วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 263

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ทินกร พูลพุฒ1*อรอนงค์ อุทารเวสารัช2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ รูปแบบกระบวนการประกวด
และคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 3. เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสภานักเรียนผลการวิจัย 1. สภาพการ
จัด และส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานั กเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน อยู่มาที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย4.86 2. หลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการประกวดและคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนที่เหมาะสม คือต้อง
มีการถ่ายทอดกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียนต้องมีส่วนในการเสนอกิจกรรมบูรณาการ การ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆและต้องปรับปรุงรางวัลที่ได้รับจากการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่า ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาผู้ มีส่ วนเกี่ ย วข้อ งกั บ งานสภานั ก เรีย น ครู
ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวแทนสภานักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก4)ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้ควรกาหนดรูปแบบและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับสภานักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การ
คั ด เลื อ กต้ น แบบและการแข่ งขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นให้ เหมาะสมต่ อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปควรทาวิจัยเรื่องกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความสาเร็จที่ยังยืน
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียน

1อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา
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A STUDY OF THE EFFICIENCY ADMINISTRATION STUDENT
COUNCIL IN SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE
OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
Tinagorn Poolput1* Ornanong Utanvesarat2
Abstract
The research purposes 1.To study and promote the the Student Councilactivities
of the basic education office. 2.To study and develop guidelines. Patterns, processes, activities,
contests and selected student Council of the appropriate basic education office. 3.To study
the satisfaction of those involved to the Federation activities of Student Council. The research
results 1. The conditions and promote the activities of the Student Council of the Office of
the basic education is the most average 4.86. 2. Criteria Patterns, processes, activities, contests
and selected, Federation of students of the appropriate is the activity need to be reproduce.
Student Council from brother sister generation.Student Council wants to integrated teaching
and learningactivities in various subjects and need to update the list, received awards from
the competition in Student Council activities. 3. The involved person of Council activities to
satisfaction the activities of Student Council, the basic education office. Found that the school
administrators, People involved with Student Council and teacher who responsible for
Student Council are reviews on the most levels. Student Council personal representation of
satisfaction ishigh level 4. Recommendation; supposed to determine the format and guideline
for publicity on the student council with diverse form. The data from the study to review and
improve the criteriaselection, underlying activity and student competition in the student
council students to craft appropriate.Research suggestionshould do the promotion strategies
for improve the develop organization.
Keyword : efficiency administration student council
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ. 2553)ซึ่งถือ
เป็ นทรัพ ยากรบุคคลอันส าคัญ ให้มี คุณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์ เพื่ อที่จะสืบ ทอดความเป็ นชาติไทย บนหลั ก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ให้สามารถสังคมแห่งประชาธิปไตย ภายใต้หลักของ
ปัญญาธรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม จึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่จะต้อ งมีกลไกเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนาความรู้ สร้างความตระหนักความ
ส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งการสร้ า งความสมานฉั น ท์ ก ารใช้ สั น ติ วิ ธี แ ละวิ ถี
ประชาธิปไตยโดยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียนและเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้
ยังได้กาหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรียนนาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องให้
นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตยได้แก่คารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญา
ธรรมรวมทั้งหลักธรรมาภิบาลการมีจติ อาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
กระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม และการมีส่ วนร่วมในการบริหาร
จัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกลไก
ในการดาเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับและคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนไปจนถึงสังคม โดยได้เปิด เวทีให้นักเรียนแสดงออกในกิจกรรมสภานักเรียน2 เวทีคือ
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับชาติและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติซึ่งดาเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน จากการประเมินผล พบว่าการดาเนินงานสภานักเรียนยังมีปัญหาในด้าน
ต่าง ๆหลายประการเพื่อจะได้ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและส่งผลต่อ
การพั ฒ นาสั งคมไทย จึ งได้ ศึ ก ษาวิ จัย ในเรื่ องการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารงานสภานั ก เรียนในสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานให้แก่ การจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ รูป แบบกระบวนการประกวดและคั ด เลือ กกิ จ กรรมสภานั ก เรีย นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมสภานั ก เรีย นที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมสภา
นักเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการไว้ดังนี้ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ กษาประสิ ท ธิภ าพในการจั ด กิ จกรรมสภานั กเรี ยนของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลคือ 1) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภาคละ 9
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โรงเรียน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่ง ในการประกวด
และคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนระดับประเทศ และเป็นโรงเรียนที่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในระดับ ดีมาก และมีผลการสอบ ONETปีการศึกษา 2558 สูงสุดในแต่ละภาค ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ผู้นา
นักเรียนของสภานักเรียนและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น36โรงเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 5 ข้อคาถามโดยคณะ
ดาเนินการวิจัย เก็บข้อมูลตามภูมิภาคในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 25582) วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษารู ป แบบและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานสภานั ก เรี ย นของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้1.สอบถามความเหมาะสมของประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ผู้นานักเรียนของสภานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้
แบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 50 ข้อ ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 333 โรงเรียน
