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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 2) พัฒนาแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู ม ิ เขต 2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
คือ ผู้บริหาร ครู จำนวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 4.1) ศึกษา
แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 3 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร
และครู ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง 4.2) ร่างแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจ กรรมสภา
นั ก เรี ย นภายในโรงเรี ย นสัง กั ด สำนัก งานเขตพื ้ นที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัย ภู ม ิ เขต 2
4.3) ตรวจสอบยืน ยัน แนวทางการบริห ารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 4.4) ประเมิน
แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยืนยัน ประเมิน
ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1) สภาพปัจจุบันการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด 2) แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย
*
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7 กิจกรรม 58 แนวทาง ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนว
ทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: แนวทาง, การบริหาร, สภานักเรียน

Abstract
The present study aimed 1) to investigate the current situations, desirable
situations of student council administration in schools 2) to develop the
guidelines for student council administration in schools under the office of
Chaiyaphum primary Educational service area 2 The sample of this phase was
3 4 1 consisted of school administrators and teachers. The instrument used was
the questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard
deviation and PNImodified. There were 4 stages of the development as follows.
Stage 1 was the study of the guidelines from 3 schools, the participants consisted
of schools administrators and teachers who were selected by purposive
sampling. Stage 2 was the planning of the guidelines for student council
administration in schools under the office of Chaiyaphum primary Educational
service area 2 Stage 3 was the verifying guidelines for student council
administration in schools. Stage 4 was the evaluation of guidelines for student
council administration in schools in terms of appropriateness and possibility, the
participants who evaluated the guidelines consisted of 9 experts who were
selected by purposive sampling. The instruments used were interview questions,
focus group discussion form and the evaluation form of appropriateness and
possibility of the guidelines. The data were analyzed using percentage, mean and
standard deviation. The results of the study pointed out that; 1) The current
situations of the guidelines for student council administration in schools under
the office of Chaiyaphum primary Educational service area 2 shown that overall
rated in more level. 2) The guidelines for student council administration in
schools under the office of Chaiyaphum primary Educational service area 2 were
comprised of 7 activities and 58 guidelines. The appropriateness rated in the
most level and the possibility of the guidelines rated the most level.
Keywords: Guideline, Administration, Student Council
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บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาได้
กำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้การสร้างความ
ตระหนักความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความสมานฉันท์
การใช้สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตยตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนด้วย
ความตระหนักถึงความสำคัญเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
กำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่
คารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรมรวมทั้งหลัก ธรรมาภิบาลการมีจิตอาสาและพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญของสภานักเรียน
คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย
การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกลไกในการ
ดำเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรีย นได้ซึมซับ และคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิป ไตย
มีคารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัค คีธ รรม ในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนไปจนถึงสังคมระดับใหญ่ สภานักเรียนเป็นรากฐานที่มีความหมาย
และมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให้เ ติบ โตขึ้ น เป็ นพลั งที ่เ ข้ ม แข็ง ในการ
สร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังนั้น จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนและควรใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
งานกิจ กรรมสภานั กเรี ย นเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของงานกิจ กรรมนั ก เรี ยนในสถานศึ ก ษา
ที่ผู้บริหาร และครูต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นภารกิจหลักเพราะว่าเป็นนโยบายโดยตรงของ
รัฐบาลที่มอบให้โรงเรียนดำเนินการจัดเป็นแผนปฏิบัติงานโรงเรียนเพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒ นา
นักเรียนให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความสามารถและวิชาการช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้นักเรียน
ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดตามความสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม
ที่ดีรู้จักการทำงานร่วมกันสอนให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย (ภิญโญ
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เพ็งดา, 2550) รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะการทำกิจกรรม
ของสภานักเรียนนั้นสมาชิกจะต้องมีการแสดงความคิดเห็น แสดงความเห็นชอบด้ว ยการ
อภิปรายและลงคะแนนเสียงรู้จักคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มหรือ
สังคม ฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามระเบียบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของ
สั ง คมและประเทศชาติ ต ่ อ ไป และงานกิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นจะประสบผลสำเร็ จอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ยังต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย (Arbuckle, J. J., 1995)
จากการดำเนิน ที่ผ ่านมาแม้ว ่าจะมีโ รงเรียนหลายแห่งและหลายระดับจะประสบ
ผลสำเร็จ ทางด้านกิจกรรมสภานักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับชาติหรือระดับงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ก็ตาม จากการประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภานักเรียนในวาระต่าง ๆ พบว่ายังมีปัญหาในการดำเนินงานสภานักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการประกวดและแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการประกวดและแข่ งขัน
การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน และอื่น ๆ ยังมีการดำเนินงานที่อาจยังไม่เป็นไป
ตามรูปแบบที่กำหนด (สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน., 2558) อีกทั้งยังมีจุดด้อยในการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งเสริมกิจกรรม
สภานักเรียนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทย (สำนัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
จึงมี ความสนใจค้นหาแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นข้ อมูล
สารสนเทศให้แก่โรงเรียนที่มีความสนใจจะจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน เพื่อยึดเป็นแนว
ปฏิบัติที่สามารถดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของสภานั ก เรี ย นให้ น ั ก เรี ย นได้ ร ั บ รู ้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นผู้นำ ความเป็นพลเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในสังกัดในการพัฒนาสภานักเรียนให้เกิด
ความเข้มแข็งและต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารกิจกรรมสภานักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นา ( Research and Development) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบข่ายและภาระงานแนวคิด การบริหารกิจกรรมสภานักเรีย นใน
โรงเรียน มีขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษาแนวคิดการบริหารกิจกรรมสภานักเรียน ตามแนวคิดการ
จั ด กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 ดั ง นี ้ 1) กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะผู ้ น ำ
2) กิจ กรรมพัฒ นาทั ก ษะการประชุ ม 3) กิจกรรมการสร้า งเครื อ ข่า ยหรื อ การมี ส ่ว นร่ ว ม
4) กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือสำนึกสาธารณะ 5) การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6) การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 7) กิจกรรมเสนอแนะ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็นการ
บริหารกิจกรรมสภานักเรียน
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารกิจกรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
1.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน
244 คน ครู จำนวน 2,705 คน รวมทั้งสิ้น 2,949 คน
1.2 กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ ผู้บริห ารโรงเรียน
จำนวน 28 คน ครู จำนวน 313 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบ
ประชากรกับตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2561) ให้ได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริห ารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที ่ 1 การศึ ก ษาโรงเรี ย นที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) ศึ ก ษา
แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน
3 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรียน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรมสภานักเรีย นในโรงเรียนที่ได้รับ รางวัล ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
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ทองแดงในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ
ตอนที่ 2 ยกร่างแนวปฏิบ ัติการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมสภานั กเรี ย น
การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
และการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ตอนที ่ 3 ตรวจสอบยื น ยั น แนวทางการบริ ห ารกิ จ กรรมสภานัก เรี ย นใน
โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ยืนยัน ประเมินความเป็นไปได้ และและประเมิน
ความเหมาะสม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตอนที่ 4 ประเมิน แนวทางการบริ ห ารกิจ กรรมสภานั กเรี ยนในโรงเรี ย น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ยืนยัน ประเมินความเป็นไปได้ และและประเมินความ
เหมาะสม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที่พึงประสงค์ก ารบริห ารกิจ กรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
เกี่ย วกับ การบริห ารกิจ กรรมสภานักเรีย นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
การบริหารกิจกรรมสภานักเรียน
ในโรงเรียน
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายหรือ
การมีส่วนร่วม
4. กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือ
สำนึกสาธารณะ
5. การบูรณาการกิจกรรม
สภานักเรียนเข้ากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
6. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
สภานักเรียน
7. กิจกรรมเสนอแนะ
โดยรวม

