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บทคัดยํอ 

 วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมทางสังคม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของ
ชุมชนนอแล กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชนที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง  2) 
เพื่อสํารวจการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง  และ 
3) เพื่อสรุปพฤติกรรมการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุแปะ
หลอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสํารวจการเรียนรูแบบรวมมือ และแบบสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา  

 ผลการศึกษาพบวา   
 1. นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง  ไดนําประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน เขามาเป็นสวนหนึ่งของ

การวางแผนและการกําหนดบทบาทหนาท่ี และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจนสําเร็จ 
 2. นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง มีการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือ ทําตาม
มติของกลุม มีการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมเพื่อน และมีความกระตือรือรนในการทํางานกลุมจนนําไปสู
ความสําเร็จ 
 3. การแสดงการเคารพ และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน ชวยเหลือเพื่อน
ในกลุม เสียสละประโยชนแสวนตัวเพื่อผูอื่นแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ระบุและอธิบายเหตุผลที่ใชในการ
ตัดสินใจ แกปใญหา 
ค าส าคัญ : วิถีประชาธิปไตย / กลุมชาติพันธุแปะหลอง 
 

Abstracts 
 This study aimed: 1) to examine three social activities; check dam building activity at 
Norlae community, service mind activity and against drug abuse activity at Palaung ethnic 
students’ society, 2) to explore the democratic process promoting by employing collaborative 
method for Palaung ethnic students, and 3) to perceive the performance of the democratic 
process promoting by employing collaborative method for Palaung ethnic students, grade 6, 2nd 
semester of academic year 2016 at Ban Khobdong School, Chiangmai Province. Research 
instruments included; collaborative learning, observation form, behavior observation form and 
data analysis.  

 The research findings exposed that:  
 1. Palaung ethnic students have brought the traditions and rituals of the community 

