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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 4  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 26 
ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
             สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง       
ในหลายๆ ด้าน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร   
ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในสังคมแทบทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤติอันน่าเป็นห่วง ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
ที่ขาดความสมดุล เพราะมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียว ทำให้บุคคล
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และสังคม รวมทั้งโครงสร้างและกลไกบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่ทัน จึงเกิดความไม่สมดุล
ระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งสร้างปัญหาทั้งระบบให้กับสังคมไทย จะเห็นได้ว่า การนำเสนอข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
สะท้อนภาพเด็กเยาวชนหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ทะเลาะวิวาท 
ก่อกวนความสงบในสังคม ก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด ค้าบริการทางเพศ การฆ่าตัวตาย ซึ่งได้ทวี
ความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบกระเทือนถึงคุณธรรม จริยธรรม บั่นทอนคุณค่า
ความดีงามทางจิตใจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการวางแนวทางการพัฒนาคนให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลก จากข้อมูลในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายใน 
ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 2) 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความกังวลใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติจำนวน 
นักเรียนที่ประสบความล้มเหลวในการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีมีสถิตินักเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบ 
ความล้มเหลวในการศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข. 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบว่า นักเรียนที่ประสบ 
ความล้มเหลวในการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน มีภาระต้องดูแล 
ช่วยเหลือคนในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนไม่ได้ ไม่ชอบวิธีการสอนของครู ขาดการดูแล
เอาใจใส่จากผู้ปกครองและปัญหาอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากผู้ปกครอง ที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนที่ไม่ได้ดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และหากปล่อยให้นักเรียนแม้เพียงคนเดียว
หลุดออกจากระบบการศึกษา นั่นหมายถึง ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ทั้งในแง่ เศรษฐศาสตร์ 
โอกาสในการพัฒนาสังคม และความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองที่หวังจะให้โรงเรียนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่เด็กและเยาวชน หากโรงเรียนไม่คิดที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังปล่อยปละละเลยให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา แล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมอย่างที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึง โรงเรียนจะเป็น
สถาบันทางสังคมที่อยู่เป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างไร ด้วยสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงในด้านการเรียน และด้านพฤติกรรม 
ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักในการบริหาร
จัดการให้นักเรียนที่อยู่ในระบบของโรงเรียน บรรลุเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 -2567) เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้พัฒนาทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ 
ที่จะเติบโตเป็นกำลงัสำคัญของประเทศชาติในอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  
             การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษา นอกจากจะดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้กับนักเรียนก็เปน็สิ่งสําคัญประการหนึง่ของการพัฒนา (กรมสุขภาพจิต. 2552 : 1) 
ในการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว โรงเรียนสามารถกระทําได้โดยใช้ “ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก 
รวมทั้งการสนับสนุนจากโรงเรียน สําหรับกระบวนการดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มี 5 องค์ประกอบ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน  
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา และการส่งต่อ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559 : 11) 
             สภาพสังคมไทยในปจัจุบันอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน ์(Globalization) ซึ่งถือว่าเปน็ยุคแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง ทุกองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและอื่นๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลใน
ทางบวกที่ทําให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม จะส่งผลในทางลบด้วย
เชน่เดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคม เช่น การใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ภัยจากสาร
เสพติด การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรง ปัญหาจากความเครียดความวิตกกังวล การแตกแยกของ
ครอบครัวและสังคม เป็นต้น 
             โรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทุกโรงเรียน ได้ตระหนักในปญัหาดังกล่าว จึงได้
จัดทําและดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับนักเรียน อยา่งไรก็ตามการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านมายังขาดประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้จากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ครอบครัวของนักเรียนจํานวนมาก
หยา่ร้าง ครอบครัวส่วนใหญ่มีปญัหาด้านเศรษฐกิจ นักเรียนหลายคนมาจากต่างจังหวัด และพักอาศัย 
อยู่กับญาติ นักเรียนหลายคนมีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด และเป็นแหล่งมั่วสุมในการเล่นเกมและ
การพนัน เปน็ต้น ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จําเปน็ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
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ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และนักเรียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 และ  
มีนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 1.15 ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยง ด้านครอบครัว ด้านยาเสพติด 
ด้านอารมณ์ ทางโรงเรียน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มสูงที่จะ
ไม่จบการศึกษา 

  ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาและความสําคัญในภาระหน้าที่ 
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในกระบวนการวิจัย ทั้งนี้จะนําผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 
กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการกําหนดประเด็นที่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและ/หรือสร้างขึ้นมาใหม ่การวางแผน
ปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และ
การนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
คือ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผู้วิจัยหวังว่า
การศึกษาในครั้งนี้ จะทําให้สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเปน็เปา้หมายของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้