2.93
3.08

สภาพปัจจุบัน
ระดับการ
S.D.
ดำเนินงาน
0.97
ปานกลาง
0.95
ปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค์
ระดับการ
S.D.
̅
𝒙
ดำเนินงาน
4.68 0.47
มากที่สุด
4.63 0.53
มากที่สุด

2.94

0.97

ปานกลาง

4.70

0.47

มากที่สุด

2.81

1.04

ปานกลาง

4.75

0.45

มากที่สุด

2.88

1.12

ปานกลาง

4.73

0.45

มากที่สุด

2.76
2.73
2.51

1.11
1.09
1.17

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.67
4.74
4.11

0.49
0.44
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

̅
𝒙
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม (𝑥̅ = 3.08) กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายหรือการมีส่วนร่วม (𝑥̅ = 2.94) และกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ (𝑥̅ = 2.93) สภาพที่
พึงประสงค์การบริหารกิจกรรมสภานักเรี ยนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับ มากที่ส ุด จำนวน 7 ข้อ โดยเรีย งลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่
กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือสำนึกสาธารณะ (𝑥̅ = 4.75) กิจกรรมเสนอแนะ (𝑥̅ = 4.74)
และการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.73)
2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารกิจกรรม
สภานั ก เรี ย นในโรงเรีย นสั ง กัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาชัย ภู ม ิ เขต 2
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
รายการ
1.
2.
3.

