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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประชาธิปไตยในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2503 – 2551 และเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประชาธิปไตยในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาจาแนกตาม
หลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 – 2551 แหล่งข้อมูลได้แก่ หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - พ.ศ.
2551 จานวน 7 ฉบับ และหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาวิชาสังคมศึกษาจาแนกตามหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - พ.ศ.
2551 25 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ หลักสูตรประโยคประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 นั้นให้ความสาคัญกับหลัก
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หลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับหลักความรับผิดชอบ หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิและ
เสรีภาพ และหลักความมีวินัย ในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้นให้ความสาคัญ
กับหลักความรับผิดชอบ และหลั กการมีใจเปิดกว้าง ส่วนหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้ความสาคัญกับ
หลักความรับผิดชอบ และ หลักการมีใจเปิดกว้าง สาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551นั้น ให้
ความสาคัญ กับ หลั กการมีใ จเปิด กว้ าง หลั กสิ ทธิ เสรีภ าพ หลัก ความมีวิ นัย หลั กการเห็ นแก่ป ระโยชน์ ส่ว นรวม หลั ก
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Abstract
The research objectives were to analyze the content of elementary curriculum during B.E. 25032551 and to analyze the content of textbook of social studies, religion and culture for elementary level
during B.E. 2503-2551. The sampling group were 7 elementary curriculum guide and 25 textbook of
social studies, religion and culture for elementary level. The tool used in this research was a content
analysis form. Research finding as:
The democracy concept which appeared frequently in the elementary curriculum guide B.E. 2503
were responsibility, open mindness and public mind. The democracy concept which appeared
frequently in textbook of social studies, religion and culture for elementary level B.E. 2503 were
responsibility, open mindness, public mind, liberty and rights and discipline . The democracy concept
which appeared frequently in the elementary curriculum guide B.E. 2521(2533) were responsibility and
open mindness. The democracy concept which appeared frequently in textbook of social studies,
religion and culture for elementary level B.E. 2521(2533) were responsibility and open mindness. The
democracy concept which appeared frequently in the elementary curriculum guide B.E. 2551 were open
mindness, liberty and rights, discipline, public mind, responsibility and participation. The democracy
concept which appeared frequently in textbook of social studies, religion and culture for elementary
level B.E. 2551 were open mindness, liberty and rights, discipline, public mind, responsibility and
participation. The 3 democracy concept which less frequently in this category were reasoning, equality
and peaceful means.

คาสาคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา / สังคมศึกษา / ประชาธิปไตย
KEYWORDS: CONTENT ANALYSIS / SOCIAL STUDIES / DEMOCRACY
บทนา
มนุษย์มีการอยู่รวมตัวกันเป็นสังคม ต่างคนก็ต่างที่มาอาจทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจึงเป็นเหตุให้ต้อง
มีการจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้ อยเป็นที่มาของระบอบการปกครอง โดยที่ประชาธิปไตยก็เป็นการ
ปกครองรูปแบบหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกใช้กันในปัจจุบันนี้ ซึ่งประชาธิปไตยเกิดมาจากแนวความคิดที่เชื่อ
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ที่เป็นผู้มีเหตุผล มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับเสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน
(สมบั ติ ธารงธัญวงศ์ , 2546) หลายๆ ประเทศทั่ว โลกต่างก็ใช้ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ทาให้ประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองแบบอุดมคติ เป็นระบอบที่ทาให้มนุษย์มีอิสระไม่ต้องเป็นทาสใคร มี
ความมั่นคงไม่ถูกใครกดขี่ข่มเหง (อมร รักษาสัตย์ , 2542) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ ประเทศที่นา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปใช้ก็ใช่จะประสบความสาเร็จเสมอไป
เป็ น เวลา 83