  1. เพื่อศึกษาสภาพปจัจบุัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  2. เพือ่พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. เพือ่ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. เพือ่ประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตในการดําเนินการ ดังนี้ 
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1. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสําหรับกรณีศึกษา ในการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้บริหารและคณะครูต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และยินดีใหค้วามร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับกรณีศึกษา 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

    2.1 ผูอ้ํานวยการโรงเรียน 
    2.2 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
    2.3 หวัหน้าระดับชั้น 
    2.4 ครูแนะแนว 
    2.5 ครูที่ปรกึษา 
    2.6 นักเรียน 
    2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.8 ผู้ปกครอง 
3. ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบ

ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยนําระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ 4 ระบบ คือ 
ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe) และ ระบบสะท้อนผล 
(Reflect) ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ R1D1, R2D2 และ R3D3 
โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

    3.1 การศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหา และความตอ้งการของการพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน (R1) 

    3.2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (D1) 
    3.3 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที ่1 (R2) 
    3.4 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรอบที่ 1 (D2) 
    3.5 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (R3) 
    3.6 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (D3) 
4. ระยะเวลาในการศึกษา  
    ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 3 รอบ ดงันี ้
    4.1 รอบที่ 1 ตั้งแตว่นัที่ 3 กันยายน 2561 ถงึวันที่  9 พฤศจิกายน 2561 
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    4.2 รอบที่ 2 ตั้งแตว่นัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
    4.3 รอบที่ 3 ตั้งแตว่นัที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

            ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม คาดว่าจะเปน็ประโยชน์ ดังนี้ 
            1. นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
อย่างทั่วถึง ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 
ตลอดจนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
            2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน สามารถดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
            3. โรงเรียนได้รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์
โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ อันจะทําให้         
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือ
จากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกีย่วข้อง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

            1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และมีบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา ในการศึกษาครั้งนี ้ผูว้ิจัยพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่ง
แบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ 4 ระบบ คือ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบติดตาม
ตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้อนผล (Reflect) 
            2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้วิจัยกับผู้มีส่วน 
เกีย่วขอ้งได้ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นหลัก ดังนี้ 
                2.1 ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแล            
ช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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               2.2 ขั้นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
วางแผนยกร่างระบบ ดําเนนิการยกร่างระบบ ตรวจสอบโครงรา่ง ประเมินและปรับปรุงโครงร่างระบบ 
               2.3 ขั้นการทดลองใช้ระบบ โดยการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ          
ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนเตรียมการใช้ระบบ ดําเนินการใช้ระบบ สังเกตการปฏิบัติ
และสะท้อนผลการปฏิบัติ จากการนําระบบไปใช้ และใช้การประเมินเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมเพื่อเป็น    
กลไกควบคุมในการนําระบบไปใช้ 
               2.4 ขั้นการประเมินและปรับปรุงระบบ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินและ
ปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลังจากการทดลองใช้ในทุกขัน้ตอนที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการสะท้อนผล
เข้าไปร่วมด้วยในทุกขัน้ตอน 
            3. การประเมนิเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การประเมินในขณะทีค่รูนําระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนไปใช้เพื่อเป็นกลไกควบคุมในการใช้ระบบ โดยเน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
                3.1 ขั้นเริ่มต้น เป็นการดําเนินงานเชิงระบบเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกัน การสร้างทีม 
และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ในการดําเนินการประกอบด้วย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ข้อมูลปอ้นกลับ และการเจรจาต่อรอง 
                3.2 ขั้นติดตามความก้าวหนา้ เปน็การดําเนินการระหว่างการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย 
เปน็ระยะติดตามความก้าวหนา้ ซึง่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมสํารวจจุดแข็งและจุดออ่นเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ แลว้สร้างเกณฑ์การประเมินโดยใช้เป้าหมายที่เกีย่วข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งอาจปรับ 
เป้าหมายและพัฒนายุทธวิธีในการเอาชนะอุปสรรค เพื่อบรรลุผลการดําเนินการ ในขัน้นีป้ระกอบด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข้์อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
                3.3 ขั้นสรุปรวม เป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบการดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ โดยเน้นการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าโดยรวม 
            4. ประสิทธิผล หมายถงึ ผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบ ซ่ึงกําหนดโดย Stufflebeam และคณะ (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 :178-180) 
โดยพิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสม 
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของขอ้มูล และผลทีเ่กิดขึน้กับผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
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            5. ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งได้แก่ 
ผูอ้ํานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
             การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
นักเรียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ดังนั้นการประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่พัฒนาขึ้นจึงมีความเหมาะสม เพราะจะทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็น
กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับภาระงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นที่
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและสร้างขึ้นมาใหม่ การวางแผนปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) 
การตรวจสอบหรือการประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการนำผลการตรวจสอบหรือประเมินไป
ปรับปรุง (Reflect) จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาได้
ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง  
            จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎจีากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้ง
การประเมินเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการดแูลชว่ยเหลือนักเรียน 

 


