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             ในการวิจัยการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์           
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ  
ความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 3) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาพื้นฐานและผู้ปกครอง ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ใน 3 รอบ คือ คือ R1D1, 
R2D2  และR3D3 ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (R1) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (D1) 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (R2) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
และปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2) ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (R3) และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรอบท่ี 2 (D3)  
   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   โรงเรียนมีปัญหาและความต้องการ คือ ครูที่ปรึกษาบางคนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้ ทำให้ครูที่บรรจุใหม่ไม่มีความรู้เพราะไม่เคยเข้ารับการอบรม ครูเก่าก็ 
ไม่มีแรงจูงใจในการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้จัดทำเพียงเอกสาร หรือใบความรู้ให้ครูได้ศึกษา ไม่มีการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ใน          
การดําเนินงานที่ลดเอกสารในการดำเนินการ ไม่มีการนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้น มีสาระสำคัญสรุปได ้ดังนี้ 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบมีส่วนร่วม” (Participative Student Support System : PSSS) พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร ครูทุกคน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนประกอบด้วยระบบย่อยซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นวงจร 4 ระบบ ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) 
และระบบสะท้อนผล (Reflect) โดยในแต่ละระบบจะมีระบบย่อยใน 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

   2.1 ระบบวางแผน มีขั้นตอนในการดำเนินการประกอบด้วย ขั้นวางแผน โดยการจัดประชุม
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่เพ่ือให้กระบวนการ
ดําเนินงานมีประสิทธิผล ขั้นปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาปัญหาของโรงเรียน กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดกรอบการดําเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(2) การคัดกรอง (3) การส่งเสริมและพัฒนา (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (5) การส่งต่อ กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ตรวจสอบ สะท้อนผล และสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ 
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบแผนปฏิบัติที่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยการประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันนําผลที่ได้จากข้ันตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ชัดเจนขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

   2.2 ระบบปฏิบัติการ มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด้วย ขั้นวางแผนดำเนินการโดย
ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทีมประสาน และทีมทำร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติการ 
ครูที่ปรึกษาปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เรียนดูแลแก้ไขพัฒนาตนเองและเพ่ือนนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ทีบ่้านและในชุมชน พร้อมกับประสานความร่วมมือกับโรงเรียน เมื่อนักเรียน
มีปัญหา ขั้นตรวจสอบ ครูที่ปรึกษาตรวจสอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ร่วมกันกำหนดขึ้นหรือไม่ โดยครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

   2.3 ระบบติดตามตรวจสอบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด้วย ขั้นวางแผนดำเนินการ
โดยจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ขั้นปฏิบัติการ 
ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในขั้นปฏิบัติการใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น 
ในขั้นตรวจสอบ กรรมการประเมินทบทวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้องนําผลในขั้นตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 
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   2.4 ระบบสะท้อนผล มีขั้นตอนในการดำเนินการประกอบด้วย ขั้นวางแผน โดยการจัดประชุม 
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามตรวจสอบมาร่วมกันวางแผนปรับปรุง
แก้ไข  ขั้นปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลที่ได้ แล้วจัดทำเอกสารรายงานผล
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ขัน้ตรวจสอบ คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน
ในกระบวนการปรับปรุง และขั้นสะท้อนผล ผู้เกีย่วข้องร่วมกันทบทวน ปรับปรุงตามผลจากการตรวจสอบ 

3. ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปผลได้ ดังนี้ 
    ในการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 พบว่า ผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนผลของการวิจัยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์เกือบทุกตัวชี้วัด และในการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 2 พบว่า 
ผลการดําเนินงานมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด แสดงว่า ในการทดลองรอบที่ 2 ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยภาพรวมพัฒนามากกว่าการทดลองใช้ระบบในรอบที ่1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินทบทวน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประเมินประสิทธิผลของระบบสรุปได ้ดังนี้ 

    3.1 ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมี 3 มาตรฐาน และ 14 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินในด้านนักเรียน 
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยในรอบที่ 1 มีบางตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องจึงได้
พัฒนาในส่วนบกพร่อง ทำให้ผลจากการประเมนิในรอบที ่2 ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด 

    3.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ซ่ึงกำหนดโดย Stufflebeam และคณะ (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 178-180) โดย
พิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของ    
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ผลการวิจัยจากการทดลองใช้รอบที่ 2  
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการทดลองใช้ในรอบที่ 1 เกือบทุกตัวชี้วัด แสดงว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นจากการดําเนินงานใน
รอบที ่2 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
     ผลจากการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 และ 2 แล้ว

ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
     4.1 ด้านการใช้ประโยชน์ของระบบ ตอบสนองต่อการความต้องการใช้ระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนําไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ แล้วรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปยังผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือนํา ผลไปใช้ประโยชน์ 

 



จ 
 

 

     4.2 ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง เป็นที่
ยอมรับของผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
มีความคุม้ค่า 

     4.3 ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ดำเนินการตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความรบัผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

     4.4 ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับความสำคัญและจําเป็นของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แสดงด้วยแผนภาพ 
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย กำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใช้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในระบบฯ ถูกต้อง หลากหลาย และครบถ้วน มีการกำหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

     4.5 ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง 
          4.5.1 ด้านความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียน
ในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครผูู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

          4.5.2 ด้านการดูแลนักเรียน นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคม
และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
พัฒนาการจดัการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนนําข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการกำ  หนดแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
การสนับสนุน และการร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


