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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่ง 

และระดับชั้น และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื สภานกัเรยีนสังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 จ�านวน 331 คน โดยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ตารางส�าเร็จรูป Krejcie 

และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ�านวน 60 ข้อ มีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า 

t และการทดสอบค่า F เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท�าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe´

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. กรรมการสภานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. สภานักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�าแนกตาม เพศ 

ต�าแหน่ง และระดับชั้น ดังนี้

  2.1 กรรมการสภานกัเรยีนทีม่ตี�าแหน่งต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสัมพันธ์และการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 

  2.2 กรรมการสภานักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

  2.3 กรรมการสภานกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 3. ข ้อเสนอแนะการมีส ่วนร่วมของกรรมการสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในด้านต่าง ๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอนุรักษ์สืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเปิดโอกาสให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างครูกับนักเรียน การช่วยท�านุบ�ารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
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Abstract

 The purposes of this research were to study and to compare the participation of student council 

in school administration of primary schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2, as 

classified by positions: student council presidents, vice president of the student council and committees  

of the student council., gender class level: level 1 (grade 1-3) and level 2 (grade 4-6) of primary school. 

Recommendations obtained for the participation of student council in school administration was also aimed.A 

total of 331 student council, committee selected by means of a multi-staged sampling technique of which 

the size of the sample group was determined on the basis of the table of Krejcie and Morgan, were employed 

as the sample group of the study. The research instrument was a five–point scale rating survey questionnaire 

yielding the reliability coefficient of .86. The statistics namely mean, standard deviation, percentage, t-test 

and F-test were used in data analysis. The test of Scheffe´ was employed when the significant difference in 

mean scores was found.

 The research findings were as follows:

 1. The participation of the student council committee in school administration of primary schools 

under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2 was found to be at a higer level in the overall 

and in individual aspects of participation.

 2. The participation of student council committee in school administration as classified by positions, 

gender and level was obtained as the following:

  2.1 The student council committee differed in position were found to differently viewed the 

participation of student council at level .05 of significance. However, when looking closer at individual aspects 

of participation, the relationship and the rules in terms of school rule compliance was not found to be  

different.

  2.2 The student council committee having different gender was found to differently view  

the participation of student council in the overall and individual aspects at a significant level.

  2.3 The student council committee studying in different class levels were found to differently 

view the overall participation at level .05 of significance.  The individual aspects having  different 2 namely 

the teaching and learning activities and the extra curricular activities was also viewed differently at level .50 

of significance.

 3. For the suggestion, the participation of student council should have got involved in teaching 

activities, conservation of local heritage, the event focusing on ethics and in the opportunity provided for 

the student council to participate in the exchange of information between teachers and students to help 

maintenance of school property.

Keywords: The Participation of Student Council in School Administration of Primary School

บทน�า

 สภานกัเรยีนเป็นองค์กรหนึง่ซึง่เป็นกลไกส�าคัญที่

จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ นิติธรรม และ

องค์กรที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย  

มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโต

เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้า

ประชาธิปไตยที่มั่นคง เข็มแข็ง บทบาทและหน้าที่ของสภา

นกัเรยีนจงึเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงให้สภานกัเรยีนเป็นผูน้�าในการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ปกป้อง

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนักเรียน โดยใช้

กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี ชักชวน

นักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน สืบสานความรู้ 

ภมูปัิญญา วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นผูน้�าเพือ่
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  2545: 42)

 จากการด�าเนินงานด้านการศึกษาของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 

สถานศกึษาไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วรมสีาเหตมุาจาก

ขาดความร่วมมือ ขาดการประสานงาน ขาดการวางแผน

งาน การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัสภานกัเรยีน

และมีการพัฒนาค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะงานด้านการเรียน

การสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา

เด็กนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ดังนั้นสถานศึกษาควรสร้าง

ความเข้าใจให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น  

ต้องระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดมาพัฒนาการศึกษา 

ให้สภานักเรียนมีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ

สูงสุดต่อผู้เรียน

 จะเห็นได้ว่าสภานักเรียนเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วย

พัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย พัฒนา

ศักยภาพการเป็นผู้น�า เป็นเวทีฝึกทักษะและประสบการณ์

ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการใช้ธรรมาภิบาล สร้าง

โอกาสให ้นักเรียนได ้ เรียนรู ้การอยู ่ร ่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตยอย่างสงบสุข  เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญใน 

การปลูกฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยการใช้  ธรรมาภิบาล

ให้กับนักเรียน (กรมวิชาการ 2545: 5) การด�าเนินงาน 

ของสภานักเรียนเป็นการส่งเสริม การประกันคุณภาพ

นักเรียนตามนโยบายที่ว่าเร่งรัดพัฒนาการศึกษา ทั้งด้าน 

การบริหาร การเรียนการสอน และด้านผู ้เรียนให้เกิด

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคือมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์ตามเกณฑ ์การประเมินคุณภาพนัก เรียน 

ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ดังที่ ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 36) ได้กล่าวไว้

คือ นักเรียนสามารถคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติโดยค�านึงถึง

ผลทีจ่ะเกดิต่อตนเอง และส่วนรวมควบคูก่นั มรีะเบยีบวนิยั 

มีความรับผิดชอบและร ่วมรับผิดชอบผลที่ เกิดขึ้น 

จากการกระท�าของตนเองหรือร่วมกระท�ากับผู้อื่นอย่างมี

เหตุผล รวมทั้งมีความเพียรพยายามแสวงหาความรู้ หาวิธี

การที่ดีมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างอยู ่เสมอ  

รวมทัง้คอยแนะน�าและช่วยเหลอืเพือ่นๆ ท�าด ีท�าประโยชน์ 

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในด้านการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น

 จากความส�าคัญและความจ�าเป็นของปัญหา 

ดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญและมุ่งหวังที่จะ

เกิดผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ด้านการให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภา

นักเรียนกับโรงเรียน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา การจัดกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน

ส่งเสริมสถานศึกษา ครูและสภานักเรียน ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกนัอย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ เพือ่พฒันาคณุภาพ

การจดัการศกึษาตามนโยบายปฏริปูการศกึษาของกระทรวง

ศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการสภา

นักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการ

สภานกัเรยีนในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง เพศ  และ 

ระดับชั้น

 3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะการมส่ีวนร่วมของสภา

นักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผู้วิจัย 

มุ่งเน้นศึกษา ดังนี้

 ประชากร 

    ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจัยในครั้ งนี้   ได ้แก ่  

กรรมการสภานักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขัน้พืน้ฐานสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี  เขต 2 รวมทั้งสิ้น 2,240 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกรรมการ

สภานักเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศกึษาอบุลราชธาน ี เขต 2 จ�านวน 331 คน โดยการก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูป Krejcie และ Morgan  

(ธีรวุฒิ เอกะกุล 2546: 103)  

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ต�าแหน่ง (ประธาน

สภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน กรรมการสภา

นักเรียน) เพศ (ชาย หญิง) ระดับชั้น (ป.1-3  ป.4-6)

       ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของกรรมการ

สภานกัเรียนในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  2. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  3. ด้านการให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียน

  4. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างสภานกัเรยีนกบั

โรงเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เค ร่ือง มือที่ ใช ้ ในการ เ ก็บรวบรวมข ้อมู ล  

เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  แบ่ง

เป็น 3 ตอน ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัสถานภาพ

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย ต�าแหน่ง 

เพศ และระดับการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

รายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของ สภานกัเรยีนต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า จ�านวน  60 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.86 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) ขอหนังสือจากคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้อ�านวย

การโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 2) รวบรวมแบบสอบถาม จาก

นักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตรวจสอบความถูก

ต้องและคดัเลอืกแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ไว้ท�าการวเิคราะห์

ต่อไป 3) ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 

2556

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพทั่วไป

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  

ส่วนความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการมีส่วนร่วมใน 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

ใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t  

การทดสอบค่า F เมือ่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ ท�าการทดสอบความแตกต่างรายคู ่ด ้วยวิธีของ  

Scheffe´

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการมีส่วนร่วม

ของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ด้านความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียน และด้านความสัมพันธ์และการปฏิบัติตน 

ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2 .  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

สภานกัเรยีนต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 2 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง เพศ และ 

ระดับชั้น พบว่า 

  2.1 ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นราย 

ด้าน ด้านความสมัพนัธ์และการปฏบิตัตินตามกฎเกณฑ์ของ

โรงเรียนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ 

ด้านความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียนน้ันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05

  2.2 ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 จ�าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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  2.3 ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 จ�าแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ข ้อเสนอแนะของสภานักเรียนต ่อการมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภานักเรียน

มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต ่างๆ รวมทั้ ง 

การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการ 

ส่งเสริมให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ

อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที ่

เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียน 

มส่ีวนร่วมในการประเมนิผลการด�าเนนิงานของสภานกัเรยีน 

ด้านความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโรงเรียน  มีความคิดเห็นว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียน

ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ ่มมากยิ่งขึ้น  

สภานักเรียนควรส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในบางกลุ่ม

สาระเปิดโอกาสให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมเป็นคณะ

กรรมการด�าเนนิงานกจิกรรมทางการศกึษาของสถานศึกษา  

มีส่วนร่วมในการช่วยท�านุบ�ารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของ

