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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ประชากรในขัน้ ตอนการศึกษา เปนผูบ ริหาร
สถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
กลุมตัวอยางไดโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการสภานักเรียน จํานวน 9 คน ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ จํานวน 3 แหง
เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภา
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 2) แบบวิเคราะหเอกสารเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) และ 3) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structure Interview) วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่และการสรางขอสรุป
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ผลการวิจัย พบวา แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
มีดงั นี้ 1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การศึกษาผูน าํ ตนแบบ/กรณีศกึ ษา 3) การอบรม/การสัมมนา 4) การพัฒนา
ดวยตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน 5) การสอนงาน 6) เกมการบริหาร 7) การอภิปรายกลุม 8) การแสดง
บทบาทสมมุติ 9) การศึกษาดูงาน และ 10) การพัฒนาโดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, การพัฒนาภาวะผูนํา, คณะกรรมการสภานักเรียน

Abstract
The purpose of this research was to explore the leadership development guidelines of the
secondary school student council under the Oﬃce of the Secondary Education Area Oﬃce. The
population at a fundamental information stage was the administrators, teachers of student aﬀairs
and presidents student council. There are 9 sampling persons in the Best Practice School for 3
places.
The research instruments were 1) The synthesis of leadership development guidelines of
student council in secondary school, 2) The analysis of leadership development guidelines of
student council in secondary school with best practices schools, and 3) The semi project interview.
The statistics used in content analysis, frequency distribution, and constructing conclusions.
The findings were as follows:
The leadership development guidelines of the secondary school student council were
1) Self-study 2) Leader study/Case study 3) Training/seminar 4) Self-development at work or
in daily life 5) Teaching 6) Management games 7) Group discussion 8) role play 9) study visit,
and 10) development by others/organization/university.
Keywords: Leadership, Leadership Development, Student Council