ปี ม าแล้ ว ที่ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ประเทศไทยเองยัง
918

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 917 - 928

ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้เป็นฉบับ
ที่ 18 เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติรัฐประหารอยู่เรื่อยๆ มีการปฏิวัติ 1 ครั้ง มีการทารัฐประหาร 13 ครั้ง มีกบฏอีก
11 ครั้ง (นคร พจนวรพงษ์ และ อุกฤษ พจนวรพงษ์ , 2549) นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์จลาจลการใช้ความ
รุนแรงในการเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่บ่อยครั้ง เช่น เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่มีการสลาย
การชุมนุมจนทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต หรือจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง พ.ศ.2556-2557 ที่เหตุการณ์
ครั้ งนั้ นปานปลายไปสู่การรัฐ ประหาร จากนั้นคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาดูแล
ปกครองประเทศจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันของหลายฝุายว่าไม่เป็นประชาธิ ปไตยแต่เป็นการปกครอง
แบบเผด็จการทางทหารที่ปิดกั้นทางคิดและการแสดงออกทางการเมือง (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) หรือจะเป็น
ปัญหาของนักการเมืองที่เป็นผู้แทนของประชาชนที่ได้เข้ามาทาหน้าที่ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น
ทุจริต คอรัปชั่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทย
ถ้ า พิ จ ารณาให้ ดี แ ล้ ว ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาต่ า งๆ ล้ ว นมาจาก คน หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความรู้
ความเข้าใจ อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ที่ทาให้เกิดแนวโน้ม อารมณ์ต่างๆ ที่ไปส่งผลต่อพฤติกรรมที่มีต่อ
ระบบประชาธิป ไตย ซึ่งโดยทั่ว ไปแล้ ว คุ ณ ลั กษณะของของบุคคลที่มีค วามเป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้อ ง
ประกอบไปด้วย เคารพความแตกต่าง ใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจ เปิดใจกว้าง มีความรับผิดชอบ รู้จัก
สิทธิ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเคารพกฎกติกา เคารพหลักความเสมอภาค ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธี มีส่วนร่วมในสังคม และมีความรู้มีการศึกษา (กระมล ทองธรรมชาติ , 2521; ทิศนา แขมมณี,
2536; ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2556; สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, 2557) แต่ว่าจาก
ผลการศึกษาของ วรรณพร นาคบุตร และ สมเกียรติ วันทะนะ (2551) พบว่าลักษณะนิสั ยด้านการเมื อง
การปกครองของคนไทยนั้ น มี ค วามขั ด แย้ ง ภายในตนเองมี ทั้ ง ความเสรี นิ ย มและอ านาจนิ ยมและยั ง ไม่ มี
ความเป็นนักต่อสู้ในประชาธิปไตยที่ดีพอ และ สุภาพร ชัยฤกษ์ (2552) ยังศึกษาพบว่าประชาชนและเยาวชนที่
ได้ศึกษานั้นยังขาดความรู้ประชาธิปไตยในลักษณะเชิงเนื้อหาและหลักการที่เป็ นวิธีคิดและการดาเนินชีวิต เกิด
เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เอื้อและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ต่ า ง ๆ เช่ น การผู ก ขาดอ านาจทางการเมื อ ง การทุ จ ริ ต การต่ อ สู้ แ ละความขั ด แย้ ง ซึ่ ง น าไปสู่
ความรุนแรง (วิศาล ศรีมหาวโร, 2544) ซึ่งการแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าวควรมาจากกระบวนการหล่อหลอม
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจาเป็นต้องใช้การศึกษาเข้ามาช่วยเพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติค่านิยม ฯลฯ การศึกษาจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและต้องช่ว ย
พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ การศึกษาจึงอยู่ควบคู่กันมากับประชาธิปไตย
โดยตลอด เห็นอย่างชัดเจนได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7 ที่ได้ระบุ
จุดมุ่งหมายไว้ว่าจะต้ององมุ่งปลู กฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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เมื่อย้อนกลับไปในอดีต การศึกษาของไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาควบคู่กันมาโดยตลอด
โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากหลักสูตรการศึกษาของไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หลักสูตรพุทธศักราช
2503 ที่เน้นเพื่อจะสร้างเสริมและพัฒนาเด็กให้ เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักหน้าที่ของ
พลเมือง ต่อมาในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เน้นที่การฝึกฝนให้ผู้เรียน
เคารพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระบุจุดหมายเพื่อให้มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในระบอบการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แต่ก็ยังพบปัญหาว่า
เยาวชนไทยบางส่วนยังขาดความรู้ประชาธิปไตยในลักษณะเชิงเนื้อหาและหลักการ (สุภาพร ชัยฤกษ์, 2552)