โรงเรียน รวมทั้งควรมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน 

เพ่ือมส่ีวนร่วมในการประชาสมัพนัธ์ต่อไป ด้านความสมัพนัธ์

และการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนั้น เห็นว่า  

ควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่าง

โรงเรยีนกบัผูป้กครอง เปิดโอกาสให้สภานกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างครูกับนักเรียน  

และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

นักเรียนในโรงเรียน

      

อภิปรายผลการวิจัย

 จากสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของสภา

นักเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 2 มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปราย

ผลดังนี้

 1. จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอน ด้านการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ด้านความ

รบัผดิชอบให้สภานกัเรยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน 

และด้านความสมัพนัธ์และการปฏบิตัตินตามกฎเกณฑ์ของ

โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากน้ัน เน่ืองจากในปัจจุบัน

การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนส่วนใหญ่เป็นการเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญซ่ึงส่วนหน่ึงของผู้เรียนเป็นสมาชิกสภา

นกัเรยีน ดงันัน้สภานกัเรยีนจงึมส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีน

การสอนของสถานศึกษาค่อนข้างมาก สอดคล้องกับ

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

กระทรวงศกึษาธกิาร (2551 ) ทีก่ล่าวว่า หลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 นี ้จดัท�าขึน้ส�าหรบั

ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น�าไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง 

ในการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา และจดัการเรยีนการสอน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง และ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

ช่วยท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวัง

ที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู้เรียนที่ชัดเจน 

ตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้

อย่างมั่นใจ ท�าให้การจัดท�าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี

คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิด

ความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  

และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาต ิ

จนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ในหลกัสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทาง 

ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียน 

ทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสภา

นักเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 2 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง เพศ และ 

ระดับชั้น ซึ่งพบว่า 

    2.1 ความคิดเหน็ของสภานกัเรยีนต่อการมส่ีวน

ร ่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
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เขต 2 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน  

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสมัพนัธ์และการปฏบิตัิ

ตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็น

เพราะกฎเกณฑ์ของโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องปฏิบัต ิ

ตามอยู่แล้วจึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนของ กรรณิการ์ 

พนัสอ�าพล (2535: 83) สภานักเรียนมีหน้าที่วางระเบียบ 

บรหิารกจิกรรมนกัเรยีน พพิากษาคดขีองนกัเรยีนให้เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับของสภานักเรียน ดังน้ันผู้ออกกฎ 

ย่อมต้องรักษากฎ ในขณะท่ีด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้าน 

ความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากต�าแหน่งมี 

ผลต่อการคิดการตัดสินใจ ต�าแหน่งสูงกว่าภาวะความเป็น

ผู้น�ามากกว่า ท�าให้มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป 

สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วม 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนให้มากข้ึน และเท่าเทยีมกนั 

สอดคล้องกับ ด�ารง ประเสริฐกุล (2542: 184) ที่ 

กล่าวว่า กิจกรรมที่โรงเรียนและนักเรียนร่วมกันจัดขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสนองความต้องการ 

และความสนใจของนกัเรยีนในการเสรมิสร้างประสบการณ์ 

เพิ่มพูนความรู ้ให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้าไปใน 

ทางที่ควร

       2.2 การจ�าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย และ 

เพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกันนั้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิง 

มีบทบาท มีสิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลให ้

มคีวามคดิเหน็ต่อการมส่ีวนร่วม ในการจดัการเรยีนการสอน

ของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งนักเรียนชายและ

หญิงต่างมีความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

ทางด้านการศึกษาของสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษายังมี

การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ   ทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา โดยไม่แบ่งแยก นักเรียนทุกคนจึงมี

สิทธิในการมีส ่วนร่วมเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผล 

การศึกษาของ ชาลี ภักดี (2543: 29) ท่ีได้ศึกษาการจัด

นกัเรยีนเข้ากจิกรรมชมุนมุ โดยนกัเรยีนมอีสิระในการจดัตัง้

ชุมนุม หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแต่ละชุมนุมโดยไม่แยก

เป็นชายหรือหญิง ให้นักเรียนทุนคนมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดจุดหมาย และขอบข่ายในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้นักเรียนทราบ ท�าการส�ารวจความต้องการใน

การจดักจิกรรมของนกัเรยีนด้านการด�าเนนิงาน ในเรือ่งการ

มส่ีวนร่วมและให้ค�าปรกึษาในระหว่างด�าเนนิกจิกรรมแต่ละ

ครัง้ การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกจิกรรมของนกัเรยีนในการ

ปฏิบัติตลอดภาคเรียน ให้นักเรียนเสียค่าใช้จ่ายอย่าง

ประหยัด และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดรูปแบบ และวิธีการประกอบกิจกรรมในด้าน 

การประเมินผลของโรงเรียน

    2.3 การจ�าแนกตามระดับชั้น เป็นระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4-6 พบว่า ความคิดเห็นของสภานักเรียนต่อการมีส่วน

ร ่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะระดับชั้นที่แตก

ต่างกัน ช่วงวัยต่างกัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน  

ท�าให้นักเรียนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

แตกต่างกนัไปด้วย กล่าวคอื นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 4-6 จะต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่า 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพราะอยู่ในช่วงวัย

ที่มีความเป็นผู้น�า ได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ 

ผู้อื่นมากกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธิชา บุญเลี้ยง 

(2546: 100-105) ซึ่งท�าการประเมินโครงการชมรม 

นักวิจัยรุ่นจิ๋ว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 

จ�านวน 19 คน นักเรียนชมรมนักวิจัยรุ ่นจิ๋ว โรงเรียน 

อัสสัมชัญระยอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  

จากการท�าแบบประเมินผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ

ท�าวิจัยสามารถน�าความรู ้ที่ได้ฝึกฝนทักษะการท�าวิจัย 

เบือ้งต้นมาใช้ในกระบวนการคิด ไตร่ตรอง เพือ่ตดัสินระบบ

การท�างานของตนเอง มีหลักและกฎเกณฑ์ในการพิจารณา 

ยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเองได้ดี 

 3. จากผลการศึกษาข ้อเสนอแนะของสภา

นักเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สภานักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนต่างๆ รวมทัง้การส่งเสรมิและพฒันาความสามารถ

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีการพัฒนากิจกรรมให้

เหมาะสมกบัความต้องการของนกัเรยีน ด้านการจดักจิกรรม

เสริมหลักสูตร ควรมีการส่งเสริมให้สภานักเรียนมีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและเปิด
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โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนิน

งานของสภานักเรียน หากนักเรียนมีอีสระในการก�าหนด 

และด�าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ด้วยตนเอง 

โดยมีครเูป็นที่ปรกึษา จะท�าให้นักเรยีนเกดิความภาคภูมใิจ 

ตั้งใจร่วมกิจกรรมนั้นๆ อย่างมีความสุข น�าไปสู่ความส�าเร็จ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ด้านความ 

รบัผดิชอบให้สภานกัเรยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน  

ควรส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 

ในกลุ ่มมากยิ่งขึ้น สภานักเรียนควรส่วนร ่วมในการ 

จัดกิจกรรมในบางกลุ่มสาระเปิดโอกาสให้สภานักเรียน 

มีส ่วนร ่วมเป ็นคณะกรรมการด�า เ นินงานกิจกรรม 

ทางการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการช่วยท�านุ

บ�ารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งควรมีการ 

แจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์ต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องตามหลักการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปลูกฝังและส่งเสริม 

ให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลักประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี  

ด้านความสัมพันธ์และการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของ

โรงเรียนนั้น ควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการประสาน

งานระหว่างโรงเรียนกับผู ้ปกครอง เปิดโอกาสให้สภา

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่าง

ครูกับนักเรียน  และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับ

นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ส่งผลให้การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผล

ส�าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เผียน วงศ์ทองดี (2553) 

ซึ่งศึกษาผลส�าเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า  

การมีส ่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน

งาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผน

พฒันาครแูละบคุลากรในสถานศกึษา และ ชมุชนมส่ีวนร่วม

ในการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งผลให้การจัดแหล่งเรียนรู ้ 

เพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ตาม 

แผนงาน  การก�ากับ ติดตามการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

และการวางแผนพฒันาอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อมบรรลุ

เป้าหมายเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

 

 จากการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมของสภานกัเรยีน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   

เขต 2 ผู้วิจัย  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. โรงเรียนควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมใน 

การก�ากับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน

 2. โรงเรียนควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมใน 

การวางแผนในการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรม 

ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาด้วย

 3. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้สภานักเรียนและ

นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อการจัดกิจกรรม 

ที่สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างแท้จริง

 4. ควรมีการศึกษาการมีส ่วนร ่วมของสภา

นักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลายรูปแบบ ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 

 5. ควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

สภานกัเรยีนในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ�าแนกตามตวัแปรอืน่ ๆ  เช่น อาย ุระดบัผลการเรยีน เป็นต้น 

 6. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่ส ่งผลส�าเร็จในการมีส ่วนร ่วมของสภานักเรียนใน 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัสถานศกึษา

สังกัดกรมอื่นๆ 
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