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 ในมาตรา 6 ระบุวา กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแกไขปญหาที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอเด็กและเยาวชน มีการบังคับใชพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
ซึง่ ตองคํานึงถึงประโยชนสงู สุดของเด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสทิ ธิในการ
ไดรบั การศึกษา และไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดตามทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยมีแนวทาง
ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมใิ จในความเปนไทย มีวถิ ชี วี ติ แบบประชาธิปไตย สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น รวมทั้งกฎเกณฑและกติกาในสังคม มีสุขภาพและ
พลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย
จริยธรรม และคุณธรรม มีทกั ษะและเจตคติทดี่ ตี อ การทํางาน มีศกั ดิศ์ รีและความภาคภูมใิ จในการทํางานสุจริต
รูจ กั คิดอยางมีเหตุผลและมุง มัน่ พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง รูจ กั ชวยเหลือผูอ นื่ โดยมีจติ สํานึกในการใหและการ
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อาสาสมัคร รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และ
ตอสวนรวมตามสมควรแกวัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2551)
จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําป 2553 พบวา สิง่ ทีเ่ ด็กและเยาวชนไดรบั จากการมีสภาเด็ก
และเยาวชนนั้น คือการมีโอกาสทางการศึกษา มีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น สรางใหเด็กและเยาวชนไทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะการเปนผูนําเชิงสรางสรรค สามารถบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม แสดงออกไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใตกรอบวัฒนธรรมที่ดีงาม กระตุนใหแสดงบทบาทของตนเอง
มากขึ้น สรางความเปนภาวะผูนําใหกลาคิด กลาทํา และปฏิบัติตามเปน เพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
สื่อสาร ความคิดสรางสรรค การวางแผนความคิด การแกปญหา ที่สําคัญคือรูจักความสามัคคี จุดประกายให
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
2553)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดกาํ หนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใหมีคุณธรรมนําความรู การสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง การสรางความสมานฉันท การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาและสรางเสริมความเขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกําหนด
แนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ใหโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติเปนรูปธรรมมาอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูบ ทบาทหนาทีค่ วามเปนพลเมืองและวิถปี ระชาธิปไตย อันไดแก คารวธรรม สามัคคีธรรม
ปญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ อันสงผล
ตอคุณลักษณะอันพึงประสงค บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกาวสูความเปนสากล
โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคีเครือขาย การดําเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสาํ หรับฝกใหนกั เรียน
เปนนักประชาธิปไตยอยางแทจริง คือ รูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่
และเปนประโยชนในการปกครองโดยชวยแบงเบาภาระของครูไดเปนอยางมาก อีกทัง้ ยังเปนกิจกรรมทีส่ ง เสริม
ใหเกิดการเรียนรูแ ละเขาใจวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย มุง เนนใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน เปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้งสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน
ที่มุงเนนความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหนาที่ใน
การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จะตองขับเคลือ่ นกิจกรรมสภานักเรียนสูส ถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม
การสรางความเขมแข็งใหแกสภานักเรียนจําเปนตองดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดวยการนําหลักธรรมาภิบาลสูก ารปฏิบตั ิ การใชหลักความสมานฉันท การใชแนวทางสันติวธิ ใี นการดําเนินงาน
อีกทั้งยังตองมีการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา การสรางและพัฒนาเครือขาย การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียน
เปนผูมีจิตอาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
จากการวิจัยการนําเสนอรูปแบบสภานักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการวิเคราะหปญหา
การดําเนินงานของสภานักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว พบปญหาในการดําเนินงานของสภานักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานวัตถุประสงคของสภานักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็น
คุณคาของระบอบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองอยางจริงจัง เตรียมเปนพลเมืองดี
ในสังคมประชาธิปไตย เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม พัฒนาผูเ รียนใหเปนผูน าํ และผูต ามทีด่ ตี ลอดจนเคารพ
 หาสูงสุด คือ การสงเสริม
สิทธิและความคิดเห็นของผูอ น่ื นัน้ พบวาโดยสวนรวมมีปญ
 หาอยูใ นระดับมากและมีปญ
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย การเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองอยางจริงจัง
เพื่อเตรียมพรอมที่จะเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย และการมีสวนชวยพัฒนานักเรียนใหเปนผูนําและ
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ผูต ามทีด่ ใี นสังคมประชาธิปไตย และองคประกอบของสภานักเรียน พบวาสวนรวมมีปญ