4.
5.

หลักการและเหตุผล
ความมุ่งหมาย
แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียน
3.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ
3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ การประชุม
3.3 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายหรือการมี
ส่วนร่วม
3.4 กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือสำนึก
สาธารณะ
3.5 การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.6 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภา
นักเรียน
3.7 กิจกรรมเสนอแนะ
กลไกการบริหารจัดการ
เงื่อนไขความสำเร็จ
โดยรวม

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
4.56 0.53 มากที่สุด
4.67 0.50 มากที่สุด

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
4.56 0.53
มากที่สุด
4.89 0.33
มากที่สุด

4.67
4.89

0.50
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.89

0.44
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.78
4.89
4.78
4.76

0.44
0.33
0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.89
4.78
4.81

0.44
0.33
0.44
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

290 | Vol.7 No.8 (August 2020)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรีย นสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ( 𝑥̅ = 4.76) และความเป็ น ไปได้ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.81)

อภิปรายผล
ผลการวิจัย การพัฒ นาแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสัง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันการบริหารการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมสภานักเรียน การไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองอย่างจริงจัง สภานักเรียนยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและขาดความ
ชัดเจน ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับระเบีย บการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ไม่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรรงบประมาณในการดำเนิ น งานของสภานั ก เรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ
คุณครูที่ปรึกษาไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสภา
นักเรียน มีบุคลิกภาพไม่ดี ไม่มีส่วนร่วมและให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสภานักเรียน (ประกอบ สาระวรรณ, 2548) คณะกรรมการสภานักเรียนส่วนมากยัง
ขาดภาวะผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน ขาดการมีส่วนร่วมในการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ไม่มีการแบ่ง
หน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่มีการประชาสัมพันธ์งานให้สาธารณชนทราบ ขาดการประสานงานกับครูและ
ชุมชน สภานักเรียนทำงานอยู่เฉพาะภายในโรงเรียนของตนเองเท่านั้น ไม่พยายามมีบทบาท
หรือร่วมกิจกรรมกับชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีแนวปฏิบัติในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สภานัก เรีย นที่ช ัดเจน ไม่มีความเข้าใจที่แ ท้จริง เกี่ ยวกับบทบาทของสภานักเรียนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ให้นำไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชนาธิป สำเริง ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการบริหารงานสภานักเรียน และนำเสนอ
แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ประชากรสำหรับตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้บ ริห ารและครูข องโรงเรี ยนแต่ล ะโรงในในสัง กัดสำนั กงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 จำนวน 180 โรง จำแนกเป็นผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา
กิจ กรรมสภานักเรีย น รวมประชากรทั้งสิ้น 360 คน เครื่องมือที่ ใช้ ได้ แก่ แบบสอบถาม
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แบบประเมินความเหมาะสม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานสภานักเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดั บ ปานกลาง (ชนาธิป สำเริง , 2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์
แป้นพุฒเย็น ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของ
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัด
กำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขม
วิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร มีการพัฒนาการดำเนินงานที่ครอบคลุมในการจัดกิจกรรมทั้ง
4 ด้าน คือ การพัฒ นาการดำเนิน การพัฒ นาทักษะความเป็นผู้นำ บูรณาการความรู้และ
พฤติกรรมหรือวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา และประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัญหาการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการสภานักเรียนขาดความเป็น
ผู้นำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานสภานักเรียน และ ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือประสานงานการ
ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม (สมพงษ์ แป้นพุฒเย็น, 2555)
2. สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า สภานักเรียนช่วยพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นพลเมืองดีท่มี ีวินัย
ในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อมั่นในตนเอง เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พูดเป็น ฟังเป็น
คิดเป็น ทำเป็น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ยกย่องผู้ อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นผู้นำที่ดี เป็นผู้ตามที่ดี
และปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมแวดล้อมได้ดี กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความ
สมัครใจของผู้เรีย นมุ่งพัฒ นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในการอยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมสภา
นักเรียนเป็นกลไกสำคัญให้นักเรียนเห็นคุณค่าของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ
เพื่อการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย เป็นกระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยและการใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยอย่ า งสงบสุ ข เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส ำคั ญ ในการปลู ก ฝั ง จิ ต วิ ญ ญาณ
ประชาธิปไตยและการใช้หลักธรรมาภิบาลให้แก่นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิ์