2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม
และแบบสารวจความพึงพอใจ3.วิเคราะห์ผลการสารวจความเหมาะสมของรูปแบบและกระบวนการประกวด
และคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียน จากสภาพที่คาดหวังของการบริห ารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแบบสอบถามและแบบสารวจความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม4.ยกร่างตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยนาเสนอประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1การประเมิ นความต้องการจ าเป็ นของการบริห ารงานสภา
นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดมี คือ การประเมินความต้องการ
จาเป็ นของการบริห ารงานสภานักเรียนโดยใช้เทคนิ ค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการ
จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของการบริหารงานสภานักเรียน การจั ดและส่งเสริมการคัดเลือก
และแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อ
ย่อยดังนี้1) ด้านการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียน17ประเด็น 2) ด้านเกณฑ์การคัดเลือกและ
แข่งขัน กิจ กรรมสภานั กเรียน18ประเด็น 3) ด้ านบทบาทของผู้มี ส่วนเกี่ย วข้อ งกั บ กิจกรรมสภานั ก เรีย น 15
ประเด็ น ส่ ว นที่ 2 การจั ด กลุ่ ม ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารงานสภานั ก เรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนา
ความต้องการจาเป็ นของการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มมาจัดกลุ่มค่าดัชนีPNImodifiedโดยนาค่าดัชนีPNImodifiedสูงสุดลบด้วยค่า
ดัชนีPNImodifiedต่าสุดนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNImodifiedเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodifiedสูง
กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedปานกลางและกลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedต่า ส่ วนที่ 3การก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการ ดังนี้ 1)การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยจาแนกตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มพิจารณาจากกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodifiedสูง
กลุ่ ม ที่ มี ค่ าดั ช นี PNImodifiedปานกลางและกลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ช นี PNImodifiedต่ าโดยกลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ชนี PNImodifiedสู งเป็ น
จุดอ่อนของความต้องการจาเป็นของการบริหารงานสภานักเรียนจาแนกตามมุม มองของผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มเพื่อ
เป็นข้อมูลในการนาเสนอที่จะขจัด / ลดจุดอ่อนสาหรับที่มีค่าดัชนีPNImodifiedปานกลางและที่มีค่าดัชนีPNImodified
ต่าจะเป็นจุดแข็งของความต้องการจาเป็นของ(ร่าง) ประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนจาแนกตามมุมมอง
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ของผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอ(ร่าง) ประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนที่จะเสริมจุด
แข็งแล้วนามาสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนด(ร่าง) ประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน (ฉบั บ ร่างที่ 1) 2)การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอกโดย
วิเคราะห์โอกาสภาวะคุกคามของการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)5.
ตรวจสอบตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 15 คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้
ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาการบริหารสถานศึกษาการวิจัยและประเมินผล และมี
ความรู้ความสามารถและมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบความ
เหมาะสมของประสิทธิภ าพการบริหารงานสภานัก เรียนโดยเลื อกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)แล้ ว
ปรับแก้ไขประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1) การตรวจสอบความเหมาะสมของ ประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้วิจัยนาประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนไป
เสนอผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยั่งยืนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)จานวน 17 คน
ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจานวน 7 คนด้านการบริหารสถานศึกษา จานวน 5 คนอาจารย์
มหาวิทยาลัยหรือผู้มีผลวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารงานสภานักเรียน จานวน 5 คนโดยใช้วิธีส่งเอกสารทาง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ 2) ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพการบริหารงานสภา
นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน
การบริหารการศึกษาการบริหารสถานศึกษา การวิจัยและประเมินผล และมีความรู้ ความสามารถและมีผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวกับ การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)จานวน 17 คน ทาการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Technique)และปรับปรุง ร่างประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนากลยุทธ์ในการ
ส่งเสริม การพั ฒ นาสภานั ก เรีย นที่ ยั่ งยื น มาน าเสนอเป็ น ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารงานสภานั ก เรีย นในสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสภา
นักเรียนได้แก่ 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า จานวน 20 ข้อคาถาม ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา
สภานักเรียน ผู้นานักเรียนของสภานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จานวน 333 โรงเรียน 2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสารวจ 3) วิเคราะห์และนาเสนอ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. สภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาพที่คาดหวังของการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน ตัวแทนสภานักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแยกเป็นรายด้านพบว่าภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.86 ด้านที่มีความคาดหวังสูงสุดคือเกณฑ์
การคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนที่ค่าเฉลี่ย 4.92และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือบทบาทของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.76
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2. หลักเกณฑ์ รูป แบบ กระบวนการประกวดและคัด เลือกกิ จกรรมสภานัก เรียนของสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม เป็นดังนี้ 1) กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedสูงจะมีค่าดัชนีPNImodified
อยู่ในช่วง 0.31-0.23 เป็นสภาพที่มีความต้องการจาเป็นสูง ถือเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง มากที่สุด คือมีการ
ถ่ายทอดกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง 2) กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedปานกลางจะมีค่าดัชนี PNImodified
อยู่ในช่วง 0.12-0.22 เป็ นสภาพที่ มีความต้องการจาเป็นสูง ถือเป็น จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง มากที่สุดคือ สภา
นักเรียนมีส่วนในการเสนอกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 3) กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodified
ต่าจะมีค่าดัชนีPNImodifiedอยู่ในช่วง 0.01-0.11 เป็นสภาพที่มีความต้องการจาเป็นต่า ถือเป็นจุดแข็งที่ต้องส่งเสริม
โดยมีประเด็นความต้องการจาเป็นมากที่สุดคือ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชาติมีความเหมาะสม
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
1,332 คนปรากฏว่า เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4กลุ่ม
พบว่ าผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี ค่ าเฉลี่ ยของความพึ งพอใจเป็ น ล าดั บที่ 1 ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.63 รองลงมาคื อ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียนที่ค่าเฉลี่ย 4.59 ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนที่ค่าเฉลี่ย 4.56 และตัวแทนสภา
นักเรียนที่ค่าเฉลี่ย 4.49ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
ตัวแทนสภานักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แยกเป็นรายด้าน (N = 1,118)

