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บทที่ 3 
 

วิธิีดำเนินการวิจัย 
 

             การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผู้วิจัยดําเนินการ
พัฒนาตามกรอบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการประยุกต์ใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มาเป็นโครงสร้างของระบบ 
ซึ่งมีการดําเนินการวิจัย 3 รอบ คือ R1D1, R2D2 และ R3D3 โดยแบ่งขั้นตอนของการวิจัยออกเป็น         
6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแล 
               ช่วยเหลือนักเรียน (R1) 
           กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้บริหารและคณะครูต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยินดีให้
ความร่วมมือเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับกรณีศึกษาซึง่มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กลุ่มผู้เกีย่วข้อง กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 
3. หัวหน้าระดับชั้น 6 
4. ครูแนะแนว 2 
5. ครูที่ปรกึษา 18 
6. นักเรียน 9 
7. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 3 
8. ผู้ปกครอง 18 

รวม 58 
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หมายเหตุ  
          ผูอ้ํานวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็นผู้วิจัย รายละเอียดของกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี ้
          1. ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          2. หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จํานวน 6 คน 
          3. ครูแนะแนว จํานวน 2 คน ที่รับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          4. ครูที่ปรึกษา จำนวน 9 ห้องเรียน ประกอบด้วยครทูี่ปรึกษา จำนวน 18 คน 
          5. นักเรียน จํานวน 9 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการนักเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการนักเรียน 
1 คน คณะกรรมการนักเรียน 2 คน และนักเรียนซ่ึงเปน็ตัวแทนในแต่ละระดับชั้น 6 คน 
          6. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 3 คน ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 1 คน และคณะกรรมการสถานศกึษา 2 คน 
          7. ผู้ปกครอง จํานวน 18 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ห้องเรียนละ 2 คน 
จำนวน 9 ห้องเรยีน รวมจำนวน 18 คน 
             การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนํามาสร้างระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้อง 
โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การประเมินเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
4 แหล่ง คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
การตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
             1. ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
             2. วางแผนเกบ็ข้อมูลและเตรียมการ (P) 
             3. ศกึษาความคิดเห็นของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง (A) 
             4. สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน (A) 
             5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ (O) 
             6. สะทอ้นผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ (R) 
             รายละเอียดทัง้ 6 ขั้นตอน มีดังนี ้
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            1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                ในการศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน ดังนี้ 
                1.1 ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อนํามาสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นนี้ 
                     1.1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                     1.1.2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
                     1.1.3 การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรกึษา 
                     1.1.4 การพัฒนาระบบ 
                     1.1.5 การประเมินเชิงปฏิบัติการ 
                     1.1.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
               1.2 สังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิัย ขั้นตอนในการพัฒนาระบบและองค์ประกอบ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นโครงร่างระบบเบื้องต้น 
            2. วางแผนเก็บข้อมูลและเตรียมการ 
                 ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
                 2.1 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4  แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วัน เดือน ปี รายการ แหล่งข้อมูล / เครื่องมือที่ใช ้
13-17 ส.ค. 2561 - สำรวจข้อมูลความพร้อมและ 

  ต้องการพัฒนาระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

- บันทึกภาคสนาม 

20 ส.ค. 2561 - เข้าสู่สนามอย่างเป็นทางการ 
  แนะนําตนเองสรา้งความคุ้นเคย  
  และทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัย 

- ผูอ้ํานวยการ หัวหนา้กลุ่มบริหารงาน 
  ทั่วไป ครูแนะแนว  หัวหน้าระดับชั้น  
  ครทูี่ปรึกษา นักเรียน คณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  
  ในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

