




























































 

 

23 วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 17 ฉบบัที่ 32 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 

รปูแบบการด าเนินงานสภานักเรียนส าหรบัโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในกรงุเทพมหานคร 

THE OPERATIONAL MODEL OF THE STUDENT COUNCIL FOR THE 
SECOUNDARY SCHOOLS UNDER OFFICE OF THE BASIC EDUCATION 
COMMISSION IN BANGKOK  
 

ธนวรรธน์ สุวรรณปาล1, รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล2, ดร.เชวง ซ้อนบญุ3, ดร.ชยัพจน์ รักงาม4 

Tanawat Suwannapan1, Sadayu Teeravanittrakul2, Chaweng Sonboon3, Chaipot Rakngam4 
 
1นิสิตการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา 
2รองศาสตราจารย์ ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3อาจารย์ ภาควชิาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4อาจารย์ ภาควชิาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติ 2) เพื่อการสร้างรูปแบบ และ 3) เพื่อนำเสนอ

ผลการศึกษารูปแบบและจัดทำคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จำนวน 100 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) 3. ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Criterion based selection) 
จำนวน 12 คน และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ร่างเป็นรูปแบบ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กิจกรรมนักเรียน จำนวน 13 คน ในการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และนำมาจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายองค์ประกอบ มีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร มี 4 องค์ประกอบดังนี้ (1) การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน มี 4 ข้อ 23 ขั้นตอน (2) การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
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ของโรงเรียน มี 4 ข้อ 20 ขั้นตอน (3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน องค์กร ภาครัฐ
และเอกชน มี 4 ข้อ 19 ขั้นตอน และ (4) ผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ มี 1 ข้อ มี 4 ขั้นตอน 3) 
รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวทางและหลักการในภาพรวม และได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียน
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อคู่มือ, คำชี้แจง, 
ความเป็นมาและความสำคัญ, วัตถุประสงค์, ขอบเขต, คำจำกัดความ, การดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา, เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก 
 

ค าส าคญั : รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียน, สภานักเรียน, โรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study operational level of the student council, 2  
to synthesize the operational model, to present the results of studying and to create the student council 
operation manual for the secondary schools under office of the basic education commission in Bangkok .  
The sample group’s key informants were as follows: 1) A total of 100 Deputy Directors of Student Affairs 
and Teachers who in charge of student council obtained by stratified sampling 2) A total of 12 Deputy 
Directors of Student Affairs and Teachers who in charge of student council obtained by criterion based 
selection with data collection by in-depth interviews 3) A total of 12 experts in student activity and 
Student Council consultants. The data was collected by focus group discussions. Then subjected to 
content analysis and create the student council operation manual. 
 The research findings were as follows: 1) the operational level of the student council for the 
secondary schools under office of the basic education commission in Bangkok is at High Level in overall 
and all components. 2) The operational model of the student council for the secondary schools under 
office of the basic education commission in Bangkok consisted of 4 components. (1) The operation to 
promote the student council and democracy in the school consisted 4 subcomponents, 23 steps. (2) The 
participation of the student council in promoting school activities consisted 4 subcomponents, 20 steps.  
(3) Cooperative networking of student councils with communities, public and private organizations 
consisted 4 subcomponents, 19 steps. And (4) the student council best practice consisted 1 
subcomponents, 4 steps. 3) The student council operation manual for the secondary schools under office 
of the basic education commission in Bangkok consists of name of the manual, explanations, 
background and signification, objectives, scope, definition, and steps for student council operation, 
reference documents, and appendix. 
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ภมิูหลงั 
 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงจากภายในภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศหลากหลายรูปแบบ โดยในการแก้ไขปัญหาได้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้มากขึ้นมีหลักการสำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักใน  ภาคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” [1] 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาเป็นโครงการสำคัญเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีแนวทางในการพัฒนาโดยการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์
สันติวิธีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข [2] และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มีคุณธรรมนำความรู้ โดยการสร้างความตระหนักและความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน [3]  
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดความเป็นชาติสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ 
องค์การสหประชาชาติได้มีการลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ปีพุทธศักราช 2533 เพื่อให้การรับรอง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยให้คำมั่นว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
ภายใต้ การดูแลเล้ียงดูจากครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ให้การ
รับรองสิทธิพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ คือสิทธิที่จะมีชีวิต (Right to life) สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง (Right to be 
protected) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right to be developed) และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right to participate) ด้วย
ความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนด
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตยอันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและเตรียมคนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายการดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียน
เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็น
ประโยชน์ในการปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่ งเน้นความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา จะต้องขับเคล่ือนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม [4]  