 หาอยูใ นระดับมากและ
มีปญ
 หาสูงสุดเชนกัน คือ การใหสภานักเรียนมีสว นชวยในการบริหารงานดานกิจกรรมของโรงเรียน (ประกอบ
สาระวรรณ, 2548)
บทบาทความเปนผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียนนัน้ จะตองเปนบุคคลทีท่ าํ ใหองคกรประสบความ
กาวหนาและบรรลุผลสําเร็จจะตองมีคณ
ุ ลักษณะพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลในการควบคุม ชีน้ าํ เปลีย่ นแปลง กระตุน
รวมพลัง สรางความเชือ่ มัน่ ใหกลุม บุคคลปฏิบตั แิ ละทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมาย และมีลกั ษณะภาวะผูน าํ ทีด่ ี
สามารถเปนตัวแทนขององคกรได มีความสามารถในการสอนงาน สรางทีมงาน ทํางานเปนทีม แกปญหา
ประสานความขัดแยงตางๆ ชวยโนมนาวชักจูงใจใหผอู นื่ ทุม เทความรูค วามสามารถใหแกองคกร สามารถติดตอ
สื่อสารและแสดงความสัมพันธ จูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตาม มีอิทธิพลตอการทํางาน ผูนําในทัศนะใหมซึ่งเปน
ยุคแหงขอมูลขาวสารสารสนเทศ ยึดถือการเปลี่ยนแปลง กระจายอํานาจและมอบอํานาจ มุงเนนความรวมมือ
ความสัมพันธอันดีตอกัน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544) อันจะนําไปสูการมีภาวะผูนําที่มีความเปนอัจฉริยภาพ
อยางแทจริง ที่เกิดจากบุคลิกลักษณะ ความกลาหาญเชิงจริยธรรม ความเกง ความดี มุงไปสูความสําเร็จ
สงเสริมความสุขของผูอื่น และเปนสิ่งที่แสวงหาได สรางใหบังเกิดขึ้นได ดังที่วา ภาวะผูนําเปนพรแสวงไมใช
พรสวรรค (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2547) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กในศตวรรษที่ 21
ที่เด็กในยุคนี้ตองมีความเปนผูนําเพื่อสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จะเห็นไดวาสังคมในยุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หากไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็
ยากทีจ่ ะดําเนินชีวติ อยูไ ดอยางปกติสขุ การเปลีย่ นแปลงนีท้ าํ ใหผลกระทบตอวงการศึกษากอเกิดปญหาขึน้ ใน
สังคมไทยกับเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้นเปนลําดับ ชองวางระหวางครูกับศิษยทําใหการแกไขปญหาทําได
คอนขางลําบาก อีกทั้งกลุมเพื่อนยังเปนปจจัยที่สําคัญของการเกิดและการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนไทย
ดวยกันเอง ดังนั้นการเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงมีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน ในสวนสถานศึกษาจึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน หรือคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น
มา เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดมสี ว นรวมในการแกปญ
 หาของเด็กในวัยเดียวกัน ชวยขจัดปญหาในดานคุณภาพ
ชีวติ และสังคม ซึง่ มีความสอดคลองเกีย่ วโยงไปถึงปญหาการศึกษาไทยของเด็กและเยาวชน ภาวะผูน าํ ในเด็ก
และเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูที่เปนตัวแทนของนักเรียนที่ไดรับการยอมรับจากเด็กและเยาวชนดวย
กันเอง ดังนั้นคณะกรรมการสภานักเรียนควรจะไดรับการพัฒนาภาวะผูนําอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อให
มีพฤติกรรม และคุณลักษณะที่มีอิทธิพลในการควบคุม ชี้นํา เปลี่ยนแปลง กระตุน รวมพลัง สรางความเชื่อมั่น
ใหกลุมนักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติและทํางานรวมกันไปในทิศทางที่ถูกตอง ตลอดจนทําใหสถานศึกษา
เกิดคุณภาพอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสงผลใหลดปญหาของเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาใหลด
นอยลง ตอบสนองตอการดําเนินการตามเปาหมายของการศึกษาแหงชาติ มีจดุ หมายปลายทางใหเด็กเปนคนดี
คนเกง และมีความสุข รวมถึงการมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง ในกระบวนการการใหตัวแทนเด็กหรือคณะกรรมการ
สภานักเรียนเปนผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ การพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียนควรมีแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผูน าํ ทีช่ ดั เจน ผูว จิ ยั จึงไดศกึ ษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
คําถามการวิจัย
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เปนอยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบงออก
เปน 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
1.1 แหลงขอมูล
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใช ใ นการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษา ไดแก เอกสาร ตํารา งานวิจัย รายงานการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ธรรมนูญ และ
เอกสารเกีย่ วกับผูน าํ คุณลักษณะของผูน าํ ทฤษฎีภาวะผูน าํ การพัฒนาภาวะผูน าํ ระเบียบวาดวยสภานักเรียน
สภานักเรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 ประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นที่ศึกษา คือ คุณลักษณะภาวะผูนําและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ขั้นที่ 2 การศึกษาพหุกรณีและสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
2.1 กลุมผูใหขอมูล
กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ในการสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และประธาน
คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ จํานวน 9 คน
2.2 แหลงขอมูล
แหลงขอมูล คือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) และเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 3 แหง
2.3 ประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นทีศ่ กึ ษา คือ แนวทางการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มีลักษณะเปนแบบบันทึกคุณลักษณะภาวะผูนําและวิธีการพัฒนาภาวะผูนํา จัดหมวดหมู
ทําการสังเคราะหโดยการแจงนับ และวิเคราะหเนื้อหา