ถึง แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น จะพยายามมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วโดยการจั ด ท ากรอบแนวคิ ด หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ
ประชาธิปไตยเพิ่มเติมโดยเพิ่มเติมในเรื่องของ ความหลากหลาย ความแตกต่าง การปรองดอง และ เรื่องราว
เกี่ยวกับความเป็นไทย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) เพิ่มเข้าไปแต่นั่นก็ไม่ได้เป็น
เครื่องยืนยันว่าเนื้อหาดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตยได้ จึงกลายมาเป็นปัญหา
สาคัญที่ต้องศึกษาต่อไปว่าหลักสูตรการศึกษาไทยมีการบรรจุเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้
เพียงพอหรือยัง
หลักสูตรการศึกษาเหล่านี้นั้นนอกจากจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแล้วยังเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาสื่อการเรี ยนรู้ เช่น หนังสื อเรีย น ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเช่นกันเพราะว่า
หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือสาคัญที่เป็นสื่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (วารี ถิระจิตร, 2531) โดยเฉพาะหนังสือ
เรียนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ แก่ผู้เรียน
และมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริมความเข้าใจอันดีในระบอบการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์กับประเทศ
ต่าง ๆ ดังนั้ นหนังสือเรี ยนสังคมศึกษาจึงควรที่จะเป็นหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันสืบเนื่องจาก
นโยบายการเรียนฟรี 15 ปี พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเรียนเป็นจานวนมาก เช่น ปัญหาหนังสือยื มเรียน
เปรอะเปื้อน เก่า ชารุด หรือจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพของหนังสือเรียน ซึ่งสานักพิมพ์ได้ให้ข้อมูลว่าระยะเวลา
จั ด ท าหนั ง สื อ เรี ย นค่ อ นข้ า งจ ากั ด การสื่ อ สารระหว่ า งกระทรวงและส านั ก พิ ม พ์ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั น ส่ ง ผลต่ อ
การพัฒนาและคุณภาพของตาราเรียน (แนวหน้า, 2556) จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าหนังสือเรียนสังคมศึกษานั้นจะมี
คุณ ภาพเพี ย งพอที่ จ ะเป็ น เครื่ องมื อ ในการปลู ก ฝั ง ประชาธิ ปไตยให้ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ างถู ก ต้ อง แม้ ว่า จะมี ผ ล
การศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพของหนังสือเรียนสังคมศึกษา (วิทยา ยุวภูษิต , 2554) ว่าหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ. 2521-2551 ในด้านเนื้อหาหนังสือเรียนของทุก
หลักสูตรที่จัดทาโดยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในเกณฑ์ดี แต่นี่ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของ
วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหายังไม่ได้ลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องประชาธิปไตยโดยตรง
จากทีก่ ล่าวมาแล้วว่าการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทย
ได้เพราะจะมีส่ ว นช่ว ยในการปลู กฝังทัศนคติค่านิยมและส่งเสริมความรู้ให้แก่คนในสั งคม โดยที่ห ลั กสู ตร
การศึกษาจะเป็น แนวทางในการจั ดการศึกษาให้แก่ทั้งชาติจนนาไปสู่การปฏิบัติเป็นแนวทางในการจัดทา
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หนังสือเรียนที่เป็นเสมือนสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานประชาธิปไตยเข้ากับ
การจัดการศึกษา ประเทศไทยเองมีการบรรจุประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษามาตลอดแต่เราก็ยังพบ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยของสั งคม เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษา
พบว่าหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ละยุคสมัยตั้งแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยนั้นได้มีการระบุเรื่องประชาธิปไตยเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วย ส่วนใหญ่นิยมที่
จะระบุในจุดมุ่งหมายหลักที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ความเป็นประชาธิปไตย และบรรจุเนื้อหา
สาระไว้ให้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษาแต่ก็ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ประชาธิปไตยของคนในสังคม
ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการศึกษาของไทยนั้ นมีส่วนช่วยมาก
น้ อยเพีย งไรในการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยของสั งคมไทย จึง มีความจ าเป็นที่ จะต้ องศึ กษาและวิเคราะห์ ว่ า
หลั กสูตรการศึกษาที่ถึงแม้จะมีการบรรจุ เนื้อหาประชาธิปไตยไว้นานาประการแล้ว แต่ว่าเนื้อหาเหล่ านั้น
ครอบคลุมทั้งแนวคิดหลักการประชาธิปไตยไว้แล้วหรือไม่ และหลัก สูตรการศึกษาเหล่านั้นที่ได้ถูกนามาใช้เป็น
แนวทางการจัดทาสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียนสังคมศึกษาซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพ
ยิ่ งเฉพาะหนั งสื อเรี ย นสั งคมศึกษาในระดับประถมศึกษาเองนั้นยังไม่ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพด้า น
ประชาธิปไตยอย่างชัดเจน จึงต้องมีการวิเคราะห์ว่าหนังสือเรียนสังคมศึกษาที่ได้มานั้นได้บรรจุเนื้อหาที่ให้
ความรู้เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้เพียงพอแล้วหรือยัง และผลการวิเคราะห์น่าจะนาไปสู่
กรอบแนวคิดเนื้อประชาธิปไตยในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ควรจะเป็นไปในในอนาคตว่าจะเป็นไป
ในทิศทางใดเพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนนั้นกลายเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประชาธิปไตยในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 2551
2. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาประชาธิปไตยในหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาจาแนกตาม
หลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 – 2551
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้จะทาการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สาหรับการวิเคราะห์
เนื้อหาประชาธิปไตยใน แหล่งข้อมูลได้แก่ หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - พ.ศ.
2551 จานวน 7 ฉบับ และหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาวิชาสังคมศึกษาจาแนกตามหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ.
2503 - พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 25 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบวิเคราะห์
เนื้อหาประชาธิปไตยของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ครั้งนี้จะทาโดยการอ่าน
เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาอย่างละเอียดทั้งเอกสาร แยกคาหรือประเภทของเนื้อหาหรือ
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หลักประชาธิปไตยที่พบโดยพิจารณาประกอบแบบวิเคราะห์เนื้อหาประชาธิปไตยของกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา และวิเคราะห์ลักษณะการปรากฏของหลักประชาธิปไตยที่พบว่ามี
การปรากฏอยู่ในลักษณะใด มีการสื่อความหมายว่าอย่างไร และแต่หลักมีการปรากฏอยู่เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร
ผลการวิจัย
1. หลั ก สู ต รประโยคประถมศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2503 ทั้ ง ตอนต้ น และตอนปลาย นั้ น พบ
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีใจเปิดกว้าง และหลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากแตกต่างออกมาจาก
หลักประชาธิปไตยอื่นๆ ซึ่งหลักประชาธิปไตยทั้ง 3 นี้ยังสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรที่ ต้องการ
สร้างพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความคิดในทางริเริ่มสร้างสรรค์
โดยที่หลักเหตุผลและหลักความเท่าเทียมเป็นหลักที่พบน้อยที่สุด 2 อันดับสุดท้าย ส่วนความมุ่งหมายของ
หลักสูตรด้านอื่นๆ เช่น เรื่องการรู้จักสิทธิ การรู้จักคุณ ค่าและรักษาวินัยนั้นก็พบหลักสิทธิและเสรีภาพรวมถึง
หลักความมีวินัยด้วยเช่นกันถึงแม้จะไม่ได้พบเป็นเป็นจานวนมากเทียบเท่ากับหลักประชาธิปไตยทั้ง 3 อันดับ
แรกแต่ก็พบมากเป็นอันดับที่ 4 และ 5
2. หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสู ตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 นั้นพบ หลักความ
รับผิดชอบ หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความมีวินัย
มากแตกต่างออกมาจากหลักประชาธิปไตยอื่น ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์จากหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2503 ทั้งตอนต้นและตอนปลายที่เน้นเรื่องหลักความรับผิ ดชอบ หลักการมีใจเปิดกว้าง และ
หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและยังสอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ทั้งตอนต้น
และตอนปลายที่ ต้ อ งการสร้ า งพลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยและมี ค วามมุ่ ง หมายให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง มีความคิดทางริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้สิทธิของตนเอง และ รู้จักคุ ณค่าและ
รักษาวินัยอีกด้วย ส่วนหลักเหตุผล หลักความเท่าเทียม และหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี นั้นพบเป็น 3
อันดับสุดท้าย
3. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้นพบหลักความรับผิดชอบ
และหลักการมีใจเปิดกว้าง มากแตกต่างออกมาจากหลักประชาธิปไตยอื่นซึ่งหลักประชาธิปไตยทั้ง 2 นี้ยัง
สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและทา
ประโยชน์ให้ แก่สั งคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยและ
ต้องการให้ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่หลักความเท่าเทียมและหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนั้นพบ
น้อยที่สุดเท่ากัน ส่วนความมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ก็พบหลักความมีวินัยที่ถึงแม้จะไม่ได้พบเป็นเป็นจานวนมากเทียบเท่ากับหลักประชาธิปไตยทั้ง 2 อันดับแรก
