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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาท ของสภา
นักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นทีม่ ตี อ่ บทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ของนักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาท
ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 42 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent
Samples) และ F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งสามด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านปัญญาธรรมด้านสามัคคีธรรม และด้านคารวธรรม ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ และระดับชั้นที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตก
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาท
ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�ำดับจาก
ความถี่สูงหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ความเคารพรุ่นพี่ควรพูดจาให้สุภาพไพเราะและไม่ถือตนเป็น
ใหญ่ และควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน และต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. บทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย 3. โรงเรียน
พระกุมารร้อยเอ็ด
ABSTRACT
The Objectives of this thematic paper were as follows:- 1) to study the students’
opinions on the student council’s roles in reinforcing democratic cultures in The Holy Infant
Jesus Roi-Et School, 2) to compare the students’ opinions on the student council’s roles
in reinforcing democratic cultures in the Holy Infant Jesus Roi-Et School to variables of
genders ages and levels, and 3) to gather their suggestions and development guidance of
the student council’s roles in reinforcing democratic cultures in the Holy Infant Jesus
Roi-Et. The sample was 260 secondary students in the Holy Infant Jesus Roi-Et School for
the academic year 2015 which was obtained by using Multi-stage Random Sampling. The
tool used for the research was five rating scale questionnaires with 42 questions. The entire
questionnaire met the reliability at .91. The statistics used for the research were
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The data were classified and
analyzed by the computer software package. The findings are as follows:-1) The Students’
Opinions on the Student Council’s Roles in Reinforcing Democratic Cultures in The Holy
Infant Jesus Roi-Et School has rated at high level in the overall aspect. The result from the
evaluation of the sample students in the overall aspects was summed up to a total of 4.27
and the Standard Deviation was valued at 0.66 2) The hypothesis testing results have
confirmed that variables of their genders, ages and levels have comprehensively shown
no significant differences statistically .05 And 3) The suggestions and development guidance
of the student council’s roles in reinforcing democratic cultures in the Holy Infant Jesus
Roi-et School are to be honor the senior students, to talk politely, to pay respect others,
to follow the school’s rules and to think about the public affairs respectively.
Keywords : 1. Opinion 2. Student Council’s Roles in Reinforcing Democratic Cultures
3. Holy Infant Jesus Roi-et School.
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมส�ำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มภี าวะผูน้ ำ� ทีใ่ ช้กระบวนการประชาธิปไตย
และน�ำหลักธรรมาภิบาลมาด�ำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายของสภานักเรียนคือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรูเ้ รือ่ งกระบวนการประชาธิปไตย วิถปี ระชาธิปไตย การเป็นผูน้ ำ 
� การท�ำงานเป็นทีม และการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน จึงใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน เป็นกลไกในการด�ำเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับ และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย
มีคารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม ในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนไปจนถึงสังคม และประเทศ สภานักเรียนจึงเป็นรากฐานทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนและใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียน
บูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรู้ เพือ่ หล่อหลอมให้นกั เรียน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 4)
จากผลการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ทีผ่ า่ นมาพบว่าปัญหาและอุปสรรคทีส่ ำ� คัญคือ คณะครูสว่ นมากยังไม่เห็นความส�ำคัญ ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
และทักษะในการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย ผู้บริหารไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยอย่างจริงจัง การประสานงานและการบูรณาการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการนิเทศ
ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และขาดการจัดท�ำแผนงานทีช่ ดั เจน
และอีกประการหนึง่ คือผูศ้ กึ ษาค้นคว้าต้องการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพือ่ ให้นกั เรียนได้
ตระหนักและเกิดจิตส�ำนึกทีด่ ตี อ่ ส่วนรวม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาไปในทางทีด่ แี ละยัง่ ยืน ซึง่ การ
ทีจ่ ะพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ถกู ทางนัน้ เราจ�ำต้องส�ำรวจความคิดเห็น ความต้องการ
จ�ำเป็นในสิ่งเหล่านั้นเสียก่อน
ด้วยหลักการและเหตุผลในเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน พระกุมาร
ร้อยเอ็ดในการวัดการประพฤติ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียน เพือ่ การน�ำไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียนทั้งสามด้าน คือ ด้านคารวธรรม ด้าน
สามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นต่างกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นักเรียนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน
3.2 นักเรียนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน
3.3 นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียน ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
4.4 น�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาในกิจกรรมของงานสภานักเรียน
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 514 คน
5.1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 260 คนผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�ำนวณของยามาเน่ ผู้วิจัย
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�ำนวณของยามาเน่ (Yamane, 1967)