24 ส.ค. 2561 - คัดเลอืกผูร้่วมดําเนินการวจิัยและ 
  ผู้เกี่ยวข้อง 

- ผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
  ทั่วไป หัวหนา้ระดับชั้น 
- บันทึกภาคสนาม 
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               2.2 ศึกษาขอ้มูลเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้บริหารโดยมาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และได้ศึกษาขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
โดยการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ยังไม่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่สมบูรณ์ เช่น ยังไม่มีคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้การปฏิบัติงาน
ไม่ชัดเจน และไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน 
จัดทําและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ โดยเน้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                   2.3 ผู้วิจัยได้พิจารณาจากการลงสนามสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
                        2.3.1 เป็นโรงเรียนที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีย่ังไม่สมบูรณ์ 
                        2.3.2 เปน็โรงเรียนที่มีความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                        2.3.3 ผู้เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือในการทําวจิัย 
                   2.4 เข้าสู่สนามเป็นทางการในวันที่มีการประชุมครูประจําเดือน ผู้วิจัยชี้แจงให้ครูใน 
โรงเรียนทราบว่าจะมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
                   2.5 ผู้วิจัยร่วมกับคณะครูคัดเลือกผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน และผูป้กครอง 
                   2.6 วางแผนปฏิบัติงานในการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แผนการปฏิบตัิงานในการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพฒันาระบบ 
 

วัน เดือน ป ี รายการ แหล่งข้อมูล เวลา เครื่องมือที่ใช ้
3-7 ก.ย. 61 - สนทนากลุ่มที่ห้องประชุม  

  คณะกรรมการสถานศกึษา 
- ครูแนะแนว 2 คน 
- นักเรียน 9 คน 
- ผู้ปกครอง 18 คน 

8.00-10.00 น. 
10.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

- คู่มือการสนทนา 
  กลุ่ม 
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ตารางที่ 5  (ตอ่) 
 

วัน เดือน ป ี รายการ แหล่งข้อมูล เวลา เครื่องมือที่ใช ้
3-7 ก.ย. 61 - สนทนากลุ่มที่ห้องประชุม  

  คณะกรรมการสถานศกึษา 
- ครูแนะแนว 2 คน 
- นักเรียน 9 คน 
- ผู้ปกครอง 18 คน 

8.00-10.00 น. 
10.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

- คู่มือการสนทนา 
  กลุ่ม 

10-14 ก.ย.61 - สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
  ที่ห้องประชุมคณะกรรม 
  การสถานศึกษา 

- ผู้บริหาร 1 คน 
- หัวหน้าระดับ 6 คน 
- คณะกรรมการ  
  สถานศึกษา 3 คน 

8.00-10.00 น. 
10.00-12.00 น. 
13.00-15.00 น. 

