การติดตาม ตรวจสอบ กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือ กฎหมาย 

เป็นเร่ืองของความมีวนิยั 
   

3.บุคคลตอ้งสูญเสียหรือเสียสละบา้งส่ิงบางอยา่ง เช่น เวลา 

การรักษาความลบั เพื่อรักษาความซ่ือสัตย ์ 
   

4.ความซ่ือสัตย ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้กิดความ

ไวว้างใจจากทุกคน 
   

5.การท่ีบุคคลใหเ้หตุผลแตกต่างกนั เป็นเพราะท่ีมาของเหตุผล

แตกต่างกนั 
   

6.ความรู้ท าใหบุ้คคลเป็นผูท่ี้มีเหตุผล    

7.จะเป็นผูท่ี้มีเหตุผล ตอ้งใหเ้วลาในการคิดหาเหตุผล และ

คน้หาความรู้ 
   

8.ความรับผดิชอบ คือ พนัธะท่ีบุคคลตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง

เท่านั้น  
   

9.เม่ือรู้วา่ใครรับผดิชอบจึงรู้วา่ใครจะไดรั้บรางวลัหรือไดรั้บ

โทษ 
   

10.พลเมืองตอ้งมีความรับผดิชอบ ต่อครอบครัวเท่านั้น    

11.จิตสาธารณะ คือ ท่ีมาของการมีส่วนร่วม    

12.จิตสาธารณะ และ สิทธิส่วนบุคคล เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนั 
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ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพการด าเนินการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึง

ปรารถนาในโรงเรียน 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชใ้น ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ 
นางสาวกฤษณา สิงห์จนัทร์ (9 พฤศจิกายน 2558) 
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ภาพท่ี 6 แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชใ้นกิจกรรมค่าย โรงเรียนท่าม่วงวทิยาคม จ.ร้อยเอด็ โดย นางศมาภรณ์ สัจจาวาท
ครูผูส้อน สังคมศึกษา  (11 พฤศจิกายน 2558) 

  
 

ภาพท่ี 7 แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชใ้นการสอนสาระสังคมศึกษาวชิาหนา้ท่ีพลเมือง  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จ.ร้อยเอด็ 
โดย นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ ์ และ นายส าราญชยั ไกรเสน (15 ธนัวาคม 2558) 
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ภาพท่ี 8  แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชส้อนในวชิาสังคมศึกษา หนา้ท่ีพลเมือง และภาษาไทย ของ โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา 
จ. สุโขทยั โดย นางสมพร สินสมุทร  นางสาวชลกาล แกว้ทุ่ง นายจีระศกัด์ิ พวงขจร (30 
พฤศจิกายน 2558) 
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ภาพท่ี 9  แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชส้อนในวชิาสังคมศึกษา หนา้ท่ีพลเมือง คาบแนะแนว และ ชุมนุม ภายใตน้โยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของ โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ ์จ. สุโขทยั โดย นางรักเกียรติ 
เกสรพรหม และ นายบญัญติั ทองบาง  (1 ธนัวาคม 2558) 
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ภาพท่ี 10  แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา
ไปใชส้อนในกิจกรรมภายใตน้โยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของ โรงเรียนตล่ิงชนัวิทยา
นุสรณ์  จ. สุโขทยั โดย นางสาวธญัทิวา เยน็ใจดี นางสาววิไลวรรณ สว่างศรี (4 ธนัวาคม 
2558) 
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ค าสั่ง โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ท่ี 138/2558 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 / 

“แต่งตั้ งผูรั้บผิดชอบการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการเป็นพลเมือง”  โดย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายสุทน ทบัจาก  
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ภาพท่ี 11 แสดงการน าหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาไป
ใชส้อนในกิจกรรมภายใตโ้ครงการคุณธรรมจริยธรรมวถีิพุทธ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนอุดมดรุณี จ. สุโขทยั โดย นายประวิท วริิยะพงษ ์นางรัชนีพร เนียมสุวรรณ์ 
นางสาวมธุรส คงฟัก นางกนกอร อรุณวงิ  (4 ธนัวาคม 2558) 
 

 
 
ค าสั่งโรงเรียนอุดมดรุณี ท่ี 333/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเขา้ค่าย

อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาและ
ปฏิบติัธรรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธ 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทย

ท่ีพึงปรารถนาและปฏิบติัธรรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมวถีิพุทธ ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง จ.สุโขทยั ภาพจากรายงานประเมินผลโครงการ 

 
นกัเรียนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อ

พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนาและปฏิบติัธรรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมวถีิพุทธระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง จ.สุโขทยั ภาพจากรายงานประเมินผล
โครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือโรงเรียนและผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 
รายช่ือ โรงเรียนในจังหวดัสุโขทัยท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรากฐาน

ประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา จ านวน 10  โรงเรียน 1  ศนูยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  และ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดั  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค์ โรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเมือง
เชลียง โรงเรียนตล่ิงชนัวทิยานุสรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอธัยาศยั อ  าเภอ สวรรคโลก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดั สุโขทยั 

รายช่ือ โรงเรียนในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ  านวน 14 โรงเรียน และ 4 ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  ไดแ้ก่ โรงเรียนหนองหม่ืนถ่านวิทยา โรงเรียน
พนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โรงเรียนจังหารวิริยาประชาสรรค ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอ็ด โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนธวชับุรี
วิทยาคม โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั โรงเรียนโพธ์ิชยัชนูปถมัภ ์โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนเมืองน้อย
วิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อธัยาศยั อ. จตุรพตัรพิมาน อ. อาจสามารถ อ.  เชียงขวญั และ  ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมือง 
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จ.ร้อยเอด็ 
ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั อ. อาจสามารถ  

นาง ละไม ไชยทุม     ผูอ้  านวยการ 
นายสมพารน ์แน่นอุดร   ครู กศน. 
นางสาวกฤษณา สิงห์จนัทร์   ครู กศน. 
นายจิตติ คู่กระสังข ์    ครู กศน. 

โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวทิยา  
นายนิติพฒัน ์พินยะพงค ์   ครู 
นางปุณนิศา จุฬาค า    ครู 
นางสิริลกัษณ์ โกกะพนัธ์   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนพนมไพรวทิยาคาร 
นายสุพฒัน ์บรรณาลยั    รองผูอ้  านวยการ 
นายกฤษฏางค ์พื้นแสน    ครู  
นางสาวปรีดาพร แกว้โสภา   ครู 
นางสาวชมนาท พรหมโคตร   ครู 
นางสาวสุภาวดี อนุไพรวรรณ   ครู 
นายมนเดช จนัทรรักษ ์   ครู 

โรงเรียนม่วงมติรวทิยาคม 
นายจิรพงษ ์คงครบ    รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
นายอนุชา ฉ ่ามณี    ครู 
นายนิยม วงษใ์หญ่    ครู 
นายสุรพร กตุนั    ครู 
นายส ารวน แสงไสย    ครู 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศัย อ. เชียงขวญั  
นางส าเนียง เพิ่มผล     ครูศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและ 
      การศึกษาตามอธัยาศยั 
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โรงเรียนจังหารวริิยาประชาสรรค์  
นายทิวา วรโยธา     ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
นายพิชาติ พลหาญ     รองผูอ้  านวยการ 
นายบรรจง สีหาก    ครู 
นางพชัรินทร์ พนัธุเลิศ    ครู 
นางนวะนิตย ์สร้อยบุดดา    ครู 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็  
นายธนกฤต พิมพพ์รม    รองผูอ้  านวยการ 
นางสาวพรรณฌกนก บุตรค าโชติ   ครู 

โรงเรียนท่าม่วงวทิยาคม  
นายสุทิน ทวยหาญ     ผูอ้  านวยการ 
นายสุรชยั นดัที    ครู 
นางศมาภรณ์ สัจจาวาท   ครูผูส้อน สังคมศึกษา 
นางภชัรี พนัธไชย    ครู 

โรงเรียนธวชับุรีวทิยาคม 
นายสมพงษ ์ ประภากรพิไล   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
นางฉลองศรี วรนาม     หวัหนา้สาระสังคมศึกษา  
นางรุจี ปุยฝ้าย     ครู 
นางววิฒันา บุดดาเพง็     ครู 
นายวสุิทธ์ิ ชุปวา    ครู 

โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลยั 
ดร.โกวทิ อ่อนประทุม    ครู รองหวัหนา้กลุ่มสาระสังคม 
นายอาคม ศรีสุข    ครู  
นางปิยนนัท ์รินทา    ครู 

กศน. ต. สะอาดสมบูรณ์  อ.เมอืง  
นางพิมพก์านต ์แสวงผล    หวัหนา้ 
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นายทองศนูย ์นนทอ่์อน   ครู 
โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ 

นายคุรี มณีโสม     หวัหนา้สาระสังคมศึกษา 
นายสุบิล วรชยั     ครู 
นายธีรสิทธ์ิ วเิศษศิลป์    พนกังานราชการ 

โรงเรียนเทดิไทยวทิยาคม 
นายค าพนู บุญสุข    รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
อ.สมพร นิลวลัย ์    ครูหวัหนา้สาระสังคมศึกษา 
นายสุริยา รูจีพนัธ์     ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศัย อ.จตุรพกัตรพมิาน 
นายเอนก เหมือนทอง  ครู ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียนและ

การศึกษาตามอธัยาศยั ต าบล  
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีเนตร   ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษานอกโรงเรียนและ 
    การศึกษาตามอธัยาศยั 