การบริหารงานสภานักเรียน

สภาพที่คาดหวัง
S.D.
0.29
0.35
0.34

X

1. การจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
3. บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียน

4.90
4.92
4.76

เฉลี่ย

4.86

0.32

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.86)ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเกณฑ์การคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด( X 4.92)และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.76)
4. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บกิ จกรรมสภานั กเรี ยนที่ มี ต่ อกิ จกรรมสภา
นักเรียน
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสภานักเรียน

ประเด็นความพึงพอใจ
1.โรงเรียนมีนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน
ที่ชัดเจน
2.โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมสภานักเรียน
3.มีขั้นตอนและกระบวนการจัดตั้งสภานักเรียน
ที่ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจน
4.การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรม
สภานักเรียน
5.การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน
จากทุกภาคส่วน
6. กิจกรรมนักเรียนสามารถเสริมสร้างความมีวินยั
ให้แก่นักเรียน
7.กิจกรรมสภานักเรียนทาให้นักเรียนรู้จกั หลัก
สามัคคีธรรม คารวะธรรมและปัญญาธรรม

4.55

S.D
0.60

ผู้ตอบแบบสอบถาม (N= 1,118)
นักเรียน
ผู้เกี่ยวข้อง
S.D
S.D
X
X
4.38 0.59 4.55 0.55