into being part of the planning and determining the roles and able to accomplish the task. 
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 2. Palaung ethnic students have promoted the democratic process through 
collaborative method; group compliance opinion, peer group compliance agreements, and 
enthusiasm for teamwork that leads to success. 
 3. They have shown respect, follow the good customs and traditions of the 
community, group assisting, devoted self-benefit for others, rational comment, identify and 
explain the reason to make a rational decision. 
Keywords: the Democratic Process / Palaung ethnic 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประชาธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคน เพราะประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศไทยยอมรับ 
โดยมีหลักการที่คํานึงถึงบุคคลเป็นสําคัญ กลาวคือ ประการแรกระบอบประชาธิปไตยจะยอมรับนับถือความสําคัญ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ ความเสมอภาคสวนบุคคล และเสรีภาพ ในการดําเนินชีวิต ประการที่สอง คือ สิทธิ
แหงการไดปฏิบัติโดยเทาเทียมกันหรือมีความเสมอภาค แหงสิทธินั้น  (กรมสามัญศึกษา, 2545 : บทนํา) จึงมีความ
จําเป็นอยางยิ่งที่คนไทยตองมีความเขาใจและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 3 ลักษณะ คือ 
ดานคารวะธรรมใหมีความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพตอกฎระเบียบของสังคมไทย ไดแก การเคารพเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ เคารพพอแม ครู ญาติผูใหญ เคารพในความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มีมารยาทใน
การพูด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ฯลฯ ดานสามัคคีธรรม คือ มีการแบงปในกัน รวมงานกัน  และประสานงาน
กัน  ไดแก การรวมมือกันทํางาน คือ ตองรวมกันคิดรวมกันทําและทําอยางเต็มใจ ตั้งใจ มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เห็นประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตน และดานปใญญาธรรม  คือ  มีความ
เชื่อมั่นในวิธีการแหงปใญญา ไดแก  
ใชเหตุผลในการตัดสินปใญหา ชวยกันคิดและตัดสินใจ  โดยยึดความถูกตองเป็นหลักและอภิปรายใหเหตุผลดวย
ปใญญา เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยไดอยางถูกตองเหมาะสม เป็นวิถีการดําเนินชีวิตที่เช่ือมั่นและ
ศรัทธาใน 
ตัวมนุษยแ  ความสามารถของมนุษยแมีใจกวางที่จะพิจารณาปใญหาตางๆ  ดวยวิจารณญาณ อาศัยการพูดคุยและ
เปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกอนการตัดสินใจ รูจักประนีประนอมไมตัดสินปใญหาดวยการใชกําลังรุนแรง  มีขันติ 
อดทน รับฟใงความคิดเห็นของผูอื่นที่แตกตางไปจากตัว เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น  ตลอดจนยอมรับความ
เสมอภาคระหวางบุคคลเป็นตน 
 เนื่องจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีความสําคัญตอคนในสังคมไทยเป็นอยางมาก  จึงมีความจําเป็นอยางยิ่ง 
ที่ประชาชนไทยทุกคนจําเป็นตองมีความรู ความเขาใจ และควรปฏิบัติตนใหถูกตองตามแบบอยางของวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหความสําคัญในเรื่องนี้และกําหนดใหเรื่องนี้อยูในสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อนักเรียนที่เป็นเยาวชนจะไดมีโอกาสเรียนรู เขาใจและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตามเหตุผลที่วาเยาวชนไทยเป็นกลุมบุคลในสังคมที่มีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตอง
เขาใจและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยทั้งดานคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปใญญาธรรม ทั้งนี้
เพราะเยาวชนไทยเหลานี้คือผูที่จะเป็นกําลังสําคัญและพลเมืองของประเทศในอนาคต  และจะเป็นผูที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นและประเทศชาติ 
 การพัฒนาประชาธิปไตยที่ไดผล ควรเริ่มตั้งแตในวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยูในระดับประถมศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนอยางเต็มที่ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนและ  การจัดกิจกรรมเสริม ในระดับประถมศึกษาได
มุงพัฒนาใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมอยู 2 ดาน คือ ดานวิถีชีวิตประชาธิปไตยและดานระบบประชาธิปไตย และการ
พัฒนาจําเป็นตองพัฒนาพฤติกรรมดานวิถีชีวิต ใหเกิดกับนักเรียนจนเดนชัดเสียกอน  แลวจึงเขาสูระบบ
ประชาธิปไตย (กองวิชาการ, 2545 : 37)    
สอดคลองงานวิจัยของ สํารวย  ปในดอนตอง, (2545 : 65-66) ไดทําการศึกษากระบวนการบริหาร  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลําพูน พบวา พฤติกรรมของนักเรียนที่โครงการ
กิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยตองการเนนนั้น ยังไมบรรลุเปูาหมายเทาที่ ควร พฤติกรรมที่ควรไดรับการแกไข คือ 
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พฤติกรรมการพูดจาระหวางนักเรียนดวยกัน การอภิปราย ซักถาม การวางแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของ
ตนเอง และกลุมตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบรอย และความเสียสละ อดทน อดกลั้นตอคําวิพากษแวิจารณแ ซึ่ง
ปใญหาที่กลาวมานี้ลวนเป็นพฤติกรรมที่ เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่ดีที่สุด ก็คือ การพัฒนาพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยของบุคคลในชาติทั้งในสวนบุคคลและหมูคณะ 
 โดยผานการคิดเขาใจในวิถีประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมสรางเหมือง
ฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล 2) กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน และ 3) กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชน เพื่อใหเขา
กับแนวคิดของ ดิวอี้และจอหแนสันและจอหแนสัน และกระทรวงศึกษาธิการแลวนํามาปรับปรุงเพื่อใหเขากับวิถี
ประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชาวปะหลองและชุมชนใหเขากับวิถีประชาธิปไตย
ทั้ง 3 ดาน คือ  
ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปใญญาธรรม ซึ่งมีเนื้อหาความสอดคลองกันเพ่ือเกิดการเรียนรูทั้งในการ
เรียนในหองและเรียนรูนอกหองเรียนและนักเรียนสามารถรูวิถีประชาธิปไตยที่ซอนอยูในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
เพื่อนํามาในชีวิตประจําวันและสามารถเขาใจวิถีประชาธิปไตยไดอยางดีและนําชีวิตใหอยูบนพื้นฐานประชาธิปไตย
ของประเทศไดสมบูรณแ 
 จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาในฐานะที่เป็นอาจารยแประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จึงมีความสนใจเกี่ยวกับแนวคิด ดานพฤติกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
บานขอบดง เป็นกลุมชาติพันธุแปะหลอง อันเนื่องมาจากมีความเปราะบาง ที่อาศัยอยูชายขอบเขตดอยอางขาง และ
อพยพมาจากพมาเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย เมื่อประมาณปี 2511 เรียกตัวเองวา " ดาระอัง" (Da-ang, Ra-
ang,Ta-ang)  คําวา "ปะหลอง" เป็นภาษาไทยใหญซึ่งใชเรียกชนกลุมนี้ และไทยใหญบางกลุมก็ใชคําวา "คุณลอย" 
(Kunloi) มีความหมายวา คนดอยหรือคนภูเขา แทนคําวาปะหลอง  และเป็นชวงช้ันสุดทายของการศึกษากอนที่จะ
ออกไปสูสังคมประชาธิปไตยภายนอก 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา   
 1. เพื่อศึกษากิจกรรมทางสังคม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล 
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชนที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง   
 2. เพื่อสํารวจการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุแ 
ปะหลอง   
 3. เพื่อสรุปพฤติกรรมการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุม
ชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม  
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ศึกษาการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียน 
กลุมชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง จังหวัด
เชียงใหม 
 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
กลุํมเป้าหมายที่ใช๎ในการศึกษา 
 กลุมเปูาหมาย ไดแก นักเรียนท่ีเป็นกลุมชาติพันธุแปะหลอง ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 36 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช๎ในการศึกษา ไดแก   