 

 

26 วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 17 ฉบบัที่ 32 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 

 สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ นิติธรรม และ
องค์กรที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียน
เติบโต เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข็มแข็ง บทบาทและหน้าที่ของ
สภานักเรียนจึงเป็นส่ิงเชื่อมโยงให้สภานักเรียนเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมา     ภิบาล 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี 
ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
เป็นผู้นำการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม [5] การดำเนินงานของสภานักเรียนเป็นการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพนักเรียนตามนโยบายที่ว่าเร่งรัดพัฒนาการศึกษา ทั้งด้าน การบริหาร การเรียนการสอน และด้าน
ผู้เรียนให้เกิด คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
นักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] ได้กล่าว
ไว้ คือ นักเรียนสามารถคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติโดยคำนึงถึง ผลที่จะเกิดต่อตนเอง และส่วนรวมควบคู่กับการมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น จากการกระทำของตนเองหรือร่วมกระทำกับผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีความเพียรพยายามแสวงหาความรู้ หาวิธีการที่ดีมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ 
รวมทั้งคอยแนะนำและช่วยเหลือเพื่อน ๆ ให้ทำดีทำประโยชน์ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 119 
โรงเรียน จัดบริการทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครรวม 
50 เขต โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
ในทุกโรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] ได้มีมาตรการและแนวทาง ในการดำเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนไว้ได้แก่ ให้สถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเสริมสร้าง ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้สถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน สภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จและสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี จากข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมเพียง 21 
โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 17.64 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด สะท้อนถึงความพร้อมในการนำเสนอการปฏิบัติกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน  และทำให้ขาดข้อมูล 
ในการดำเนินงานของโรงเรียนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานดังกล่าวในหลายโรงเรียน ยังมีปัญหา
หลายประการ อาทิ กิจกรรมของสภานักเรียนขาดทิศทางที่ชัดเจน ความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจของสภา
นักเรียน ความไม่ชัดเจนของบทบาทครูที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ที่สภานักเรียนกำหนดขาด
ทิศทาง เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ว่ามีปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ทำให้การปลูกฝังคุณลักษณะของ
ประชาธิปไตยและการดำเนินงานขององค์กรนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งจากงานวิจัยเรื่อง การจัดสภา
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคการจัดสภานักเรียนที่มีมากได้แก่ ความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และหลักการในการจัดสภานักเรียน 
รองลงมาได้แก่ รูปแบบ ของสภานักเรียนในโรงเรียนยังไม่เหมาะสม การจัดกิจกรรมสภานักเรียนเป็นการเพิ่ม
ภาระจนกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ [6] 
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 จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนที่เหมาะสมสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้  
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัตขิองการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อเสนอผลการศึกษารูปแบบและจัดทำคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรยีน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานครผูว้ิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจยั  ดังนี้ 
 
 
 

ขั้นที่ 1  
ศึกษาระดับการปฏิบตัิของ 
การดำเนินงานสภานักเรียน 
(ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1) 
 
ขั้นที่ 2  
สร้างรูปแบบ 
การดำเนินงานสภานักเรียน 
สำหรับโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
(ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2) 
 
 
ขั้นที่ 3 
นำเสนอผลการศึกษารูปแบบ 
และคู่มือการดำเนินงาน 
สภานักเรียนสำหรับ 
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
 (ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3) 
 

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการวิจยั 

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผูใ้หข้้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และนำข้อมูล            
มาร่างรูปแบบ 

 