- แบบสัมภาษณ์ 
  เชิงลกึ 

17-21 ก.ย.61 - ใชแ้บบสอบถามกับ 
  ผูเ้กีย่วข้อง 

สอบถามทุกคน 
- ครทูี่ปรึกษา 
- ครูแนะแนว 
- หัวหน้าระดับ 

9.00-15.00 น. - แบบสอบถาม 
  สํารวจความพรอ้ม 

1-5 ต.ค. 61 - ประชุมสรุปผลที่ได้ที ่
  ห้องประชุมโรงเรียน 
- ตรวจสอบและสะท้อนผล 

- ผูเ้กี่ยวข้องทุกคน 15.00-17.00 น. - บันทึกการประชุม 

 
             3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้อง 
                 ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกีย่วข้องในโรงเรียน มีข้ันตอน ดังนี้ 
                 3.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ปัญหา ความพร้อม ความต้องการ และความจําเป็น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดกลุ่มสนทนากับผู้เกี่ยวข้อง 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มครูแนะแนว จํานวน 2 คน กลุ่มนักเรียน จํานวน 9 คน และกลุ่มผู้ปกครอง จํานวน 9 คน 
โดยแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
                      กลุ่มครูแนะแนว ประกอบด้วย หัวหน้าครูแนะแนว 2 คน ซึ่งรับผิดชอบดแูลนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                      กลุ่มนกัเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการนักเรียน ได้แก ่ประธานกรรมการนักเรียน 
1 คน คณะกรรมการนักเรยีน 2 คน และนักเรียนซ่ึงเป็นตัวแทนในแต่ละระดับชั้น 6 คน 
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                 กลุ่มผู้ปกครอง ประกอบด้วย คณะกรรมการผูป้กครองเครือข่าย ได้แก่ ประธานกรรมการ 
ผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน 2 คน และ
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น 6 คน ในการพิจารณาคัดเลือกผูร้่วมสนทนา
ในแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัย คือผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และครูหัวหน้าระดับชั้น         
ของโรงเรียนร่วมกันพิจารณา จากความเป็นตัวแทนของคุณลักษณะแต่ละกลุ่ม โดยคัดเลือกมาจาก                
ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
พร้อมทั้งเป็นตัวแทนตามความสมัครใจ สําหรับประเด็นในการสนทนากําหนดมาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดําเนินการในตอนที่ 1 กําหนดเป็นประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม 
                 3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่มคือ คู่มือการสนทนากลุ่ม โดยมีโครงสร้างแนว
คําถามที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคําถามหลัก (Main Questions) และคําถามขยาย (Probe Questions) 
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของกลุ่มและสภาพจริง ประเด็นคําถาม
เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน และบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา หลังจากผู้วิจัยได้สร้าง
คู่มือการสนทนากลุ่ม ได้นําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา รวมทั้งความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของขอ้คําถามในคู่มือการสนทนากลุ่ม แล้วปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําไปใช้จริง 
                 3.1.2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยในการดําเนิน 
การสนทนากลุ่ม 2 คน ทําหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูล และอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุ่ม 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
                        1) นัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการสนทนากลุ่ม 
                        2) จัดกลุ่มสนทนามีการบันทึกเสียงไว้ โดยการขออนุญาตกลุ่มสนทนาล่วงหน้า 
เพื่อนํามาถอดขอ้ความในการสนทนาภายหลัง ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มๆ ละประมาณ 2 ชั่วโมง 
                 3.1.3 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าภายใน (Internal 
Triangulation) ด้านข้อมูลตามแหล่งบุคคลในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยเปรียบเทียบข้อมูล
จากการตอบคาํถามในประเด็นเดียวกันของกลุ่มครูแนะแนว กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครอง 
                 3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาที่รวบรวมได้ 
            3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็น
สอดคล้องกันมากที่สุด โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป จํานวน 
1 คน กลุ่มครูหัวหน้าระดับชั้น จํานวน 6 คน ซึ่งรับผิดชอบดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 6 คน และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน 
ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการสถานศึกษา 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน สําหรับประเด็น
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ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยนําข้อสรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตอนที่ 1 
และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมากําหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ 
                 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมี
โครงสร้างแนวคําถามที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคําถามหลัก (Main Questions) และคําถามขยาย 
(Probe Questions) ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของกลุ่ม และสภาพจริง 
โดยมีประเด็นคําถามเกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา หลังจาก
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้นําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา รวมทั้งความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของข้อคําถามในแบบ
สัมภาษณ์ แล้วปรับปรงุแกไ้ขตามข้อเสนอแนะก่อนนําไปใช้จริง 
                   3.2.2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
                          1) นัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
                          2) ดําเนินการสัมภาษณ์โดยขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ เพื่อนํามาถอดข้อความ            
ในการสัมภาษณ์ภายหลัง เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลาในการดําเนินการสัมภาษณ์ ประมาณกลุ่มละ 
2 ชั่วโมง 
                  3.2.3 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าภายใน (Internal 
Triangulation) ด้านข้อมูลตามแหล่งบุคคลในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ โดยเปรียบเทียบ
ข้อมลูจากการตอบคําถามในประเด็นเดียวกันของกลุ่มที่สัมภาษณ์ต่างกัน 
                 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนือ้หา โดยใช้ขอ้มูลที่รวบรวม