1. แผนการเรียนรู 1 แผน เรื่อง หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมโดยใชกิจกรรม 
ทางสังคม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม
ตอตานยาเสพติดในชุมชน  
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 2. แบบสํารวจการเรียนรูแบบรวมมือ ผูศึกษาไดพัฒนามาจากแบบสํารวจวิถีประชาธิปไตยของสํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาติ ดังนี้  
  2.1 สํารวจเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ และอายุ เป็นการเลือกตอบ (Check-List)  
             2.2 แบบสํารวจการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูศึกษาปรับปรุงจากแบบสํารวจวิถีประชาธิปไตยของ
สํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ แลวนํามาเป็นแบบสํารวจดานการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยในนักเรียนกลุมชาติพันธุแ
ปะหลอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม   
 3. แบบสรุปพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย โดยกลุมเปูาหมายไดทํางานเป็นกลุม ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการ
สงเสริมวิถีประชาธิปไตย จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปใญญาธรรม  
 
ขั้นตอนการสร๎างเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการศึกษา 

1. ใชแผนการเรียนรู : หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  ในการสอน   
ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปใญญาธรรม โดยสอดแทรกกิจกรรมทางสังคม 3 กิจกรรม  
คือ 1) กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล  2) กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน และ             
 3 กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชน 
 2. การสรางแบบสํารวจท่ีใชในการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาคนควาการสรางแบบสํารวจจากหนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ 
     2.2 สอบถามแนวทางการสํารวจจากผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 
โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตและแนวทางการสรางแบบสํารวจ 
 นําผลการศึกษาจากขอ 2.1 และ 2.2 มาสรางแบบสํารวจเกี่ยวกับการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยสําหรับ
นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบานขอบดง  จังหวัดเชียงใหม 
 1. นําแบบสํารวจและแบบสังเกตที่สรางขึ้นเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานตรวจสอบ เพื่อหา
คา IOC คือ คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม พบวามี สอดคลองตรงตามวัตถุประสงคแ 
 2. นําแบบสํารวจและแบบสังเกต ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนบานหลวงอุปถัมภแ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 
คน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมเปูาหมายที่ผูวิจัยศึกษา   
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูศึกษาจะดําเนินการตอไปนี้ 
 1. ผูศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสาํรวจการศึกษาจากผูอํานวย
สํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานขอบดง  อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ในการขอความรวมมือเก็บขอมูล 
 2. ผูศึกษาจะเป็นคนช้ีแจงวัตถุประสงคแในการเก็บขอมูล ผูศึกษาดําเนินการสอนและแจกแบบสํารวจ 
และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง ดังนี้  