ร่างรูปแบบการดำเนินงาน
สภานักเรียนสำหรับ 
โรงเรียนมธัยมศึกษา 

ประเมินเพื่อปรับปรุงประเด็น
รูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (Focus group 
discussion) จำนวน 13 คน 1 ครั้ง 
และนำมาจัดทำเป็นคูม่ือ  

 

รูปแบบและคู่มือ            
การดำเนินงานสภานักเรียน 
สำหรับโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการวจิัย การดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

สำรวจระดับการปฏิบตัิของการ
ดำเนินงานสภานักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 62 โรงเรียน 
โดยใช้แบบสอบถาม 

 

ได้ข้อมูลระดับการปฏิบตัิของ
การดำเนินงานสภานักเรียน 
เพื่อใชใ้นการตั้งประเด็น       
การสัมภาษณ ์
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 
3 คน และ นำเคร่ืองมือไปทดลอง มีค่าความเชื่อมั่น .987 
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในประเด็นการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 62 โรงเรียน โดยผู้ให้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน จำนวน 38 คน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จำนวน 62 คน 
 2. ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Criterion based selection) 
จำนวน 12 คน จากโรงเรียนทีม่รีะดับการปฏิบัติสูงที่สุด และต่ำที่สุดในแต่ละขนาดโรงเรียน 
 3. ผู้เชีย่วชาญด้านกิจกรรมนักเรียน จำนวน 13 คน ประกอบด้วยผู้นำในด้านการกำหนดนโยบายและ
วางแผนการดำเนินงานด้านกจิกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศกึษา ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มปีระสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
 
สรปุผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัของการด าเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในกรงุเทพมหานคร พบวา่ 
 1. ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมและรายองค์ประกอบมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ และองค์ประกอบที่ 3 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน 

2. ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 1 การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน โดยรวมและรายข้อ อยู่ใน ระดับมาก เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อ 2 ที่มาของสภา
นักเรียนสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ข้อ 3 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน ข้อ  
1 การส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียน และข้อ 4 การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ   

3. ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่  ข้อ 2 การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ ข้อ 4         
การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และข้อ 7 สภา
นักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง 
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4. ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับ
ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ข้อ 3 สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ข้อ 1 มีการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม การดำเนินงานในการสร้างเครือข่าย และข้อ 2 การทำงานระหว่างสภานักเรียน / ชุมชน / 
องค์กรภาครัฐ และเอกชน 

5. ระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 1 วิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ มีนวัตกรรม ระบบ บริหาร วิธีการให้
บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด ปฏิบัติต่อเนื่อง     

6. เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีระดับการปฏิบัติของการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม และราย
องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก ทุกขนาดโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบการด าเนินงานสภานักเรียนส าหรบัโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร  ได้ข้อสรุปและ
รูปแบบของการดำเนินงานดังนี้ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
การส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียน มีที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย กำหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน และบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
 องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
ประกอบด้วย สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคล่ือนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิเด็ก 4 ประการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก  และมีการประเมิน สรุปและ
รายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน 

องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกบัชุมชน องคก์ร ภาครฐัและ
เอกชน ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการดำเนินงานในการสร้างเครือข่าย การทำงาน
ระหว่างสภานักเรียน / ชุมชน / องค์กรภาครัฐ และเอกชน การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย 
และการสนับสนุน ทรัพยากรจากชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน   

องค์ประกอบท่ี 4 ผลการปฏิบติังานของสภานักเรียนท่ีเป็นเลิศ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภารกิจ
สภานักเรียนที่มีความสำคัญ และกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากกิจกรรมที่เสนอโดยสภานักเรียน 
บูรณาการกิจกรรมที่โดดเด่นและมีความสอดคล้องกัน ริเริ่มกิจกรรมขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดกระบวนการปฏิบัติครบวงจรการพัฒนา และปรับปรุงเป็น
รูปแบบ (model) วิธีการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานความสำเร็จ 