แต่ก็พบมากถึงร้อยละ 12.96 เป็นอันดับที่ 3
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4. หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) นั้นพบหลักความรับผิดชอบ และ หลักการมีใจเปิดกว้าง มากแตกต่างออกมาจากหลักประชาธิปไตยอื่น
ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์จากหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ที่เน้นเรื่องหลักความรับผิดชอบ และหลักการมีใจเปิดกว้างเช่นกัน และยังสอดคล้องกับความมุ่งหมายหลักสูตร
ที่ต้องการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและทาประโยชน์ให้แก่สังคมตามบทบาทและหน้าที่
ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยและต้องการให้ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่วนหลัก
ที่พบน้อยที่สุดคือหลักความเท่าเทียม
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นั้นพบหลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิ
เสรีภาพ หลักความมีวินัย หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม
มากแตกต่ า งออกมาจากหลั ก ประชาธิ ป ไตยอื่ น ซึ่ ง หลั ก ประชาธิ ป ไตยทั้ ง 6 นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพัฒนาคนให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและมีจิตสาธารณะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรในการสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกอีก
ด้วย สาหรับหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลักเหตุผล และหลักความเท่าเทียม นั้นพบน้อยกว่ากลุ่มข้างต้น
6. หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นั้น
พบ หลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความมีวินัย หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่ วม มากแตกต่างออกมาจากหลักประชาธิปไตยอื่น ซึ่งสอดคล้องกันกับผล
การวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เน้นทั้ง 6 หลักการนี้เช่นกัน
และยังสอดคล้องกับพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ต้อง
พัฒนาคนให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและมีจิตสาธารณะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของหลักสูตรในการสร้างจิตสานึก
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกอีกด้วย ส่วนหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลักเหตุผล และหลักความเท่า
เทียมนั้นเป็น 3 อันดับสุดท้ายที่พบน้อยที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1.หลักประชาธิปไตยที่พบในหลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2503 – 2551
หลักสูตร
จากการวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2503 – 2551 ทั้ง 3
หลักสูตรนั้นพบว่าแต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างกัน ประกอบกับผลการวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยที่ปรากฏ
923

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 917 - 928

ในแต่ละหลักสูตรที่ถึงแม้จะพบหลักประชาธิปไตยทั้ง 9 ด้านตามกรอบที่วางไว้แต่ก็พบว่าในแต่หลักสูตรมี
รายละเอีย ดของหลักประชาธิปไตยที่พบแตกต่างกันออกไป โดยหลักสู ตรหลั กสูตรประโยคประถมศึกษา
พุทธศักราช 2503 ให้ความสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยเน้นไปที่ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีใจเปิด
กว้าง และหลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่วนหลักเหตุผลและหลักความเท่าเทียมเป็นหลัก ที่พบน้อยที่สุด
2 อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ส าหรั บ หลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2521 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2533) นั้ น ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยเน้นไปที่ หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีใจเปิดกว้าง ส่วนหลัก
ความเท่าเทียมและหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนั้นพบน้อยที่สุ ดเท่ากัน ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นั้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยกระจายกันไปใน หลักการมีใจเปิด
กว้าง หลั กสิ ทธิเ สรี ภ าพ หลั กความมีวินั ย หลั กการเห็ นแก่ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม หลั กความรับผิ ด ชอบและ
หลักการมีส่วนร่วม สาหรับหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลักเหตุผล และหลักความเท่าเทียม นั้นพบน้อย
กว่ากลุ่มข้างต้น
จากผลการวิเคราะห์ที่ออกมา หลักประชาธิปไตยที่หลักสูตรการศึกษาปรับปรุงได้แก่ หลักความเท่า
เทียม หลักเหตุผล และหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพราะเป็นหลักที่พบน้อยที่สุดและ เพื่อให้ สอดคล้อง
กับแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและเกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกัน (ป.