2.1  ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนท่ีไดเตรียมไว 
2.2 การสํารวจและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา จากแบบสํารวจการเรียนรูแบบรวมมือ แบบสังเกตพฤติกรรมความ
รวมมือ  
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สรุปผลการวิจัย  
          จากการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุม 
ชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบานขอบดง ตําบลมอนปิ่น อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม  
ขอมูลทั่วไปของนักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง แบงตามเพศ พบวา เป็นเพศชาย 11 คิดเป็นรอยละ 30.56 และเป็น
เพศหญิง 15 คิดเป็นรอยละ 69.44 และดานอายุ พบวามากที่สุด อยูระหวาง 12-13 ปี คิดเป็นรอยละ 61.11 
รองลงมาคือ 14-15 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 30.56 และต่ําสุด คือ อายุต่ํากวา 12 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็น
รอยละ 2.78 
      ตอนที่ 1 กิจกรรมทางสังคม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล กิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชนที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง สามารถปฏิบัติไดคือ 
 1. กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแลที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง มีสวนรวมปฏิบัติ
กับชุมชน นักเรียนสามารถปฏิบัติไดดังนี้คือ  
 1.1 ดานคารวะธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ ปฏิบัติตามประเพณีของชุมชน ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูใหญในการสรางฝายชะลอน้ํา ปฏิบัติขั้นตอนการสรางฝายชะลอน้ําดวยความถูกตอง สามารถ
ตอบคําถามของผูใหญดวยความสุภาพ สามารถเรียนรูวิธีตัดตนไมและการสรางฝายชะลอน้ําตามการสอนของผูใหญ 
 1.2 ดานสามัคคีธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ มีสวนรวมในการวางแผนและกําหนด
บทบาทหนาที่ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจนสําเร็จ นักเรียนชวยกันสรางฝายชะลอน้ําตามขั้นตอนการทํารวมกับ
ชาวบานในชุมชน ตัดตนไผเพื่อนํามาใชในการสรางเลือกดูตนที่ไดอายุ 2 ปีขึ้นไปโดยเลือกตัดเอง ขุดดินและขนหิน
เพื่อนําไปสรางฝายชะลอน้ํา ถางหญาและตนไมเพื่อจะไดสรางฝายชะลอน้ําไดสะดวก 
 1.3 ดานปใญญาธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ พูดหรือแสดงความคิดเห็นสรุป
เหตุการณแแลวนํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนสามารถเรียนรูประเพณีของชุมชนในการใชประเพณีขอ
ขมาน้ํา บูชาน้ํา ทําพิธีขอตนไมกอนตัดไมไผ รูถึงคุณคาของน้ําและรูจักการอนุรักษแปุาไมผานพิธีกรรมตางๆของ
ชุมชน และสามารถเรียนรูการเลือกไมไผที่ไดขนาดกับอายุเพื่อนํามาสรางฝายชะลอน้ํา 
 2. กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง มีสวนรวมปฏิบัติกับชุมชน นักเรียน
สามารถปฏิบัติได ดังนี้ 
 2.1 ดานคารวะธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ สามารถสรางแนวกันไฟปุาตาม
คําแนะนําของผูใหญไดเขารวมกันพัฒนาวัดนอแล  ทําความสะอาดบริเวณวัด ซอมแซมเกาอี้ โต฿ะ อุปกรณแของวัดที่
ชํารุด ลางหองน้ําวัดและถางหญารอบบริเวณภายในวัด 
 2.2 ดานสามัคคีธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ นักเรียนไดรวมกลุมกับชาวบานเพื่อ
พัฒนาวัดนอแล ทําความสะอาดวัด ไดรวมกลุมกับชาวบานเพื่อสรางแนวกันไฟปุา เพื่อประโยชนแของชุมชน และ
สรางความสามัคคีของเด็กและคนในชุมชน  
 2.3 ดานปใญญาธรรมที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดคือ นักเรียนไดเรียนรูวิถีการทํางานของ
ชุมชนและภูมิปใญญาชาวบานในการสรางแนวปูองกันไฟปุา ไดเรียนรูคําสอนและการทะนุบํารุงพุทธศาสนาของ
ชุมชนรวมทั้งไดความเสียสละเวลาของตนเองเพื่อประโยชนแของชุมชน 
 3. กิจกรรมตอตานยาเสพติดที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง มีสวนรวมปฏิบัติกับชุมชน นักเรียน
สามารถปฏิบัติไดดังนี้คือ  
 3.1 ดานคารวะธรรมที่นักเรียนไดคือ นักเรียนรูถึงปใญหายาเสพติดในชุมชนและไดแจงคนที่เสพยา
กับผูใหญบานรวมตัวกันเป็นกลุมเพื่อตอตานยาเสพติดและดูแลปูองกันเด็กดวยกันไมใหเป็นผูเสพยารายใหม  
 3.2 ดานสามัคคีธรรมที่นักเรียนไดคือ นักเรียนสามารถสรางกิจกรรมเพื่อตานยาเสพติดดวยการ
จัดการแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน สรางกิจกรรมทางศาสนาขึ้นมาเพื่อชวยแกปใญหายาเสพติด เชน เรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตยแเพื่อขัดเกลาจิตใจ  
 3.3 ดานปใญญาธรรมที่นักเรียนไดคือ นักเรียนสามารถรูถึงปใญหาที่จะตามมากับยาเสพติด นักเรียน
สามารถแกไขปใญหาดวยการใชกิจกรรมแขงขันกีฬาข้ึนมาและการใชศาสนาเขามาสงเสริมในการแกปใญหายาเสพติด
เด็กในชุมชน 
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 ตอนที่ 2 สํารวจการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุมชาติ
พันธุแปะหลอง 
 1. การสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือดานคารวะธรรม พบวานักเรียนปฏิบัติ
มากที่สุดคือ การสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนดานคารวะธรรม ท่ีนักเรียน
ปฏิบัติมากที่สุดคือ การทําตามมติของกลุมทํางาน พูดกับครูดวยวาจาสุภาพและมีหางเสียง ปฏิบัติตามขอตกลงของ
กลุมเพื่อน เขารวมในกิจกรรมกลุม ตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติ อันดีงามของชุมชน รองลงมา คือ ทําความเคารพเมื่อ
ครูเขาหองสอน  ตั้งใจฟใงประธานนักเรียนพูดในการทํากิจกรรมหนาหอง ตั้งใจฟใงเพื่อนเลาขาวหรือเหตุการณแสําคัญ
หนาหองเรียน  
 2. การสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียน ดานสามัคคีธรรม  
ที่นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดคือ สละเวลา ปใจจัยหรืออุทิศตนในการทํางานเพื่อสวนรวม กระตือรือรนในการทํางานกลุม
ทุกขั้นตอนจนสําเร็จ ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมเมื่อ แบงงานกลุมทํางาน รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็นและ
ชวยวางแผนในการทํางานกลุม ชวยกันทํางานกลุมดวยความเต็มใจทุกข้ันตอน ไมละทิ้งงานท่ีไดรับมอบหมาย  