ตอนท่ี 3 การเสนอผลการศึกษารูปแบบและจดัท าคู่มือการด าเนินงานสภานักเรียนส าหรบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 การนำเสนอผลกรศึกษารูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงประเด็นโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) ใน 4 องค์ประกอบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนักเรียน จำนวน 13 คน ทุกคนเห็นด้วยมี 
ความสอดคล้องกับแนวทางและหลักการในภาพรวมได้ปรบัตามข้อเสนอแนะของผู้เชีย่วชาญในประเด็นย่อย ได้
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รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรยีนสำหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในกรงุเทพมหานคร สรปุดังนี้ 
 
 องคป์ระกอบท่ี 1 การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน  
มี 4 ข้อ 23 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรยีน มี 9 ขั้นตอน 2) ทีม่าของสภา
นักเรียนสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย มี 7 ขั้นตอน 3) การกำหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสภา
นักเรียน มี 3 ขั้นตอน 4) การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มี 4 ขั้นตอน 

องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
มี 4 ข้อ 20 ขั้นตอน 1) ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคล่ือนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมี 7 ขั้นตอน         
2) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ มี 5 ขั้นตอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาคมอาเซียนและพลโลก มี 4 ขั้นตอน 4) ด้านการประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน มี 4 ขั้นตอน 

องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกบัชุมชน องคก์ร ภาครฐัและ
เอกชน ประกอบด้วย 4 ข้อ 19 ขั้นตอน 1) การกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการดำเนินงานในการสร้าง
เครือข่าย มี 5 ขั้นตอน 2) ด้านการทำงานระหว่างสภานักเรียน / ชุมชน / องค์กรภาครัฐ และเอกชน มี 6 ขั้นตอน 
3) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย มี 4 ขั้นตอน 4) การสนับสนุน ทรัพยากรจากชุมชน / 
องค์กรภาครัฐและ เอกชน มี 4 ขั้นตอน 
 องคป์ระกอบท่ี 4 ผลการปฏิบติังานของสภานักเรียนท่ีเป็นเลิศ มี 1 ข้อ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย          
1) ผลการปฏิบัติงานของสภานกัเรียนที่เป็นเลิศ มี 4 ขั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรงุเทพมหานคร 

 

รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบที่ 2  
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน 

ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน  

มี 4 ข้อ 20 ขั้นตอน 
 องค์ประกอบที่ 4  

ผลการปฏิบัติงานของ 
สภานักเรียนที่เป็นเลิศ 

มี 1 ข้อ 4 ขั้นตอน 
 

 

องค์ประกอบที่ 3  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ

สภานักเรียนกับชุมชน องค์กร ภาครัฐ
และเอกชน  

มี 4 ข้อ 19 ขั้นตอน 
 

องค์ประกอบที่ 1  
การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียน

และประชาธปิไตยในโรงเรียน  
มี 4 ข้อ 23 ขั้นตอน 

 
 

การด าเนินงาน 
สภานักเรียน 
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 การจัดทำคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำรูปแบบจำทำเป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย ชื่อคู่มือ, คำชี้แจง, ความ
เป็นมาและความสำคัญ, วัตถุประสงค์, ขอบเขต, คำจำกัดความ, การดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา,  เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก 
 

อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัย รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสำคัญจากผลการวิจัยที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การด าเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็น         

การดำเนินการของสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำงานของสภานักเรียน โดยจัดให้มีระเบียบ กติกาตามระบบ
ประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีการประชุมสภานักเรียน เพื่อรับรู้การดำเนินงานและมี   
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก สังคมปัจจุบันทุกภาคส่วนสำคัญในการสร้างประชาธิปไตย 
โดยโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการทำงาน
สภานักเรียน เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และเป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน สอดคล้องกับ ประกอบ สาระวรรณ [7] กล่าวว่า นักเรียนมีส่วนในการเลือกตั้งสภานักเรียนให้เป็นไป
โดยสุจริต เที่ยงธรรมและโปรงใส ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเลือกตั้ง นำไปสู่การเกิดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเตรียมตัวที่ดี เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ในอนาคต 
และ พิเชษฐ์ ใจปวน [8] กล่าวว่าในการดำเนินงานสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนคือ จัดองค์กรบริหาร
ให้เป็นประชาธิปไตย จัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดกิจกรรม นอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย  และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้การกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน
จะต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เน่ืองจาก การทำงานเป็นระบบเกิดจากการมอบหมายหน้าที่ มีการแสดงความสัมพันธ์
กันในบทบาทต่างๆ จะทำให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทราบได้ว่าควรทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร และต้องประสาน
การทำงานร่วมกับใครบ้างซึ่งสอดคล้องกับ คเชนเทพ จันทรวงศ์ [9] กล่าวว่า การมอบหมายงานของสถานศึกษา 
จะมีการมอบหมายงานโดยออกเป็นคำส่ังโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ จะจำแนกบทบาทหน้าที่ออกเป็น
คณะกรรมการ อำนวยการ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของสถานศึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน/ที่ปรึกษา 
กิจกรรม และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยเป็นนักเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโดยตรง ซึ่งอาจแบ่งเป็นฝ่าย ต่างๆ 
เพื่อให้ครอบคลุมงานต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการจัดให้มีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อ
เสริมกิจกรรมในหลักสูตรและสามารถวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดได้ สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ การัตน์ [10] กล่าวว่า  
การเรียนการสอนสภานักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริม และ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีการพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการส่งเสริมให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หากนักเรียนมีอีสระในการ
กำหนด และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จะทำให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ ตั้งใจร่วมกิจกรรมนั้นๆ อย่างมีความสุข นำไปสู่ความสำเร็จการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ต่อไป 

 



 

 

32 วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 17 ฉบบัที่ 32 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 

องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
เป็นการให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มนำเสนอกิจกรรมของนักเรียนเอง และมีส่วนในการดำเนินงาน
ต่างๆของโรงเรียน ทั้งนี้ด้วยนักเรียนรับดับชั้นมัธยมศึกษาเริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่าน 
การลงมือทำ เป็นเจ้าของกิจกรรมโดยการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ  
การัตน์ [10] กล่าวว่าโรงเรียนควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือ จาก
กิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการวางแผน และกระบวนการปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมตามสิทธิเด็ก 4 ประการ ที่ต้องสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ 
ทั้งนี้เนื่องจาก สิทธิเด็กเป็นหัวใจการดำเนินงานของสภานักเรียน เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเต็มที่  สอดคล้องกับ สิริมา 
หมอนไหม [11] กล่าวว่า การพัฒนานักเรียน และการให้นักเรียนเข้าถึงสิทธิเด็ก ทั้ง 4 ด้าน มีปัจจัยด้านความ
ตระหนักของผู้บริหาร ครู และชุมชน การปรับเปล่ียนเจตคติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การสนับสนุนช่วยเหลือจากเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมรอบด้าน อีกทั้งการเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลโลก และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 จะต้องใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นตัวช่วยให้เกิดสมรรถนะคุณลักษณะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย [12] ได้ระบุว่า การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางความรู้ความสามารถและตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนจำเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ได้ใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่ใน การพัฒนาตนเอง มีทักษะการดำรงชีวิตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข [13] ในขณะที่นักการศึกษามีมุมมองว่าจะต้องจัดการศึกษาหรือ
กระบวนการเรียนรู้ ให้พลเมืองโลกเป็นผู้มีทักษะ ความสามารถอะไรบ้าง อาทิ หลักสูตรจะต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ มี
ความสามารถใน  การส่ือสารระดับสากลโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง พร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับ
ในศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนา สังคมส่วนรวมในวงกว้างระดับ
นานาชาติโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน และเมื่อสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จส้ินแล้วสภานักเรียนจะต้อง
เป็นผู้มีส่วน ในการประเมินผล เพราะเป็นการประกันคุณภาพของกิจกรรมว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และเป็น
ข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมต่อไป โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Edward W. Deming [14] ที่ว่า การติดตาม
ประเมินผล (Check) เป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่ เป็นการ
ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้ ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และการตรวจสอบว่า ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่      

องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกบัชุมชน องค์กร ภาครฐัและ
เอกชน เป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการทำงานของสภานักเรียน เน่ืองจากจะช่วยเติมเตม็ให้กิจกรรมสภานักเรียน
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และองค์ความรู้ในการดำเนินงาน สอดคล้องกับสมเดช เกิดอ่วม 
[15] พบว่า การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนต้องเป็นไปแบบมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียนและชุมชน
และองค์กรต่างๆ และเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการดำเนินงานกิจการนักเรียน มีการ
จัดทำโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือในการทำงาน และสอดคล้องกับสมพงษ์ 
แป้นพุดเย็น [16] พบว่า สภาพการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเพิ่มและขยายกลุ่มสมาชิกความร่วมมือ
ในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน และมี  ส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยได้รับ
ความร่วมมือประสานงานในการทำงานเป็นอย่างดีจากชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ให้การ
สนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการจัดกิจกรรม 
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สอดคล้องกับวันฤดี ปุยะติ [17] กล่าวว่า การให้ความร่วมมือและการประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
โรงเรียน ชุมชนภาครัฐและเอกชน มีส่วนทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว หากมีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจะทำให้โรงเรียนมีทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จ  รวม
ไปถงึพื้นที่ในการทำกิจกรรมทีใ่หส้ภานักเรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ นิคม เขียวฉ่ำ [18] แนวปฏิบัติการ
สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน โดยสภานักเรียนเป็นผู้นำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม  
สภานักเรียนได้ประชุมสภานักเรียนร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำนักเรียนเข้า ร่วมกับชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม อาชีพในชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 4 ผลการปฏิบติังานของสภานักเรียนท่ีเป็นเลิศ สภานักเรียนมีความจำเป็นจะต้อง
ถอดบทเรียนกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย และเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เน่ืองจากในการดำเนินงานของ
สภานักเรียน จะต้องมีการทบทวนกระบวนการดำเนินงาน มีการถอดบทเรียนและสำรวจจุดเด่นในการทำกิจกรรม
ของนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียน หรือตัวผู้เรียนได้เพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการ
ดำเนินงานได้ สอดคล้องกับ อนันต์ นามทองต้น [19] ได้กล่าวว่า การปฏิบัติทุกส่ิงทุกอย่างที่เป็นภารกิจของ
องค์กรที่นำพาองค์กรใดๆ ประสบผลสำเร็จมีวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่สถานศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการ
พัฒนาสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชนผู้ปกครองและเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับ วิจารณ์ พานิช [20] กล่าวว่าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทาง ทั้งตัว
ผู้นำ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ภาวะปัญหา และการริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาที่มีขั้นตอน เมื่อมีวิธีการ
ทำงานที่ดีต้องทำผ่านการเล่าเร่ืองที่เป็นการทำงานของตนเองมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในลักษณะของการแลกเปล่ียน
ข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานโดยเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับหน่วยงานย่อย Best Practice ที่ได้ 
ควรมีการบันทึก เขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนา และเผยแพร่ได้ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ครูผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน สามารถนำรูปแบบ         
การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสภานักเรียนได้ โดยจะต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์
ของสภานักเรียนควบคู่ไปกับนโยบายหรือเป้าประสงค์ของสถานศึกษา เนื่องจากแต่ละสถานศึกษามีนโยบาย 
เป้าประสงค์ หรือบริบทที่แตกต่างกัน  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน สภานักเรียน   
ทั้งในด้านการวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 
กิจกรรมสภานักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะของ ผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานจะต้องช่วยเหลือในการขับเคล่ือนและประสานความร่วมมือจากทุกส่วน งาน และกำกับ ติดตาม รวมถึง
ประเมินผลให้สภานักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้    
 3. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำรูปแบบและคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียน
ไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้นำไปประยุกต์ใช้ โดยมีการกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง    
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลลัพธท์ั้งในด้านของประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการนำรปูแบบการดำเนินงาน
สภานักเรียนไปประยุกตใ์นสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานสภานกัเรียนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยใน
โรงเรียนมธัยม 
 3. ควรมีการศึกษาเหตุผลการตดัสินใจในการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้าง
แรงจงูใจให้นักเรียนเข้ารว่มกจิกรรมสภานักเรียน 
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