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียน ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคารวธรรม 2) ด้านสามัคคีธรรม และ 3) ด้านปัญญาธรรม
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเท่ากับ .255 - .785 และความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับ (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟ่า α ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
.91
5.5 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การดั ง นี้ ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ขอความร่วมมือในการให้ความอนุเคราะห์และขออนุญาตเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติส�ำเร็จรูป
ทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ และระดับชัน้
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ใช้เทคนิคทางสถิตโิ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็น
3) การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ได้แก่ 1) สถิตวิ เิ คราะห์คา่ ที (Independent t-test) และ 2) สถิตวิ เิ คราะห์คา่ เอฟ (F-test) เป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน
260 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 74.23 มีอายุระหว่าง 12 – 14
ปี คิดเป็นร้อยละ 44.23 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.08
6.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บทบาทของสภานักเรียนในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ สามด้าน โดยเรียงล�ำดับด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ จากมากหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ปัญญาธรรม ( = 4.39) ด้านสามัคคีธรรม ( = 4.30) และด้านคารวธรรม ( = 4.13) ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ด้านคารวธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ คือ ข้อที่ 1 ทีว่ า่ “สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 10 ที่ว่า “สภานักเรียนมี
พฤติกรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บุคคลที่อาวุโสกว่า”
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2) ด้านสามัคคีธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 6 ที่ว่า “สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในด้านการท�ำงานร่วมกันระดมความคิด
ร่วมกันและต้องช่วยเหลืออย่างตัง้ ใจจริงจังไม่หลีกเลีย่ งหรือท�ำแบบอย่างเอาเปรียบผูอ้ นื่ ” และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 9 ที่ว่า “สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม”
3) ด้านปัญญาธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 10 ที่ว่า“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในด้านการระบุและอธิบายเหตุผลที่ใช้
ตัดสินใจ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในเรื่อง
ที่มีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกัน”
6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดของนักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
6.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงและพัฒนาบทบาท
ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�ำดับจาก
ความถีม่ ากทีส่ ดุ สามอันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 “ควรให้ความเคารพรุน่ พี”่ อันดับที่ 2 “ควรพูดจาให้สภุ าพ
ไพเราะ และไม่ถือตนเป็นใหญ่” และอันดับที่ 3 “ควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน และต้องเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม”
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ บทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พบประเด็นที่น่าสนใจน�ำมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
7.1 นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
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เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้ ยิ่งไปกว่านี้สภา
นักเรียนยังเป็นแบบอย่างในการเทิดทูนสามสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์ ซึง่ ถือว่าเป็นสถาบันทีจ่ ะยึดเหนีย่ วจิตใจของคนในชาติ สภานักเรียนมีการท�ำงานร่วมกันระดมความ
คิดร่วมกันช่วยเหลืออย่างเกือ้ กูลกันอย่างจริงจังจริงใจ ไม่หลีกเลีย่ งหรือท�ำแบบอย่างเอาเปรียบผูอ้ นื่ และสภา
นักเรียนมีการอธิบายถึงเหตุและผลที่ใช้ตัดสินใจในการด�ำเนินงานทุกครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ จรูญ
หยูทอง-แสงอุทัย (2558, หน้า 5) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาว่ามีการส่ง
เสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท�ำงานเป็นกลุ่มและการรับฟัง
ความคิดเห็นและเหตุผลของคนอืน่ เสริมสร้างให้ครูอาจารย์ และผูเ้ รียนมีวนิ ยั ซือ่ สัตย์สจุ ริตและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักใคร่ปรองดองกัน
กระตุน้ และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนกล้าแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ ฝึกให้ผเู้ รียนยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน
ของกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย พยายามโน้มน้าวให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุผลในกฎระเบียบ
ต่างๆ ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีทอ้ งถิน่ สนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ระดับต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ชนิดาภา โกพลรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาค้นคว้า เรือ่ ง ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อม
ของการเรียนรูแ้ ละเจตคติเกีย่ วกับฟิสกิ ส์ในห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ตามสภาพทีเ่ ป็นจริงและสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้านของความคิดเห็นของนักเรียนตามสภาพที่เป็น
จริงครัง้ ที่ 1 (Actual-1 PLEI Form) สภาพทีเ่ ป็นจริงครัง้ ที่ 2 Actual-2 PLEI Form) และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
(Preferred PLEI Form) มีค่าอยู่ระหว่าง 3.19 ถึง 3.36 4.74 ถึง 4.81 และ 4.86 ถึง 4.95 ตามล�ำดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้
7.1.1 ด้านคารวธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั ปรากฏเช่น
นี้อภิปรายว่า สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้มีการน�ำหลักการด้านคารวธรรมเข้าไปใช้ในการ
ด�ำเนินงาน การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอย่างดี โดยนักเรียนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากขึ้นไป สภานักเรียน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีความพร้อมทีจ่ ะให้มกี ารพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ ให้นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นผู้ที่มีความประพฤติในด้านคารวธรรมต่อตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรนันท์ ปะติเส (2550, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษา เรื่อง ความคิด