3,การสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมอืสําหรับนักเรยีน ดานปใญญาธรรม ท่ีนักเรียน
ปฏิบัติมากที่สุดคือ ยอมรับขอผิดพลาดของตน กลุมและรวมกันพิจารณาปรับปรุงแกไข รูจักใชเหตุผลใน
การเลือกกระทําในสิ่งตางๆ รองลงมา คือ ยอมรับคําวิพากษแวิจารณแเมื่อมีการประเมินผลการทํางาน 
แกปใญหาโดยการไตรตรองใหรอบคอบกอนทุกครั้ง รูจักตั้งคําถามอยางฉลาดและใชเหตุผลในการซักถาม 
ปฏิบัติตามมติของเสียงสวนมากดวยความเต็มใจ  

 ตอนที่ 3  สรุปพฤติกรรมการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียน
กลุมชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานขอบดง ตําบลมอนปิ่น  
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา  
 1. ดานคารวะธรรม ที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ ทําความเคารพครูเมื่อเขาหองสอน ตั้งใจฟใง
เพื่อนเลาขาวหรือเหตุการณแสําคัญหนาหองเรียน ยกมือเพื่อขออนุญาตกอนที่จะถามหรือ พูดในช้ันเรียน ปฏิบัติตาม
ขอตกลงของหองเรียน เขาแถวกอนหลังตามลําดับเมื่อรับของแจกหรือรับบริการ ขออนุญาตกอนออกไปทําธุระ
สวนตัวนอกหองเรียน เอาใจใสการเรียนและกิจกรรมงานกลุม ไมพูดในสิ่งที่ไมตรงกับขอเท็จจริง พูดกับเพื่อนดวย
ถอยคําสุภาพ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน  
 2. ดานสามัคคีธรรม มากที่สุดคือ มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานและกําหนดบทบาทหนาที่ 
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จตามบทบาทหนาท่ี ชวยเหลือเพื่อนในกลุม เสียสละประโยชนแสวนตัวเพื่อผูอื่น
และสวนรวม ใหกําลังใจเพื่อนและหมูคณะดวยความเต็มใจ ใหความรวมมือและชวยเหลืองานกลุมสีดวยความเต็มใจ 
 3. ดานปใญญาธรรมที่นักเรียนพฤติกรรมมากที่สุดคือ พูดหรือแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ระบุและ
อธิบายเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ แกปใญหาโดยใชเหตุผลจากขอมูลพื้นฐานไดถูกตอง แยกแยะขาวสารขอมูลและ
เหตุการณแที่เกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหแดวยเหตุและผล สรุปและประเมินความนาเช่ือถือ และประโยชนแของขาวสาร
และเหตุการณแตางๆเพื่อประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 กิจกรรมทางสังคม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางเหมืองฝายชะลอน้ําของชุมชนนอแล  
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมตอตานยาเสพติดในชุมชนที่นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ภาพรวมพบวา 
นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ไดนําประเพณีและพิธีกรรมตางๆ  ของชุมชน เขามาเป็นสวนหนึ่งของการวางแผน
และการกําหนดบทบาทหนาที่ และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจนสําเร็จ สอดคลองกับ พิมพแพันธแ  เดชะคุปตแ, 
(2544 : 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ เป็นวิธีสอนแบบหนึ่ง โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกัน
ทํางานพรอมกันเป็นกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธแ
กันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพื่อใหงานบรรลุเปูาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุม
รวมมือ 
 ตอนที่ 2 เพื่อสํารวจการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับนักเรียนกลุม
ชาติพันธุแปะหลอง  ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปใญญาธรรม ภาพรวมทั้ง 3 ดาน พบวา นักเรียน

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



235 
 

กลุมชาติพันธุแปะหลอง มีการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือ ทําตามมติของกลุม มีการ
ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมเพื่อน และมีความกระตือรือรนในการทํางานกลุมจนนําไปสูความสําเร็จ สอดคลองกับ  
ทินพันธแ นาคะตะ (2543 : 56 – 61) กลาววา ระบอบประชาธิปไตยตองยึดมั่นในคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคล  
เคารพในกติกา ใชวิธีตัดสินปใญหาดวยเสียงขางมาก โดยมีขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามจากทุกฝุาย ขณะเดียวกันก็
ใหความคุมครองสิทธิของฝุายที่มีเสียงขางนอย เพื่อประกันวาการแกปใญหานั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชนแของคนสวน
ใหญ การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และสํานึกในหนาท่ีพลเมืองของตน และมีความรับผิดชอบในตนเอง  
 ตอนที่ 3 แบบสรุปพฤติกรรมการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการแบบรวมมือสําหรับ
นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบานขอบดง ตําบลมอนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม  
ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปใญญาธรรม ภาพรวมทั้ง 3 ดาน พบวา นักเรียนกลุมชาติพันธุแปะหลอง 
พบวา การแสดงการเคารพ และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน ชวยเหลือเพื่อนในกลุม 
เสียสละประโยชนแสวนตัวเพื่อผูอื่นแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ระบุและอธิบายเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ 
แกปใญหา สอดคลองกับกรมวิชาการ, (2543 : 45-46) กลาววา การสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางสมาชิก เพราะ
ทุกๆ คนรวมมือในการทํางานกลุมทุกๆ คน มีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติที่ดี เป็นการสงเสริมใหสมาชิกทุก
คนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน รับฟใงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอด
รวมถึงการสงเสริมทักษะทางสังคม ในการอยูรวมกันดวยความเขาใจกันและกัน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสงเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใชกระบวนการเรียนรูของนักเรียนกลุมชาติพันธุแอื่นๆ ในพื้นที่
ชายขอบ โดยใชกิจกรรมของชุมชน เพื่อการเรียนรูนอกหองเรียนของโรงเรียน 
 2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคของนักเรียนในการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย โดยใชกระบวนการ
แบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในของอําเภออื่นๆ  ของจังหวัดเชียงใหม 
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