CRRU
RR
R
R
86

วารสารการวิจัย กาสะลองคํา

2. แบบวิเคราะหเอกสารเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
มีลักษณะเปนแบบบันทึกแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
และวิเคราะหเนื้อหา
3. แบบสัมภาษณกงึ่ โครงสราง (Semi-structure Interview) ทําการวิเคราะหขอ มูล โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่ จัดลําดับความสําคัญและการสรางขอสรุป

วิธีดําเนินการวิจัย
สังเคราะหเอกสารเกีย่ วกับภาวะผูน าํ ทีพ่ งึ ประสงคจากนักวิชาการ จํานวน 25 คน ไดประเด็นภาวะผูน าํ
ที่พึงประสงค จํานวน 63 ประเด็น ซึ่งมีความเห็นที่มีความถี่สอดคลองกันตั้งแต 6 คนขึ้นไป มี 17 ประเด็น
ผูวิจัยไดนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
และประธานคณะกรรมการนักเรียน
สังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําจากนักวิชาการ จํานวน 17 คน ไดประเด็นวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนํา จํานวน 50 ประเด็น ซึ่งมีความเห็นที่มีความถี่สอดคลองกันตั้งแต 6 คนขึ้นไป มี 12 ประเด็น
ผูวิจัยไดนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
และประธานคณะกรรมการนักเรียน
ศึกษาพหุกรณีโดยมีกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
และประธานคณะกรรมการสภานักเรียนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัลตนแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ ในปการศึกษา 2556-2559 จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนจักรคําคณาทร โรงเรียนบุญวาทย
วิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภาวะผูนําของคณะกรรมการสภา
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มี 17 ประเด็น ดังนี้ 1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 2) มีวิสัยทัศนกวางไกล 3) มีความรู
ความสามารถ 4) กลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย กลาเสี่ยง 5) ฉลาด ปฏิภาณ ไหวพริบ รอบคอบ 6) มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 7) มีอิทธิพลและมีอาํ นาจ 8) ความริเริ่มสรางสรรค 9) มีรับผิดชอบสูง 10) ซื่อสัตย สุจริต
11) มีความสามารถในการจูงใจ โนมนาวใจไดดี 12) ใหความรวมมือและการมีสวนรวม 13) ลักษณะที่เดน
บุคลิกดี นาเชื่อถือ 14) มุงเนนความสําเร็จ 15) สื่อสารไดดี สามารถแปลความขอมูลไดถูกตอง 16) แสวงหา
ความรูใหม และ 17) กระตือรือรน
2. สําหรับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มี 12 ประเด็น
ดังนี้ 1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การศึกษาผูนําตนแบบ/กรณีศึกษา 3) การอบรม/การสัมมนา 4) การพัฒนา
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ดวยตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน 5) การพัฒนาโดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย 6) การอภิปรายกลุม
7) การฝกงาน/การทดลองงาน 8) การสอนงาน 9) การแสดงบทบาทสมมุติ 10) การศึกษาดูงาน 11) เกมการ
บริหาร และ 12) สํารวจตนเอง/ประเมินตนเอง
3. ผลการศึกษาพหุกรณีของสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) จํานวน 3 แหง
ดังนี้
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มีผลงานที่เปนเลิศ คือ กิจกรรมคายผูนํา โดยมีการอบรมนักเรียนผูนํา
สําหรับนักเรียนทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ ใหปฏิบตั หิ นาทีค่ ณะกรรมการสภานักเรียนใหมคี วามเปนผูน าํ ซึง่ เปนกระบวนการ
ในการถายทอดประสบการณการทํางานจากสภานักเรียนรุน พีส่ สู ภานักเรียนรุน นอง โดยถายทอดประสบการณ
ในการทํางานทีไ่ ดดาํ เนินงาน มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพใหมคี วามเปนผูน าํ มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ทํางานรวมกันเปนกลุม มีความสามัคคี สามารถคิดและแกปญ
 หาไดอยางเหมาะสม ไดจัดอบรม ในระยะเวลา
2 วัน เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาใหคณะกรรมการนักเรียนมีภาวะผูนํา กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในทาง
สรางสรรค ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน และมีคณะกรรมการสภานักเรียนรุนพี่ในปการศึกษา
ที่ผานมา ถายทอดประสบการณใหรุนนอง ผลสําเร็จ คือ โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจําป 2556 ผลการยอมรับ คือ เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย อันดับที่ 6
ประจําป 2556
โรงเรียนจักรคําคณาทร มีผลงานที่เปนเลิศ คือ กิจกรรมการเขาคายอบรมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน โดยการเขาคายของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหมทเี่ ชือ่ มสายสัมพันธระหวาง
คณะกรรมการสภานักเรียนรุน พีก่ บั รุน นอง ซึง่ มีคณะกรรมการสภานักเรียนรุน พีห่ ลายรุน รวมถึงศิษยเกาทีเ่ ปน
สภานักเรียนมารวมกิจกรรม เพื่อรวมกันพัฒนาใหคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหมมีภาวะความเปนผูนําที่
ดีรบั ผิดชอบตอสังคมโลก และมีจติ สาธารณะ มีความสามัคคี และเตรียมความพรอมการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางปฏิสัมพันธสานสายใยสภานักเรียนรุนพี่กับรุนนองและพัฒนาศักยภาพใหมีภาวะผูนํา