ได้มา หาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัญหา อุปสรรค บทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนองค์ประกอบ 
ขั้นตอน และการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            3.3 การตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
หัวหน้าระดับชั้น ครูแนะแนว และครูที่ปรกึษา สําหรับประเด็นในการเขียนข้อคําถามปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต (2546) โดยสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามที่มีเป้าหมายเพื่อประเมิน
ความรู้ความเข้าในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
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ปานกลาง มาก มากที่สุด และตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพิ่มเติม 
สําหรับข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
               1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อกําหนดข้อคาํถาม 
               2) สร้างแบบสอบถามตามรูปแบบที่กําหนดไว้ โดยมีข้อคําถามเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ประเด็น คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
และการส่งต่อนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
               3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน หาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามของตัวแปรที่ต้องการวัด (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ข้อคําถามใดมีดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป ถือว่าใช้ได้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อคําถามมีดัชนี IOC อยู่
ในเกณฑ์ทุกขอ้ แล้วปรับปรุงข้อคาํถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
                 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
นัดหมายหวัหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษาทุกคน และครูแนะแนว ตอบแบบสอบถาม 
                 3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของผู้เชีย่วชาญทั้ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพตามคะแนนเฉลีย่ ดังนี้ 
                  4.51 - 5.00   หมายถึง   มรีะดับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด 
                  3.51 - 4.50   หมายถึง   มรีะดับความรู้ ความเข้าใจมาก 
                  2.51 - 3.50   หมายถึง   มรีะดับความรู้ ความเข้าใจปานกลาง 
                  1.51 - 2.50   หมายถึง   มรีะดับความรู้ ความเข้าใจน้อย 
                  1.00 - 1.50   หมายถึง   มรีะดับความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด 
             4. สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
                 ประชุมผู้เกี่ยวขอ้ง โดยนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2-3 รว่มกันสรุปถึงปัญหาและความต้องการ
ของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งขั้นตอนในการพัฒนาระบบเพื่อสร้างความ
ตระหนักในปัญหาความจําเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
    5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 
                 ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2-4 ว่าสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงหรือไม่ 
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    6. สะท้อนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                 ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสะทอ้นผลจากการตรวจสอบข้อมลูสรุป ในตอนที่ 5 โดยใช้
เวลาในการประชุมของโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนที ่2 การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (D1) 
           ขั้นนี้เป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 
โดยนําข้อมูลที่ได้มากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ รวมทั้งแนวทางตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ 
ซึง่แบ่งการดําเนินการออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 
           1. วางแผนในการร่างระบบ (P) 
           2. จัดทําร่างระบบคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมและแบบประเมิน 
ประสิทธิผลของระบบ (A) 
           3. การตรวจสอบโครงร่างระบบคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ (0) 
           4. การสะท้อนผลและปรับปรุงโครงร่างระบบคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แบบมีสว่นร่วมและแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ (R) 
           รายละเอียดทั้ง 4 ขั้นตอนมีดังนี ้
           1. วางแผนในการร่างระบบ (P) 
               จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนต้องให้
ความสําคัญและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ปอ้งกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
มีขั้นตอนในการในการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และ           
ขั้นสะท้อนผลปรับปรุง ในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความสำเร็จ
จะต้องมีปัจจัยเชิงบวกสนับสนุนคือ การได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และพบว่า 
ผู้เกี่ยวข้องต้องการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ        
มีความต้องการที่จะมีการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกัน ดังนั้นจึงได้กําหนดให้มีการ
อบรมเชงิปฏบิัติการ จํานวน 3 วัน ดังนี ้
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              การอบรมเชิงปฏิบตัิการวันแรก 
               ผู้วิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิารวันแรก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามที่กําหนดไว้ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป ครูแนะแนว หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้ปกครอง ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้          
ในประเด็นความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการ
ดําเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีจุดประสงค์ในการอบรม ดังนี้ 
               1) เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
               2) เพื่อเสริมสร้างพลังอํานาจของผู้เกี่ยวขอ้งในการร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
               3) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการดําเนินการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 6  กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
              ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ห้องประชุมโรงเรียน วันที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 
09.00 - 10.30 น. - ความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

- บทบาทและหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องกับระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือนกัเรียน 

ผอ.พรทพิย์  นุกูลกิจ
และคณะ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. - การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องในการพัฒนาระบบ 

  การดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
ผอ.พรทพิย์  นุกูลกิจ
และคณะ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. - กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 

  นักเรียน 
- การรู้จักนักเรียนเปน็รายบุคคล 
- การคดักรองนักเรียน 

ผอ.พรทพิย์  นุกูลกจิ
และคณะ 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.00 น. - กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 

  นักเรียน (ต่อ) 
- การส่งเสริมนักเรียน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
- การส่งตอ่นักเรียน 

ผอ.พรทพิย์  นุกูลกิจ
และคณะ 

 
           การอบรมเชิงปฏบิัติการวันที่สอง 
  ผู้วิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่สอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นของการสื่อสารทางบวก 
และการสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์ในการอบรม ดังนี ้
  1) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการสื่อสารทางบวก 
  2) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน 
  

ตารางที่ 7 กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
             ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ห้องประชุมโรงเรียน วันที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 
09.00 - 10.30 น. - การสื่อสารทางบวก 

  (Positive Communication : I- You Message) 
สำนักงานพัฒนาสังคม     
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. - การสื่อสารทางบวก (ตอ่) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. - การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.00 น. - การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน (ต่อ) 
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  การอบรมเชงิปฏิบัตกิารวันที่สาม 
  ผู้วิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่สาม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกเว้นครูที่ปรึกษาจะใช้ตัวแทนระดับชั้นละ 2 คน       
โดยผู้วิจัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นของการยกร่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจน
การร่างคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งได้เชิญ ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ ผู้ที่มี
ความรู้ในด้านการวดัและประเมินผล มาให้ความรู้ในการวางแผนการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีจุดประสงค์ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
    1) เพือ่ร่างระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
    2) เพือ่ร่างคู่มือการใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
    3) เพือ่ร่างเครื่องมือทีใ่ช้ในการดาํเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4) เพือ่รา่งเครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    5) เพือ่ร่างเครื่องมือทีใ่ช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กําหนดการอบรม
เชิงปฏิบัตกิาร มีดังนี ้
 
ตารางที่ 8  กําหนดการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
               ณ  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 
09.00 - 10.30 น. - รา่งการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน ผอ.พรทพิย์  นุกลูกิจ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. - รา่งคู่มือการใช้ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ผอ.พรทพิย์  นุกลูกิจ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. - รา่งเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและ 

  การประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 

ดร.ณัฐตกิา หอมประกอบ  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.00 น. - รา่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล 

  ชว่ยเหลือนักเรียน 
ดร.ณัฐตกิา หอมประกอบ 
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 2. จัดทําร่างระบบ คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม และแบบ
ประเมินประสิทธผิลของระบบ 
     ผูว้ิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ตาม
องค์ประกอบ ดงันี ้
 
