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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาท	 ของสภา

นักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความ

คดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็

ของนักเรียนที่มีเพศ	อายุ	 และระดับชั้นต่างกัน	 และ	 3)	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	

นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	260	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือ	แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	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�าดับ	 

2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	นักเรียนที่มี	เพศ	อายุ	และระดับชั้นที่ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตก

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 153

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	และ	3)	ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�าดับจาก

ความถี่สูงหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ความเคารพรุ่นพี่ควรพูดจาให้สุภาพไพเราะและไม่ถือตนเป็น

ใหญ่	และควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน	และต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ค�าส�าคญั :	1.	ความคิดเหน็	2.	บทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย	3.	โรงเรยีน

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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 สภานกัเรยีนเป็นกจิกรรมส�าคัญในการพฒันานกัเรียนให้มภีาวะผูน้�าทีใ่ช้กระบวนการประชาธปิไตย

และน�าหลักธรรมาภิบาลมาด�าเนินงาน	โดยมีจุดมุ่งหมายของสภานักเรียนคือ	การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

เรยีนรู้เรือ่งกระบวนการประชาธปิไตย	วถิปีระชาธปิไตย	การเป็นผูน้�า	การท�างานเป็นทมี	และการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน	จึงใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใน

โรงเรียน	 เป็นกลไกในการด�าเนินงาน	 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับ	 และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย	 

มีคารวธรรม	ปัญญาธรรม	สามัคคีธรรม	ในการสร้างความสงบสุขในสังคม	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	โรงเรียน	

ชมุชนไปจนถึงสังคม	และประเทศ	สภานกัเรยีนจึงเป็นรากฐานท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคล

ให้เติบโตขึ้น	 เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน	ดังน้ันจึงควรส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมสภานกัเรยีนและใช้เป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีน

บรูณาการความรู้	ทกัษะ	ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู	้เพือ่หล่อหลอมให้นกัเรยีน

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีความงอกงามด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 สติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2558,	หน้า	4)	

	 จากผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ทีผ่่านมาพบว่าปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคัญคือ	คณะครสู่วนมากยงัไม่เหน็ความส�าคญั	ขาดความรูค้วามเข้าใจ

และทักษะในการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย	ผู้บริหารไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เอื้ออ�านวยต่อการจัดกิจกรรม

ประชาธิปไตยอย่างจริงจัง	 การประสานงานและการบูรณาการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ	 ขาดการนิเทศ

ตดิตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	งบประมาณสนบัสนนุไม่เพยีงพอ	และขาดการจดัท�าแผนงานทีช่ดัเจน	

และอกีประการหนึง่คอืผูศ้กึษาค้นคว้าต้องการพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนได้

ตระหนักและเกดิจติส�านกึทีดี่ต่อส่วนรวม	ส่งผลให้ประเทศชาตเิกดิการพัฒนาไปในทางทีด่แีละยัง่ยนื	ซึง่การ

ทีจ่ะพฒันาและเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยให้ถูกทางนัน้	เราจ�าต้องส�ารวจความคดิเหน็	ความต้องการ

จ�าเป็นในสิ่งเหล่านั้นเสียก่อน	

	 ด้วยหลักการและเหตุผลในเบื้องต้นที่กล่าวมานี้	 ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน	 พระกุมาร

ร้อยเอด็ในการวดัการประพฤติ	การปฏิบติัเกีย่วกบัวัฒนธรรมประชาธปิไตยของนกัเรยีน	เพือ่การน�าไปพฒันา

ปรับปรุงแก้ไข	 และส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียนท้ังสามด้าน	 คือ	 ด้านคารวธรรม	 ด้าน

สามัคคีธรรม	และด้านปัญญาธรรม	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรยีนท่ีมต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 2.2	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	และระดับชั้นต่างกัน	

	 2.3		เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียนทีม่ต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน

	 3.2		นกัเรียนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน

	 3.3		นักเรียนท่ีมีระดับชั้นต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียน	 ในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.4		น�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาในกิจกรรมของงานสภานักเรียน

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 5.1		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	514	คน	

	 	 5.1.2		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาโรงเรยีนพระกุมารร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 260	 คนผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรค�านวณของยามาเน่	 ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้สูตรค�านวณของยามาเน่	(Yamane,	1967)

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียน	ในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ใน	 3	 ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านคารวธรรม	2)	ด้านสามัคคีธรรม	และ	3)	ด้านปัญญาธรรม

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้า	เอกสาร	ทฤษฎี	แนวคิด	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่อง

มอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู	เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	และแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด	(Closed-ended	Questionnaire)	มีค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากับ	.255	-	.785	และความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับ	(Reliability)	ตามวิธีของ	Cronbach	โดยใช้สูตร	สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	α	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	

.91

	 	 5.5		การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ถึงผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวัดร้อยเอด็	เพือ่ขอความร่วมมอืในการให้ความอนเุคราะห์และขออนญุาตเข้าเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยั

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 5.6	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 สถิติส�าเร็จรูป

ทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	ดังนี้	

	 	 	 1)		 ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	คอื	เพศ	อาย	ุและระดบัชัน้	

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่	และค่าร้อยละ	

	 	 	 2)		 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดใน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านคารวธรรม	

สามคัคธีรรม	และปัญญาธรรม	ใช้เทคนคิทางสถติิโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร์	วเิคราะห์

ระดับความคิดเห็น	

	 	 	 3)	 การทดสอบสมมติฐาน	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิอนมุาน	(Inferential	Statistic)	

ได้แก่	1)	สถติวิเิคราะห์ค่าท	ี(Independent	t-test)	และ	2)	สถิตวิเิคราะห์ค่าเอฟ	(F-test)	เป็นการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	Analysis	of	Variance)	ถ้าพบความแตกต่าง	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	จะทดสอบความแตกของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffe’)	

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

260	คน	ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คิดเป็นร้อยละ	74.23	มีอายุระหว่าง	12	–	14	

ปี	คิดเป็นร้อยละ	44.23	และเป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	68.08

	 6.2		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเห็นของนกัเรยีนทีมี่ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการ

เสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดับมาก	ทัง้สามด้าน	โดยเรยีงล�าดบัด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากหาน้อย	ได้แก่	ด้าน

ปัญญาธรรม	( =	4.39)	ด้านสามคัคธีรรม	( =	4.30)	และด้านคารวธรรม	( =	4.13)	ตามล�าดบั	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 	 1)		 ด้านคารวธรรม	พบว่า	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ทีสุ่ด	คอื	ข้อที	่1	ทีว่่า	“สภานกัเรียนมพีฤตกิรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพเทดิทนูสถาบนั

ชาติศาสนา	พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส”	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	10	ที่ว่า	“สภานักเรียนมี

พฤติกรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บุคคลที่อาวุโสกว่า”
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	 	 2)		 ด้านสามัคคีธรรม	พบว่า	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด	คือ	ข้อที่	6	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในด้านการท�างานร่วมกันระดมความคิด

ร่วมกนัและต้องช่วยเหลอือย่างต้ังใจจรงิจังไม่หลกีเลีย่งหรือท�าแบบอย่างเอาเปรยีบผูอ้ืน่”	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	9	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม”

	 	 3)		 ด้านปัญญาธรรม	พบว่า	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด	 คือ	 ข้อท่ี	 10	 ที่ว่า“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในด้านการระบุและอธิบายเหตุผลท่ีใช้

ตัดสินใจ”	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในเรื่อง

ที่มีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกัน”

	 6.3		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดของนักเรียนที่มีเพศ	อายุ	และระดับชั้นต่างกัน

	 	 สมมติฐานข้อที่	1	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานข้อที่	2	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานข้อที่	3	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 6.4		ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรับปรงุและพฒันาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�าดับจาก

ความถีม่ากทีสุ่ดสามอนัดับแรก	ได้แก่	อนัดับที	่1	“ควรให้ความเคารพรุน่พี”่	อนัดับที	่2	“ควรพดูจาให้สภุาพ

ไพเราะ	 และไม่ถือตนเป็นใหญ่”	 และอันดับที่	 3	 “ควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน	 และต้องเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม”

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

	 การวจัิย	เรือ่ง	ความคิดเหน็ของนกัเรยีนท่ีมต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	พบประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 7.1		นักเรยีนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 เป็นรูปธรรม	
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เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้	ยิ่งไปกว่านี้สภา

นักเรียนยังเป็นแบบอย่างในการเทิดทูนสามสถาบันหลักของชาติ	 คือ	 สถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระมหา

กษตัริย์	ซึง่ถอืว่าเป็นสถาบนัทีจ่ะยดึเหนีย่วจติใจของคนในชาต	ิสภานกัเรยีนมกีารท�างานร่วมกนัระดมความ

คดิร่วมกันช่วยเหลอือย่างเกือ้กลูกนัอย่างจรงิจังจรงิใจ	ไม่หลกีเลีย่งหรอืท�าแบบอย่างเอาเปรยีบผูอ้ืน่และสภา