มหาขันธ์, 2544; นิยม รัฐอมฤต, 2553) และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสาคัญกับการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติที่เป็นพื้นฐาน
สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
นอกจากนั้นแล้วหลักประชาธิปไตยที่พบในแต่ละหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับความต้องการและความมุ่ง
หมายของหลักสูตรนั้นๆ เช่นหลักสูตรประโยคประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ต้องการสร้างให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดีของชาติตามระบอบประชาธิป ไตยจึงพบหลั กความรับผิ ดชอบมากที่สุ ด หลั กสู ตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาคุณภาพชีวิตและทาประโยชน์
ให้ แ ก่ สั ง คมตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเองในฐานะพลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยจึ ง พบหลั ก
ความรับผิดชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันสอดคล้องกับผลการการศึกษาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 กับความต้องการของสังคมไทย (ปรีชา
ศรีอนันต์, 2534) ที่พบว่าเนื้อหาในกลุ่มสาระนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยด้านการเมือง
วัฒนธรรม สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การเมืองการปกครอง และ ข่าว เหตุการณ์วันสาคัญโดยมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไทยด้านการเมืองมากที่สุด ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551พัฒนาขึน้ มาจากแนวคิดการพัฒนาคนให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงจึงพบหลักการมีใจเปิดกว้างมากที่สุด
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2. หลักประชาธิปไตยที่พบในหนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรสังคมศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2503 –
2551
จากการวิเคราะห์หนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรสังคมศึกษาตั้งแต่พุท ธศักราช 2503 – 2551
ทั้ง 3 หลักสูตรนั้นถึงแม้จะพบหลักประชาธิปไตยทั้ง 9 ด้าน ตามกรอบของหลักประชาธิปไตยไทยที่วางไว้แต่
เมื่อพิจารณารายละเอียดมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหลักสูตรโดยที่หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตาม
หลั กสู ตรประถมศึ กษาพุ ทธศัก ราช 2503 ให้ ค วามส าคัญเกี่ ยวกั บประชาธิป ไตยโดยเน้ นไปที่ หลั ก ความ
รับผิดชอบ หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความมีวินัย
ส่วนโดยหลักความเท่าเทียม และหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และหลักเหตุผล เป็น 3 อันดับสุดท้ายที่พบ
น้อยแตกต่างออกมาจากกลุ่ มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียนสังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษาของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (บุบผา คุมมานนท์ , 2522) พบว่าหนังสือแบบเรียน
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2503 มีคุณลักษณะเรื่องความมีเหตุผล การยอมรับในหลักการและ
เหตุผล รวมไปถึงการใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ส่วนหนังสือเรียนสังคมศึกษาตาม
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
เน้นไปที่ หลักความรับผิดชอบ และ หลักการมีใจเปิดกว้าง ส่วนหลักที่พบน้อยที่สุ ดคือหลักความเท่าเทียม
สอดคล้องกับผลการศึกษาสังคมประกิตทางการเมืองจากหนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ขวัฒน์ ฉมังลาภ, 2540) ที่พบว่าหนังสือเรียนควรเพิ่มเติมเรื่อง
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องความเสมอภาค และความมีเหตุผล สาหรับหนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ความสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยเน้นไปที่ หลักการ
มีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความมีวินัย หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักความรับผิดชอบและ
หลักการมีส่วนร่วมส่วนหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลักเหตุผล และหลักความเท่าเทียมนั้นเป็น 3 อันดับ
สุดท้ายที่พบน้อยที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ที่ออกมา หลักประชาธิปไตยที่หลักสูตรการศึกษาปรับปรุงได้แก่ หลักความเท่า
เทียม หลักเหตุผล และหลักการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพราะเป็นหลักที่ พบน้อยที่สุดและ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและเกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกัน (ป.