โรงเรียนเมอืงสรวงวทิยา  
นายส าราญชยั ไกรเสน   ครู 
นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ ์   ครู 
นายบุญลอ้ม ไชยสิงห์    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
นางสาวประไพ ส่งเสริมกลุ    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก 
นายสมสี วงศจิ์นดา    ครูหวัหนา้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
นายวนิยั เปียวฒัน์    ครู 
นายจรัลพงษ ์เสนบุญมี   ครู 
นางสาวยวุรินทร์  เฉนียง   ครู 
นางสาวจินดารัตน ์จนัทรดิษฐ ์  ครู 
นายสมศกัด์ิ ตอเสนา    ครู 



 

119 
 

โรงเรียนเมอืงน้อยวทิยาคม 
นางสาวฐิติกาญจน ์  เจริญอาจ   ครูช านาญการ สอนวชิาเคมี 
นางสาวมณฑิรา  ทกัขินยั  ครูพี่เล้ียง 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี 
นายสมพร พิมรัตน ์    ครู 
นางสาววรางคณา พรหมราช   ครู 
นายภูริภทัร์ ม่วงเอ่ียม    ครู 
นายกิตติพงษ ์ค  าสิงห์     พนกังานราชการ  

 
จ. สุโขทยั 

โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา 
นายวนัชยั วงศเ์ทพนิวติั    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
นางสมพร สินสมุทร     ครู  
นายจีระศกัด์ิ พวงขจร     ครู 
นางสาวชลกาล แกว้ทุ่ง   ครู 

โรงเรียนครีีมาศพทิยาคม 
นายสมบติั ป้องฉิม    รองผูอ้  านวยการ 
นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง    ครู คศ.1 

โรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถมัภ์  
นายจกักิต อุทรณ์     ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
นางรักเกียรติ เกสรพรหม   ครู 
นายบญัญติั ทองบาง    ครู 

โรงเรียนเทศบาลเมอืงสวรรคโลกประชาสรรค์  
นางภทัรกานต ์อภิชยัเฉลิมวงศ ์  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
นางสุธิดา เนียดพลกรัง   ครู สอนระดบัมธัยมปลาย 
นางสาวสุจิรา สุขภุมรินทร์   ครู สอนระดบัมธัยมตน้ 
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นางสาวศิริลกัษณ์ ศกัด์ิประเสริฐศิริ  ม.5/1 ประธานสภานกัเรียน 
นางสาวสิริยา ภรณ์สองวงศ ์   ม.5/1 สภานกัเรียน 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา 
นายวรรณชยั ทะนะแกว้    ครูหวัหนา้สาระสังคม 
นางวาสนา บุญญา    ครู 
นางสาวกญัจนพร ดวงมะโน   ครู 
นายชูวทิย ์เดชนาลกัษณ์   ครู 

โรงเรียน ศรีนคร 
นายสุทธิ อาดูร      ผูอ้  านวยการ 
นางสาวเบญจวรรณ ดว้งบาง   พนกังานราชการ 
นายจตุรภทัร เดชงดั     ครู 

โรงเรียนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 
นางอมรรัตน ์รักบวั      ผูอ้  านวยการ 
ส.ต.ต. สัญชยั ขนุเพช็ร   ครู 
นายประกิจ เนยสูงเนิน    ครู 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศัย อ.สวรรคโลก 
นางภทัริยา ตาค า ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
นางสาววรรณวไิล บ าเพญ็ ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
โรงเรียนเมอืงเชลยีง 

ดร.ประนอม จะปิน    ครู  
นางสาวรัตน ์นพเกา้     ครู  
นางจนัทร์เพญ็ ทรัพยป์ระชา     ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายปกครอง  
หวัหนา้งานฝ่ายกิจการนกัเรียน ผูดู้แลงานพฒันาประชาธิปไตย  
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ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งจังหวดัสุโขทยั 
นายนิยม จนัทร์เอ่ียม   รองผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการ 
     การเลือกตั้งจงัหวดัสุโขทยั  
นางสาวปวณีา ศรีสงคราม   เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
นางสาวประภาภรณ์ เจริญ   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
นางวไิลพร คงสนิท    หวัหนา้กลุ่มงานเลือกตั้ง 
นางสาวภาพิตร ละอองเดช   พนกังานการเลือกตั้ง 

โรงเรียนตลิง่ชันวทิยานุสรณ์ 
นายสุทน ทบัจาก    ผูอ้  านวยการ 
นางสาวธญัทิวา เยน็ใจดี  ครูช านาญการ 
นางสาววไิลวรรณ สวา่งศรี   ครู 

โรงเรียนอดุมดรุณ ี
นายประวทิ วริิยะพงษ ์   รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร 
     วชิาการ 
นางรัชนีพร เนียมสุวรรณ์   ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้สาระสังคม 
     ศึกษา 
นางสาวมธุรส คงฟัก   ครู 
นางกนกอร อรุณวงิ   ครู 

 