0.61
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0.48

4.72

0.51

4.72

0.45

4.47

0.69

4.66

0.53

4.47

0.55

4.63

0.59

4.30

0.70

4.33

0.71

4.05

0.79

4.16

0.69

ผู้บริหาร
S.D
X
4.61 0.64
4.72

ครู
X

4.41

0.64

4.05

0.86

4.16

0.69

4.19

0.66

4.61

0.59

4.58

0.55

4.47

0.65

4.52

0.55

4.69

0.57

4.61

0.54

4.55

0.60

4.61

0.59
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ตารางที่ 2(ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
8. กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิต
สาธารณะ
9.กิจกรรมสภานักเรียนทาให้นักเรียนเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
10.กิจกรรมสภานักเรียนสามารถป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดได้
11.กิจกรรมสภานักเรียนทาให้นักเรียนเกิดภาวะผู้นา
และผู้ตามที่ดี
12. กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การประสานงานที่ดี
13. กิจกรรมสภานักเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบ
14. กิจกรรมสภานักเรียนทาให้นกั เรียนเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ
15.กิจกรรมสภานักเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ในสาระวิชาต่างๆได้
16. กิจกรรมสภานักเรียนสามารถส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นกั เรียนได้
17.กิจกรรมสภานักเรียนสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท
18. กิจกรรมสภานักเรียนสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
19. กิจกรรมสภานักเรียนทาให้นักเรียนกล้าแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม
20. กิจกรรมสภานักเรียนสามารถส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในค่านิยมคนไทย 12 ประการ
เฉลี่ย

ผู้บริหาร
S.D
X
4.69 0.46

ครู
S.D
0.46

นักเรียน
S.D
X
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0.68
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X

จากตารางที่ 2พบว่ากลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ กลุ่มผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.63)
กลุ่มที่มีความพึงพอใจต่าที่สุดคือกลุ่มนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49 )
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสภาพที่คาดหวังของการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน ตัวแทนสภานักเรีย น และผู้มีส่วน