นักเรียนมีการอธิบายถึงเหตุและผลที่ใช้ตัดสินใจในการด�าเนินงานทุกครั้ง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	จรูญ  

หยูทอง-แสงอุทัย (2558, หน้า 5) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาว่ามีการส่ง

เสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท�างานเป็นกลุ่มและการรับฟัง

ความคดิเห็นและเหตผุลของคนอืน่	เสรมิสร้างให้ครอูาจารย์	และผูเ้รยีนมวีนิยั	ซือ่สตัย์สจุรติและรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักใคร่ปรองดองกัน

กระตุน้และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนกล้าแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองต่าง	ๆ 	ฝึกให้ผูเ้รยีนยอมรบัในข้อตกลงร่วมกนั

ของกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	พยายามโน้มน้าวให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุผลในกฎระเบียบ

ต่างๆ	ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่เพือ่ด�าเนินกจิกรรม	สนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาชมุชนกจิกรรมทางศาสนา

และประเพณท้ีองถิน่	สนบัสนนุและเป็นตวัอย่างในการใช้สทิธเิลอืกตัง้ระดบัต่างๆ	สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ	ชนดิาภา	โกพลรัตน์	(2559,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาค้นคว้า	เรือ่ง	ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อสภาพแวดล้อม

ของการเรียนรู้และเจตคติเกีย่วกบัฟิสิกส์ในห้องปฏบิตักิารฟิสกิส์ตามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีพงึประสงค์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 พบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง	 5	 ด้านของความคิดเห็นของนักเรียนตามสภาพที่เป็น

จริงคร้ังที	่1	(Actual-1	PLEI	Form)	สภาพทีเ่ป็นจรงิคร้ังท่ี	2	Actual-2	PLEI	Form)	และสภาพท่ีพึงประสงค์

(Preferred	PLEI	Form)	มีค่าอยู่ระหว่าง	3.19	ถึง	3.36	4.74	ถึง	4.81	และ	4.86	ถึง	4.95	ตามล�าดับ	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านคารวธรรม	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิ

สร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่น

นี้อภิปรายว่า	 สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ได้มีการน�าหลักการด้านคารวธรรมเข้าไปใช้ในการ

ด�าเนินงาน	การปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างด	ีโดยนกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนใน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากขึ้นไป	 สภานักเรียน

โรงเรยีนพระกุมารร้อยเอด็มคีวามพร้อมทีจ่ะให้มกีารพฒันาและเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยให้ประสบ

ผลส�าเร็จ	 ให้นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติในด้านคารวธรรมต่อตนเองและ 

ผู้อื่น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	พัชรนันท์	ปะติเส	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษา	เรื่อง	ความคิด

เห็นของนักเรียนต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติด	:	กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ

พบว่า	ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือจังหวัดอุดรธานีต่อนโยบายการปราบ

ปรามยาเสพติดอยู่ในระดับเห็นด้วย

	 	 7.1.2		ด้านสามัคคีธรรม	 พบว่า	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอ็ด	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากผลการวิจยัปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�าหลักการด้านสามัคคีธรรมเข้าไปใช้ใน

การด�าเนนิงาน	การปฏบิตังิานเพือ่เสรมิสร้างความสามคัคใีห้เกดิขึน้ในหมูค่ณะเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัในหมู่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คณะ	สร้างความรู้สกึกลมเกลยีว	ร่วมมอืกนัท�างาน	โดยใช้กระบวนการกลุม่	เช่น	วางแผนร่วมคดิร่วมท�าช่วย

เหลือกันสอดคล้องกับแนวคิดของ	สัญญา	โสภา	(2547,	หน้า	61–62)	ได้กล่าวว่า	พลเมืองดีของชุมชน	คือ	

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีประชาธิปไตย	โดยมีคุณลักษณะด้านสามัคคีธรรม	คือ	การร่วมมือช่วยเหลือกัน

และกันโดยมีการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมมือกันท�างาน	โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	

เช่น	วางแผนร่วมคิดร่วมท�าช่วยเหลือกัน	รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อส่วนรวมและสังคมและสร้างความรู้สึก

กลมเกลียว	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ

  7.1.3		ด้านปัญญาธรรม	พบว่า	นักเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิ

สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่น

นี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�าหลักการด้านปัญญาธรรมเข้าไปใช้ในการ

ด�าเนินงาน	 การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาร่วมกัน	 การแสดงความคิดเห็น	

การระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ร่วมกัน	เช่น	การจัดกิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่ช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	 เช่น	 การประหยัดน�้า	 การประหยัดไฟ	 และการก�าจัดขยะมูลฝอยใน