เห็นของนักเรียนต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติด : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ
พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือจังหวัดอุดรธานีต่อนโยบายการปราบ
ปรามยาเสพติดอยู่ในระดับเห็นด้วย
7.1.2 ด้านสามัคคีธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากผลการวิจยั ปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�ำหลักการด้านสามัคคีธรรมเข้าไปใช้ใน
การด�ำเนินงาน การปฏิบตั งิ านเพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมูค่ ณะเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันในหมู่
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คณะ สร้างความรูส้ กึ กลมเกลียว ร่วมมือกันท�ำงาน โดยใช้กระบวนการกลุม่ เช่น วางแผนร่วมคิดร่วมท�ำช่วย
เหลือกันสอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา โสภา (2547, หน้า 61–62) ได้กล่าวว่า พลเมืองดีของชุมชน คือ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีประชาธิปไตย โดยมีคุณลักษณะด้านสามัคคีธรรม คือ การร่วมมือช่วยเหลือกัน
และกันโดยมีการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมมือกันท�ำงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เช่น วางแผนร่วมคิดร่วมท�ำช่วยเหลือกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อส่วนรวมและสังคมและสร้างความรู้สึก
กลมเกลียว เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ
		
7.1.3 ด้านปัญญาธรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่น
นี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�ำหลักการด้านปัญญาธรรมเข้าไปใช้ในการ
ด�ำเนินงาน การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น
การระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เช่น การประหยัดน�้ำ  การประหยัดไฟ และการก�ำจัดขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนให้ถกู วิธสี อดคล้องกับแนวคิดของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, หน้า
51) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ต้องสร้างเสริมให้เกิดแก่นักเรียนในด้านปัญญาธรรมคือการใช้
ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาร่วมกันใช้วธิ กี ารทางปัญญาในการโต้เถียงหรือหาข้อยุตติ า่ งๆ
พฤติกรรมที่แสดงออก
		
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยรวม และ ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ หากสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรทีท่ ำ� งานเพือ่ สมาชิก
ในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยทั้งสามด้าน คือ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรมอย่างเคร่งครัดและ
พัฒนาให้ดขี นึ้ จนถึงระดับมากทีส่ ดุ และส่งเสริมให้นกั เรียนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น
8.1.2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ด้านคารวธรรม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ หาก
สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรที่ท�ำงานเพื่อสมาชิกในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว
คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบตั ติ นด้านคารวธรรม อย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดขี นึ้ จนถึง
ระดับมากทีส่ ดุ โดยหาวิธกี ารเสริมสร้างให้นกั เรียนมีพฤติกรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บคุ คลทีอ่ าวุโส
กว่าทักทายกันด้วยถ้อยค�ำทีส่ ภุ าพและแสดงความเคารพต่อคุณครูในฐานะทีเ่ ป็นนักเรียนโดยการเคารพเชือ่
ฟังค�ำสั่งสอนในทุกโอกาสทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นต้น
8.1.3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
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วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ด้านสามัคคีธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
หากสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรทีท่ ำ� งานเพือ่ สมาชิกในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว
คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านสามัคคีธรรมอย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีขึ้น
จนถึงระดับมากที่สุด โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มการ
ให้กำ� ลังใจเพือ่ นและหมูค่ ณะด้วยความเต็มใจและการเสียสละความสุขส่วนตัวหรือหมูค่ ณะเพือ่ ประโยชน์สขุ
ของส่วนรวมหรือของชาติเป็นต้น
8.1.4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ด้านปัญญาธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
หากสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรทีท่ ำ� งานเพือ่ สมาชิกในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว
คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านปัญญาธรรม อย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีขึ้น
จนถึงระดับมากที่สุด โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องที่ว่าถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมี
เรื่องที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาโต้แย้งเกิดขึ้นในหมู่
คณะในที่ประชุมหรือในการท�ำงานต่างๆและการใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสินใจแก้ปัญหาทั้ง
ปวงไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาเสมอไป เป็นต้น
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
ถ้าหากมีการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด�ำเนินการวิจัย
ในลักษณะต่อไปนี้
1) ควรท�ำการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่าง เช่น นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ และระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน เป็นต้น
2) ควรเปลี่ยนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย และสถานที่ในการวิจัย
3) ควรศึกษาวิจยั เพือ่ สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยในองค์กรต่าง ๆ
4) การศึกษาครั้งต่อไปควรท�ำในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ถึงการน�ำวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในแต่ละด้านขององค์กรนั้น ๆ มาปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
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10. ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ ดร. ไพรัช พื้นชมภู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ ที่ปรึกษา
ร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยว
กับการท�ำสารนิพนธ์ เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ว่าที่รอ้ ยโทบุญเกิด เมืองแวง นางสาวนัฐชพัตร์ โคกลือชา และนายศุภณัฏฐ์ สว่าง
ศรีสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ตลอดจนชี้แนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ขอขอบคุณท่านผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกค้นคว้าครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่
ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 161