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เกี่ยวข้องแยกเป็นรายด้านพบว่าเกณฑ์การคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานัก เรียนและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกั บกิจกรรมสภานักเรีย น
ตามลาดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียน พบว่าสภาพที่
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยเป็นลาดับที่น้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานสภานักเรียนยังมีความคาดหวังที่จะได้รับ
ความร่วมมือ และความเป็นเครือข่ายที่ดีจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมได้ระบุไว้ว่า พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตเพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตสอดคล้องกับ งานวิจัยของสมพงษ์
แป้นพุฒเย็น (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์การดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขม
วิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ที่พบว่า การพั ฒ นาแผนปฏิ บัติการการดาเนิ นงานกิจกรรมสภานักเรียน ของ
โรงเรียนวังแขมวิทยาคมจังหวัดกาแพงเพชร ต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญ
ดังนี้การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมความมีจิตอาสา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีแนวทาง มาตรการ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ครอบคลุมการดาเนินกิจกรรม
2. หลักเกณฑ์ รูป แบบ กระบวนการประกวดและคัด เลือกกิ จกรรมสภานัก เรียนของสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ดังนี้ 1)กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedสูงจะมีค่าดัชนี PNImodifiedอยู่
ในช่วง 0.31-0.23 เป็ นสภาพที่ มีความต้องการจาเป็นสูง ถือเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับ ปรุง โดยมี ประเด็นความ
ต้องการจาเป็นคือมีการถ่ายทอดกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนกิจกรรม
สภานักเรียน สภานักเรียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมสภานักเรียนหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรทางศาสนามีส่วน
สนั บ สนุ น กิจ กรรมสภานั ก เรีย นและผู้ ป กครองมี ส่ วนร่ วมในการจั ด กิจ กรรมสภานั ก เรีย น ที่ เป็ น เช่น นี้ อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการส่งต่อความรู้จากรุ่นพี่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง หรือไม่ว่าจะเป็นการให้ความสาคัญต่อเครือข่าย
ที่ต่างร่วมมือ และสนใจจะดาเนินกิจกรรมใดๆย่อมสาคัญที่การให้ความสนใจ ความร่วมมือจากเครือข่าย ทุกฝ่าย
ดังที่ พี รธร บุ ณ ยรั ตนพั น ธ์ (2552:39) ได้ เสนอไว้ ว่า เครือ ข่ ายความคิ ด เป็ น เครื อข่ ายที่ เน้ น การท างานด้ า น
ความคิ ด ความรู้ ห รื อ เทคนิ ค ต่ า ง ๆเครื อ ข่ า ยเป็ น แหล่ ง ผู้ น าเผยแพร่ ค วามคิ ด ของตนและได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เครือข่ายกิจกรรมเป็น เครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือร่วมมือในการทากิจกรรมเครือข่ายสนับสนุน
เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา 2) กลุ่มที่มีค่าดัชนีPNImodifiedปานกลางจะมีค่าดัชนี PNImodifiedอยู่
ในช่ วง 0.12-0.22เป็ น สภาพที่ มีค วามต้ องการจาเป็ น สูง ถื อเป็ น จุด อ่อนที่ ต้ องปรับ ปรุง โดยมี ป ระเด็น ความ
ต้องการจาเป็นมีประเด็น ดังนี้ คือ สภานั กเรียนมีส่วนในการเสนอกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนในการสนับสนุนให้สภานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือรับการคัดเลือกใน
ระดับต่าง ๆสภานักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็กตามกฎหมาย นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กอันพึงมี
พึงได้ตามกฎหมายของตนเองครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียนได้รับการพัฒนา กาหนดช่วงเวลาในการส่งเอกสารเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนเหมาะสม สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนในระดับภูมิภาคเหมาะสมเกณฑ์การคัดเลือก
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และการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนมีความเหมาะสมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียนในระดับชาติเหมาะสมกระบวนการแข่งขันหรือคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนมีความเหมาะสมองค์กร
ภาครัฐในพื้นที่ มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรีย นทราบการตัดสินของคณะกรรมการประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียนระดับภูมิภาคมีความเชื่อมั่นการตัดสินของคณะกรรมการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียนระดับชาติมีความเชื่อมั่นช่วงเวลาในการนาเสนอกิจกรรมสภานักเรียนเชิงประจักษ์มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะหัวใจของสภานักเรียนอันประกอบด้วย สามัคคีธรรม คารวะธรรมและปัญญาธรรม เป็นต้น 3) กลุ่มที่มี
ค่าดัชนีPNImodifiedต่าจะมีค่าดัชนีPNImodifiedอยู่ในช่วง 0.01-0.11 เป็นสภาพที่มีความต้องการจาเป็นต่า ถือเป็น
จุดแข็งที่ต้องส่งเสริม โดยมีประเด็นความต้องการจาเป็น คือ รางวัลที่ได้รับจากการประกวดและแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียนระดับชาติมีความเหมาะสมการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนมีความจาเป็นคู่มือการจัดกิจกรรม
สภานักเรียนที่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้างการบริหารสภานักเรียน
สภานักเรียนมีการประชุมตามรูปแบบของสภาโรงเรียนได้รับการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมสภานักเรียนครูที่ปรึกษามีส่วนในการ
สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนสภานักเรียนรุ่นพี่มีส่วนสาคัญต่อการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนการสร้างจิตอาสามีความจาเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมสภา
นักเรียนผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งในโรงเรียนรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนมีส่วนส่งเสริมกิจกรรมสภา
นักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียนให้ความสาคัญต่อกิจกรรมสภานักเรียน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสภานักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่า ผู้ ต อบแบบส ารวจความพึ งพอใจซึ่ งประกอบไปด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนตัวแทนสภานักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยเป็นดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเป็นลาดับที่ 1
รองลงมาคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน และตัวแทนสภานักเรียน ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้ควรกาหนดรูปแบบและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับสภานักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือกต้นแบบและการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปควรทาวิจัยเรื่องกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานสภา
นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความสาเร็จที่ยังยืน
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยความกรุ ณ าของที่ ป รึ ก ษาคณะท างานรองเลขาธิ ก ารส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายอนุสรณ์ฟูเจริญคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและความ
ร่วมมือร่วมใจอีกหลายฝ่าย อันประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยดร.ชนาธิปสาเริงนาย
ปรีดีภูสีน้าว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโรนายธงชัยมั่นคงนายกนกปิ่นตบแต่งที่ได้กรุณาในคาแนะนาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนให้กาลังใจและแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้
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ขอบพระคุณสานักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดูแล
ตลอดกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่การจัดประชุม และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิ้นสุดที่การสรุปผลการวิจัย
ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งมาตลอด จนทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมิน การบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อยืนยันผลการดาเนินงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คุณค่าอันเกิดจากการดาเนินการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นแนวทางและประโยชน์ในการดารง
ตลอดจนการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมสภานั ก เรี ยน อั น จะเป็ น การส่งเสริ ม ความเป็ น ประชาธิป ไตย ผ่ านการจั ด
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานของประเทศเพื่อ ความวัฒ นาถาวรของระบอบการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สืบไป
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