มหาขันธ์, 2544; นิยม รัฐอมฤต, 2553) และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติที่เป็นพื้นฐาน
สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3.ความสอดคล้องของหลั กประชาธิปไตยที่พบในหนังสื อเรียนสังคมศึกษาตามหลั กสู ตรสังคมศึกษาตั้งแต่
พุทธศักราช 2503 – 2551 และหลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2503 – 2551
หลักสูตร
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หลักประชาธิปไตยที่พบในหนังสือเรียนสังคมศึกษาเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกันกับหลักประชาธิปไตยที่
พบจากการวิเคราะห์หลักสูตร โดยหลั กสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ให้ความสาคัญกับหลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีใจเปิดกว้าง และหลักการเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกับในหนังสือแบบเรียนแต่
ในหนังสือแบบเรียนกระจายความสาคัญไปให้กับเรื่องหลักสิทธิและเสรีภาพ หลักความมีวินัยเพิ่มเติม ส่วน
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ หนังสือเรียนสังคมศึกษาตาม
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ก็ให้ความสาคัญกับหลักความรับผิดชอบ
และหลักการมีใจเปิดกว้างเหมือนกัน สาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551และ
หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก็ให้ความสาคัญ
กับหลักการมีใจเปิดกว้าง หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความมีวินัย หลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้ น แล้ ว หลั ก ประชาธิ ป ไตยที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อ เรี ย นสั ง คมศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอีกด้วยเช่น หลักความรับผิดชอบ และหลักการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมที่พบมากที่สุดในหนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศั กราช 2503 ทั้งตอนต้น
และตอนปลาย สอดคล้องกับความต้องการสร้างพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2503 สอดคล้องกับผลการศึกษาพัฒนาการหนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับ
ประถมศึกษา ระหว่างพุทธศักราช 2548-2534 (สุรดา สุทธิศาสนกุล, 2537) ที่พบว่าเนื้อหาหนังสือเรียน
ในช่วง พ.ศ. 2503-2520 จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ของสังคมซึ่งมีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และในหลักสู ตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ที่
ต้องการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและทาประโยชน์ให้แก่สังคมตามบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยนั้นก็พบหลักความรับผิดชอบมากที่สุดในหนังสือเรียนสังคม
ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เช่นกัน สาหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ต้องพัฒนาคนให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงก็พบหลักการมี
ใจเปิดกว้างมากที่สุดจากการวิเคราะห์หนังสือเรียนสังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับประชาธิปไตยควรคานึงถึง
หลักและแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยทั้งทาด้านระบอบการเมืองการปกครองและด้านวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อง เหตุผ ล สิ ทธิเสรี ภ าพ ความเท่าเทีย ม ความมีวินัย ความรั บผิ ดชอบ การมี ใจเปิดกว้าง การเห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วม และการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
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2. การจัดทาหนังสือเรียนสังคมศึก ษาควรคานึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการและจุดมุ่งหมาย
รวมไปถึงสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในขณะนั้นๆ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ปรากฏ
ในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและจัดทาหนังสือเรียนที่ส่งเสริมแนวคิดและ
อุดมการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยเช่น การส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
รายการอ้างอิง
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