       2.1 ระบบวางแผน (Plan) 
       2.2 ระบบปฏิบัตกิาร (Act) 
       2.3 ระบบตรวจสอบ (Observe) 
       2.4 ระบบสะท้อนผล (Reflect) 
     ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบข้างต้น กําหนด
แนวทางประเมินประสิทธิผลของระบบ ในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
สําหรับการประเมินซึ่งกําหนดโดย Stuflebeam และคณะ (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 
178-180) โดยพิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และผลที่เกิดขึน้กับผู้ที่เกีย่วข้อง 
 3. การตรวจสอบโครงร่างระบบคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
     ตรวจสอบโครงร่างระบบ คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม    
แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินระบบ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินก่อนนําไปทดลองใช้โดยผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อศึกษา              
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของระบบ ศึกษาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข
ร่วมกัน แลว้ตรวจสอบอีกครั้ง โดยนําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้อง 
     3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงร่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก ่
          3.1.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของโครงร่าง
ระบบ เปน็การพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างระบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีสิ่งใด
ควรจะปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละองค์ประกอบ 
          3.1.2 แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างระบบ เป็นการพิจารณาว่า องค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
3 ระดับ ที่ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คือ สอดคล้อง 
ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง แบบประเมินทั้ง 2 ชุด มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
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        1) กําหนดประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยแล้วเขียนข้อคําถามร่วมกัน 
        2) ประเมินความสอดคล้องโครงร่างระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
        3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ได้รับ กําหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ประเมินความสอดคล้องโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง 
        4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ของโครงร่างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยนําคําตอบ
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้น้ำหนักคะแนน ดังนี้ 
            มีความเห็นว่า  เหมาะสม    ให้ 1 คะแนน 
            มีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสม ให้ 0 คะแนน 
                 จากนั้นคํานวณค่าร้อยละจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนน
ความเหมาะสม คือ ถ้าร้อยละความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าร้อยละตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ถือว่า
ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า โครงร่างระบบที่พัฒนามีความเหมาะสม 
                 ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า โครงร่างระบบมีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จนมีความสมบูรณ์พร้อม
นําไปใช้จริง 
                 5) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของโครงรา่งระบบ โดยใช้ค่าดชันี
ความสอดคล้อง แล้วนาํผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาใหน้้ำหนักคะแนน ดังนี้ 
           มีความเหน็ว่า สอดคล้อง   กําหนดคะแนนเปน็ +1  
           มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ   กําหนดคะแนนเป็น  0 
           มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง  กําหนดคะแนนเป็น -1 
            ถ้าดัชนคีวามสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถอืว่าโครงร่างระบบมคีวามสอดคล้อง 
            ผลการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า โครงร่างระบบมีความสอดคล้อง 
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณ์
พร้อมนําไปใช้จริง 
       3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วน
ร่วม ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
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   3.2.1 กําหนดประเด็นจากการสังเคราะห์ข้อมูลในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้กี่ยวข้องในการวิจัย แล้วเขียนข้อคําถามร่วมกัน 
   3.2.2 ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบแบบประเมินที่กําหนด แล้วปรับปรุง 
แก้ไขเบ้ืองต้น  
   3.2.3 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบมีส่วนร่วม โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน แลว้ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ 
   3.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคํานวณด้วยค่าร้อยละ โดยนําคําตอบของ
ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้น้ำหนักคะแนน ดังนี ้
          มีความเห็นว่า เหมาะสม    ให้ 1 คะแนน 
          มีความเหน็ว่า ไม่เหมาะสม ให้ 0 คะแนน 
            จากนั้นคํานวณค่าร้อยละจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนความ
เหมาะสม คือ ถ้าร้อยละความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าร้อยละตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ถือว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือการใช้ระบบที่พัฒนามีความเหมาะสม 
            ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า คู่มือการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จนมีความสมบูรณ์พร้อมนําไปใช้จริง 
       3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
มีส่วนร่วม ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิผล ของระบบ ซ่ึงมีขัน้ตอนในการสร้าง ดังนี้ 
  3.3.1 ผู้เกี่ยวข้องและผู้วิจัยร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล
ของระบบ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินที่กําหนดโดย Stufflebeam และคณะ 
(1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 178-180) โดยพิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านความพึงพอใจของระบบและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ และประเมินความสอดคล้อง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในแบบประเมินประสิทธิผล โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการพิจารณาว่าแบบประเมิน
ประสิทธิผลของระบบมีความสอดคล้องกับประเด็นที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง แบบประเมินประสิทธิผลของ
ระบบมีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
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         1) กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินระบบจากการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ เกี่ยวข้องในการวิจัยแล้วเขียนข้อ
คําถามร่วมกัน 
         2) นาํแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม แล้วปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปใช้ประเมินประสิทธิผลของระบบในข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบ 
                      ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า แบบประเมินประสิทธิผล 
มีความเหมาะสมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจนมี
ความสมบูรณ์พร้อมนําไปใช้จริง และด้านความสอดคล้องของตัวบง่ชี้และเกณฑ์ในแบบประเมินประสิทธิผล 
พบว่า มีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกประเด็น และผูว้ิจัยได้ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จนมีความสมบรูณ์พร้อมนําไปใช้จริง 
      4. การสะท้อนผลและปรับปรุงโครงร่างระบบ คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
          นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงร่างระบบ คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบจากผู้เชี่ยวชาญนํามาเป็นเกณฑ์ใน
การปรับปรุงแกไ้ขร่วมกัน โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
          ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงร่างระบบ คู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินประสิทธิผลของระบบเมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า มีความ
เหมาะสมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และผู้วิจัยได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จนมีความสมบรูณ์พร้อมนาํไปใช้จริง 
 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (R2) 
 

 การดําเนินงานในขั้นนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิผลของระบบเมื่อนําไปปฏิบตัิจริง หลังจากที่ได้
พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
และการประเมินเชิงปฏิบตัิการเป็นกลไกควบคุมในระหว่างการทดลองใช้ระบบ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนเตรียมใช้ระบบในขั้นเริ่มต้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลป้อนกลับ (P) 
 2. ดําเนินการใช้ระบบในข้ันการติดตามความก้าวหน้าโดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหข้์อมูล 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ (A) ร่วมกันสังเกตผลการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนประเมิน
ประสิทธิผลของระบบ (O) 
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 3. นำผลที่ได้มาสะท้อนผลการปฏิบัติร่วมกัน (R) ในขั้นสรุปรวม (ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมกับการประเมินเชิงปฏิบัติการ) 
     ในการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน 
วางแผนอย่างเป็นระบบ โดยนําเสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุม เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์ก่อนนําไปดําเนินงาน 
โดยกําหนดแผนปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  แผนปฏิบตักิารการใช้การประเมินเชิงปฏบัิติการรว่มกับการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
 