ไดจัดอบรม ระยะเวลา 2 วัน มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่เปนรุนพี่หลายรุนและเปนศิษยเกาที่เคยดําเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนที่เรียนจบไปหลายๆ รุนเขามาถายทอดประสบการณใหกับคณะกรรมการสภานักเรียน
ชุดปจจุบัน ผลสําเร็จ คือ โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําป 2558
รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทําคุณประโยชนตอเยาวชนและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยาง รักษา
มาตรฐานประจําป 2556 ผลการยอมรับ คือ ไดรับความไววางใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ตั้งแตการคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรม การวางแผน ออกแบบรูปแบบกิจกรรม การประชุม วางแผนและแบง
หนาที่รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ การลําดับพิธีการ ตลอดจนการเตรียมความพรอม สถานที่ สวัสดิการ
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา มีผลงานที่เปนเลิศ คือ พิธีสวนสนามและ
ถวายสัตยปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่ฝกระเบียบวินัย แสดงบทบาทการเปนผูนํา วางแผนแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหแกทีมงานและดูแลการ
เขารวมกิจกรรมของรุน นอง มีวตั ถุประสงคเพือ่ ฝกซอมนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ใหดาํ เนินการพิธี
สวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา โดยมี
การประชุมวิเคราะหปญหาในการวางแผนเตรียมความพรอมกอนดําเนินงาน เนนความสามัคคีในการทํางาน
เปนทีม ผลสําเร็จ คือ โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยาง รักษามาตรฐาน ประจําป
2555-2556 และรางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจําป 2559 ผลการยอมรับ คือ กิจกรรม
สภานักเรียน มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในระบบเรียนประจําสอดคลองกับบริบท
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ของโรงเรียน ที่ตองการใหนักเรียนเปนคนดีตามวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือ
ของสภานักเรียนกับชุมชน/องคกรภาครัฐและเอกชนประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ สงผลใหสภานักเรียน
มีผลงานดีเดน ไดรับการยกยองชมเชยจากองคกรตางๆ ในวงกวาง
การศึกษาพหุกรณีจากสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) จํานวน 3 แหง ไดแก
โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย โรงเรียนจักรคําคณาทร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา
พบวาทุกโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาทีแ่ ตกตางกัน
ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการ
นักเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) คุณลักษณะภาวะผูนําของคณะกรรมการนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา มี 6 ประเด็น ไดแก 1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 2) มีความรูความสามารถ 3) มีวิสัยทัศนกวางไกล
4) กลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย กลาเสี่ยง 5) ฉลาด ปฏิภาณ ไหวพริบ รอบคอบ และ 6) มีลักษณะที่เดน
บุคลิกดีนาเชื่อถือ
ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และประธานคณะกรรมการ
นักเรียน ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มี 10 ประเด็น ไดแก 1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การศึกษาผูนําตนแบบ/
กรณีศึกษา 3) การอบรม/การสัมมนา 4) การพัฒนาดวยตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน 5) การสอนงาน
6) เกมการบริหาร 7) การอภิปรายกลุม 8) การแสดงบทบาทสมมุติ 9) การศึกษาดูงาน และ 10) การพัฒนา
โดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย
จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
โดยการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาพหุกรณีจากสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best practice) โดยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง จัดลําดับความสําคัญและสรางขอสรุปของแนวทาง
การพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สรุปไดวา คุณลักษณะภาวะผูนํา
ของคณะกรรมการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีทง้ั หมด 6 คุณลักษณะ คือ 1) มีมนุษยสัมพันธทด่ี ี 2) มีความรู
ความสามารถ 3) มีวิสัยทัศนกวางไกล 4) กลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย กลาเสี่ยง 5) ฉลาด ปฏิภาณ
ไหวพริบ รอบคอบ และ 6) มีลักษณะที่เดน บุคลิกดีนาเชื่อถือ โดยมีวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใหคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 10 วิธีการ ไดแก 1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การศึกษาผูนําตนแบบ/
กรณีศึกษา 3) การอบรม/การสัมมนา 4) การพัฒนาดวยตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน 5) การสอนงาน
6) เกมการบริหาร 7) การอภิปรายกลุม 8) การแสดงบทบาทสมมุติ 9) การศึกษาดูงาน และ 10) การพัฒนา
โดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา








เกมการบริหาร

การศึกษาดูงาน

การแสดงบทบาทสมมุติ










การสอนงาน

การพัฒนาดวยตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน

การอบรม/การสัมมนา







การอภิปรายกลุม



การพัฒนาโดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย

มีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีความรูความสามารถ
มีวิสัยทัศนกวางไกล
กลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย กลาเสี่ยง
ฉลาด ปฏิภาณ ไหวพริบ รอบคอบ
มีลักษณะที่เดน บุคลิกดีนาเชื่อถือ

การศึกษาผูนําตนแบบ/กรณีศึกษา

คุณลักษณะภาวะผูนําของ
คณะกรรมการนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง

วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา








สรุป อภิปรายผล
การศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา มี 6 ประเด็น ไดแก 1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 2) มีความรูความสามารถ 3) มีวิสัยทัศนกวางไกล
4) กลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย กลาเสี่ยง 5) ฉลาด ปฏิภาณ ไหวพริบ รอบคอบ และ 6) มีลักษณะที่เดน
บุคลิกดีนา เชือ่ ถือ ซึง่ เปนไปตามแนวคิดของ Rosonbach and other กลาววา ผูน าํ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตองมีลกั ษณะ
มีวิสัยทัศน ฉลาดหลักแหลมและมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการเรียนรูและรับสิ่งใหมๆ เฉลียวฉลาด
กลาเสี่ยง มีความสามารถในการสื่อสาร การโนมนาว รอบรู มีความยืดหยุน (Rosonbach W., and other,
1989) และหลักการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุไววา คุณลักษณะของผูนําที่ดี
ประกอบดวยความรูค วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบในการทํางาน และความมีมนุษยสัมพันธ
ในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล
จันทรภักดี (2547) ไดศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการหลักสูตร พบวา
คุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชนที่พึงประสงค มีจํานวน 15 รายการ คือ มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการติดตอ
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สื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูทันเหตุการณ กาวทันเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
สามารถในการตัดสินใจ มีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ผูอื่น มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเสียสละและมีความยุติธรรม
สวนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ของคณะกรรมการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มี 10 ประเด็น ไดแก
1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การศึกษาผูนําตนแบบ/กรณีศึกษา 3) การอบรม/การสัมมนา 4) การพัฒนาดวย
ตนเองในงานหรือในชีวิตประจําวัน 5) การสอนงาน 6) เกมการบริหาร 7) การอภิปรายกลุม 8) การแสดง
บทบาทสมมุติ 9) การศึกษาดูงาน และ 10) การพัฒนาโดยผูอื่น/องคกร/มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนไปตามแนวคิด
ของ Megginson (1972) กลาววา การพัฒนาผูนําภายในองคการอาจใชการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งใหเปนผูชวยผูนํา การพัฒนาความกาวหนาแบบมีแผนแนนอน วิธีการสอนงาน การใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงและวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม สวนการจัดพัฒนาผูนําภายนอกองคการอาจใชวิธีการ
ขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการพัฒนาผูนํา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุม
สัมมนา การจัดพัฒนาจิตใจ การจัดฝกปฏิบัติงานการบริหาร และการจัดพัฒนาผูนําแบบผสม อาจใชวิธีการ
บรรยาย การวิเคราะหกรณีตัวอยาง การจัดอภิปรายในหัวขอที่กําหนด การแสดงบทบาทสมมุติ การใช
 หา
โสตทัศนูปกรณประกอบการฉายภาพยนตร การจัดสถานการณสมมุติ การเลนเกมการจัดการ การฝกแกปญ
เฉพาะหนา การใชบทเรียนสําเร็จรูป การฝกกิจกรรมการตัดสินใจ การใชเทคนิคการแกปญหาประจําวัน
และการใชวิธีกลุมสัมพันธ และแนวคิดของ Wentling (1993) ไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําวาเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด วิธีการพัฒนามีหลายวิธี แตวิธีที่ใช
มากที่สุดมี 8 วิธี ไดแก 1) การนําเสนอโดยวิทยากร 2) การอภิปรายภายในกลุม 3) การสาธิต 4) การอาน
5) การฝกหัด 6) การศึกษาจากกรณีตวั อยาง 7) การแสดงบทบาทสมมุติ และ 8) การทัศนศึกษา ซึง่ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของศิริพร กุลสานต (2557) ไดศึกษาและวิเคราะหวิธีการพัฒนาภาวะผูนํา สรุปได 4 วิธี คือ
1) การศึกษาดวยตนเอง 2) การฝกอบรม 3) การศึกษาดูงาน และ 4) การฝกปฏิบัติจริง
ดังนั้น ภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ผูนําตองมี
คุณลักษณะภาวะผูน าํ ดังกลาว เพือ่ นําพานักเรียนและสถานศึกษาไปสูเ ปาหมายความสําเร็จขององคกร ในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคนในองคกรโดยเฉพาะตัวนักเรียนเอง
การพัฒนาภาวะผูนําคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จึงจําเปนตองมีแนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติจนสงผลสําเร็จตอสถานศึกษาได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณะกรรมการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีความ
สําคัญตอการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน ดังนั้นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูน าํ อยางเปนรูปธรรมเพือ่ ใหคณะกรรมการสภานักเรียน ดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสงผลใหเปนผูนําที่ดีในศตวรรษที่ 21
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการวิจัยพบวาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา มีหลายวิธีการ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนาโดยวิธีการตางๆ เพื่อนํา
ไปสูแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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