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และความคิดเห็นของผู้อื่นส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมความสามัคคี
และให้เกิดความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีในสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชนาธิป สำเริง ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการบริหารงานสภานักเรียน และ
นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม
ของสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ชนาธิป สำเริง, 2560) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมพงษ์ แป้นพุฒเย็น ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวัง
แขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ์การดำเนิน งานกิจ กรรมสภานักเรียนเชิงกลยุทธ์และได้กำหนด
วิสัยทัศน์คือ “สร้างผู้นำการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจจิตอาสา โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน” ซึ่งมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาครอบคลุม การดำเนินกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านความมีจิตอาสา และด้านการสร้าง
เครือข่าย (สมพงษ์ แป้นพุฒเย็น, 2555)
3. การพัฒนาแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัย ภูมิ เขต 2 ประกอบด้ว ย 7 กิจกรรม 72 แนวทาง ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ มี 7 แนวทาง กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม มี 15 แนวทาง
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายหรือการมีส่วนร่วม มี 7 แนวทาง กิจกรรมการสร้างจิตอาสาหรือ
สำนึกสาธารณะ มี 9 แนวทาง การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
มี 19 แนวทาง การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน มี 6 แนวทาง กิจกรรมเสนอแนะ
มี 9 แนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารกิจกรรมสภานักเรียนตามหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560
สำนั ก พั ฒ นากิ จ กรรมนั ก เรี ย น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน และนำ
กระบวนการบริหารของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ตามที่ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ ได้เสนอ
ไว้ ประกอบด้ว ย 4 ขั้นตอน ดังนี้ P คือ Plan หมายถึง การวางแผน โดยเลือกปัญหาและ
ตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน D คือ Do หมายถึง การนำแผนหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันไปใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการนำแผนแก้ปัญหาไปสู่
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การปฏิบัติ C คือ Check หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยนำข้อมูลก่อนการดำเนินงานและหลังการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกัน A คือ Act หมายถึง
ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น การให้เ หมาะสม แล้ ว ผ่ า นกระบวนการสัม ภาษณ์ ผ ู ้บ ริ ห ารและครูที่
รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน ในโรงเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ แล้วนำมาร่างแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
นำไปจัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และนำไปประเมินความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ของแนวทางและคู่มือการบริหารกิจกรรมกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน จนสำเร็จ
เป็นฉบับสมบูรณ์ (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาธิป สำเริง
ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการบริหารงานสภานักเรียน และนำเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความ
พึงพอใจต่อแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานสภานักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้ อยสามลำดับแรก เป็นดังนี้
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมาคือ กิจกรรมสภานักเรียนทำให้นักเรียน
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมสภานักเรียนทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสภานั กเรียนจากทุก
ภาคส่วน (ชนาธิป สำเริง, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ แป้นพุฒเย็น ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒ นาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานกิจ กรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาแผนกลยุทธ์การ
ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า ผลการประเมิน คุณภาพของแผนกลยุทธ์ก ารดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรีย นของ
โรงเรีย นวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็น
ไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ของแผนกลยุทธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (สมพงษ์
แป้นพุฒเย็น, 2555)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
สภาพปัจ จุบ ัน สภาพที่พึ งประสงค์ และความต้ องการจำเป็ น การบริห ารการจั ด
กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
1) สภาพปัจจุบันการบริหารการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา ราย
กิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 กิจกรรม โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม (𝑥̅ = 3.08) กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
หรือการมีส่วนร่วม ( 𝑥̅ = 2.94) และกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ ( 𝑥̅ = 2.93) 2) สภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับ มากที่ส ุด จำนวน 7 ข้อ โดยเรีย งลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่
กิจกรรมการสร้างจิ ตอาสาหรือสำนึกสาธารณะ ( 𝑥̅ = 4.75) กิจกรรมเสนอแนะ ( 𝑥̅ = 4.74)
และการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.73)
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 1) ควรมีการติดตามผลการศึกษาในการนำ
แนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนไปใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศใน
การนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจกรรมสภานักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป 2) ควรศึกษาคู่มือหลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตาม
แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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