ภาคเรียน/                    
ปีการศึกษา 

ขั้นการประเมิน
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา การดำเนินการ ผูร้ับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2561 

(12 พฤศจิกายน 
2561 ถึง 29 
 มีนาคม 2562) 

ขั้นเริ่มต้น 12 พ.ย. 2561- 
22 ก.พ. 2562 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ผูว้ิจัยและ
ผู้เกีย่วข้อง 

ขัน้ติดตาม
ความกา้วหนา้ 

25 ก.พ.-25 มี.ค. 
2562 

1. ระบบวางแผน  

2. ระบบปฏิบัติการ 
3. ระบบตรวจสอบ 
4. ระบบสะท้อนผล 

ผู้วิจัยและ
ผูเ้กี่ยวข้อง 

ขั้นสรุป 29 มี.ค. 2562 สรุปผลจากการปฏิบัติตาม
ระบบที่พัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

     รายละเอียดของการดําเนินการทดลองใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีดังนี ้
  1. ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนเตรียมใช้ระบบในขั้นเริ่มต้นโดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลปอ้นกลับ และเจรจาต่อรองเพื่อหาฉันทามติ 
     ขั้นเริ่มต้น 
     ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการตั้งเป้าหมาย สร้างทีมงานและตัดสินใจวางแผน ในการดําเนินงานร่วมกัน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล บนัทึกข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
      1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1.3 การให้ข้อมูลป้อนกลับ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่สังเคราะห ์
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  2. ดําเนินการใชร้ะบบในขั้นการติดตามความก้าวหน้าโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ ร่วมกันสังเกตการณ์ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนประเมิน
ประสทิธิผลของระบบ 
     ขัน้ตดิตามความก้าวหน้า 
     ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แล้วร่วมกันสํารวจ
จุดอ่อน จุดแข็งเกี่ยวกับความก้าวหน้า พร้อมทั้งประเมินระบบที่ทดลองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น 
ซึง่อาจปรับและพัฒนายุทธวิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
          2.1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึน้ และคู่มือในการดําเนินการ 
          2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลระบบที่ทดลอง ได้แก่ แบบประเมิน แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และสรุปผลการดําเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง นําเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบแล้วแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์เมือ่นาํไปใช้จริง 
                            1) แบบประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมินใน 3 ด้าน 
คือ ด้านผูเ้รียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย  
     2.2 ดําเนินการใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นกระบวนการในการดําเนนิการใช้ระบบ โดยดําเนินการ ดังนี ้
          2.3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และสรุปผลการ
ดําเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
                           1) แบบประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประเมินในด้าน 
กระบวนการ ด้านการะบวนการ ด้านปัจจัย โดยเก็บข้อมูลจากหนา้ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว 
                           2) แบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประเมิน
ในด้านความเป็นประโยชน ์ด้านความเป็นได้ในการปฏิบัติงานจริง ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกตอ้ง
และความน่าเชื่อถือ และด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษาระดับชั้นละ 1 คน ผู้แทนผูป้กครอง
นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 

          2.3.2 ตรวจผลจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบประเมิน และสรุปผล
การดําเนินงานของผู้เกี่ยวขอ้ง โดยใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุป                  
     2.4 วิเคราะห์ข้อมลู จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมในการทํางาน 
                    2.4.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระดับ
คุณภาพมี 4 ระดับคือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก โดยมีเกณฑ์ใช้แปลความหมายของคะแนน
พิจารณาดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 162) 
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                           คา่เฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก  
                           คา่เฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพด ี 
                           คา่เฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้  
                           คา่เฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
                     2.4.1 การวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เกณฑ์ในการประเมินประสทิธิภาพของระบบ ใหค้ะแนนระดับความคิดเหน็ว่า เหมาะสม ให้ 1 คะแนน 
ไม่เหมาะสม ให้ 0 คะแนน โดยการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเหน็ใชเ้กณฑ์ ดังนี้ 
                             ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.51 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม 
                             ค่าเฉลีย่อยู่ในช่วง 0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่เหมาะสม 
     2.5 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันตรวจสอบข้อมูล 
  3. นําผลทีไ่ด้มาสะท้อนผลการปฏิบตัิร่วมกัน 
     ขั้นสรุปรวม 
     หลังจากประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขั้นติดตามความก้าวหน้าแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันนําข้อมูลจากขั้นเริ่มต้นและขั้นติดตามความก้าวหน้า มาสังเคราะห์สรุปและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันพิจารณาว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ แล้วร่วมกันประเมินประสิทธิผล
ของระบบ โดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลของระบบที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 3 แล้วร่วมกันสรุปประสิทธิผล
ของระบบในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง 
ความเหมาะสม ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมลู และผลที่เกิดขึ้นกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2) 
 