โรงเรยีนให้ถกูวธิสีอดคล้องกบัแนวคดิของ	ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต	ิ(2540,	หน้า	

51)	 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ต้องสร้างเสริมให้เกิดแก่นักเรียนในด้านปัญญาธรรมคือการใช้

ปัญญาและเหตุผลในการตัดสนิใจและแก้ปัญหาร่วมกนัใช้วธิกีารทางปัญญาในการโต้เถียงหรอืหาข้อยตุต่ิางๆ

พฤติกรรมที่แสดงออก

  

8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	โดยรวม	และ	ทุกด้าน

อยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	หากสภานกัเรยีนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรทีท่�างานเพือ่สมาชกิ

ในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว	 คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยทั้งสามด้าน	คือ	ด้านคารวธรรม	ด้านสามัคคีธรรม	และด้านปัญญาธรรมอย่างเคร่งครัดและ

พฒันาให้ดขีึน้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ	และส่งเสรมิให้นกัเรยีนในโรงเรยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจและตระหนกัถงึ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย	เช่น	จัดอบรมให้ความรู้	จัดกิจกรรม	ศึกษาดูงาน	เชิญวิทยากรให้ความรู้	เป็นต้น	

	 	 8.1.2		ผลการวจัิยพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง

วฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	ด้านคารวธรรม	โดยรวม	อยูใ่นระดับมาก	ดงันัน้	หาก

สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพื่อสมาชิกในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏบิตัตินด้านคารวธรรม	อย่างเคร่งครดัและพฒันาให้ดขีึน้จนถงึ

ระดบัมากทีส่ดุ	โดยหาวธิกีารเสริมสร้างให้นักเรียนมพีฤตกิรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บคุคลทีอ่าวโุส

กว่าทกัทายกนัด้วยถ้อยค�าทีส่ภุาพและแสดงความเคารพต่อคณุครใูนฐานะทีเ่ป็นนกัเรยีนโดยการเคารพเชือ่

ฟังค�าสั่งสอนในทุกโอกาสทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นต้น

	 	 8.1.3	 ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง
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วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ด้านสามัคคีธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

หากสภานักเรียนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพือ่สมาชิกในองค์กรโดยแท้จรงิแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านสามัคคีธรรมอย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีข้ึน

จนถึงระดับมากที่สุด	โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มการ

ให้ก�าลังใจเพ่ือนและหมูค่ณะด้วยความเต็มใจและการเสยีสละความสขุส่วนตวัหรอืหมูค่ณะเพ่ือประโยชน์สุข

ของส่วนรวมหรือของชาติเป็นต้น	

	 	 8.1.4		ผลการวจัิยพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ด้านปัญญาธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

หากสภานักเรียนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพือ่สมาชิกในองค์กรโดยแท้จรงิแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านปัญญาธรรม	 อย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีขึ้น

จนถึงระดับมากที่สุด	 โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องที่ว่าถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมี

เร่ืองที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหากรณีท่ีมีปัญหาโต้แย้งเกิดข้ึนในหมู่

คณะในที่ประชุมหรือในการท�างานต่างๆและการใช้เหตุผล	 และความถูกต้องในการตัดสินใจแก้ปัญหาทั้ง

ปวงไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาเสมอไป	เป็นต้น	

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 ถ้าหากมีการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด�าเนินการวิจัย

ในลักษณะต่อไปนี้	

	 	 1)		 ควรท�าการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่าง	 เช่น	 นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	และระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน	เป็นต้น	

	 	 2)		 ควรเปลี่ยนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย	และสถานที่ในการวิจัย	

	 	 3)		 ควรศกึษาวจิยัเพือ่สงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมประชาธปิไตยในองค์กรต่าง	ๆ 	

	 	 4)		 การศึกษาครั้งต่อไปควรท�าในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ถึงการน�าวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในแต่ละด้านขององค์กรนั้น	ๆ	มาปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	
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10.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.	ไพรัช	พื้นชมภู	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รศ.อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์	ที่ปรึกษา

ร่วม	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	เกี่ยว

กับการท�าสารนิพนธ์	 เรื่อง	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

	 ขอขอบพระคณุ	วา่ที่รอ้ยโทบุญเกิด	เมอืงแวง	นางสาวนัฐชพัตร์	โคกลือชา	และนายศุภณัฏฐ์	สว่าง

ศรีสมบัติ	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ

	 ขอขอบคุณท่านผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกค้นคว้าครั้งนี้ด้วยด	ี และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ี

ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี	ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้