 การดําเนินการขั้นนี้เป็นการประเมินผลหลังจากนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปทดลองใช้ 
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ ในส่วนที่ยังพบ
ข้อบกพร่อง โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งวางแผนการดําเนินการและเตรียมเครื่องมือในการประเมิน (P) 
 2. ดําเนินการประเมินระบบหลงัจากทดลองใช้ (A) 
 3. ตรวจสอบแนวทางและการดําเนินการในการประเมินระบบ (O) 
 4. ดําเนินการปรับปรุงระบบ (R) 
 รายละเอียดในการดาํเนินการ มีดังนี ้
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          1. ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดําเนินการและเตรียมเครื่องมือในการประเมิน (P) 
              ในการเตรียมเครื่องมือผู้เกี่ยวขอ้งร่วมกันดําเนินการดังต่อไปนี ้
     1.1 วางแผนเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทางในการประเมิน และระยะเวลา 
ที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งประเมินโดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนตามที่กําหนดไว้ 
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 คน ครูแนะแนว 2 คน หัวหน้าระดับชั้น 6 คน ครูที่ปรึกษา 6 คน 
(ตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน) นักเรียน 6 คน (ตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน) คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 3 คน และผู้ปกครอง 6 คน (ตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น
แบบสอบถาม โดยดําเนินการดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  การดําเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนรอบที่ 1  

 

วัน เดอืน ปี รายการ เครื่องมือที่ใช ้ สถานที่ 
19 กุมภาพันธ์         

2562 
ประชุมวางแผนเตรียมและสร้างเครื่องมือ แผนการดาํเนินการ ห้องประชุมโรงเรียน 

21 มีนาคม
2562 

สอบถามหัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป แบบสอบถาม ห้องผูบ้ริหาร 

21 มีนาคม
2562 

สอบถามครูแนะแนว แบบสอบถาม ห้องแนะแนว 

21 มีนาคม
2562 

สอบถามหัวหน้าระดับชั้น แบบสอบถาม ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

21 มีนาคม
2562 

สอบถามครูที่ปรึกษา แบบสอบถาม ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

22 มีนาคม
2562 

สอบถามนักเรยีน แบบสอบถาม ห้องสภานักเรียน 

22 มีนาคม    
2562 

สอบถามผู้ปกครอง แบบสอบถาม ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

22 มีนาคม
2562 

สอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 

แบบสอบถาม ห้องประชมุคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

29 มีนาคม
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ตรวจสอบสะท้อนผล
การประเมิน ปรับปรุงแก้ไข 

บันทึกการประชุม ห้องประชุมโรงเรียน 
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  1.2 ผู้เกีย่วข้องรว่มกันสร้างเครื่องมือทีใ่ช้ประเมินหลังการทดลองใช้ระบบ ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
       1.2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการใชร้ะบบ ผลของการ
นําระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนไปใช้ ปัญหา และอปุสรรคและสิ่งที่ควรปรับปรุง 
       1.2.2 สร้างแบบสอบถามแบบปลายเปดิจากประเด็นที่กําหนดขึ้น 
       1.2.3 นาํแบบสอบถามให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ 
       1.2.4 นําผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในตอนที่ 2 
             2. ดําเนินการประเมินระบบหลังจากทดลองใช้ (A) 
                 การประเมนิผลระบบโดยผู้วิจัยและผู้เกี่ยวขอ้งในการวจิัย ได้ดําเนินการประเมิน ดังนี ้
        2.1 ผูเ้กี่ยวขอ้งในการวิจัยตอบแบบสอบถาม 
        2.2 ผู้วจิัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยนําผลมาวิเคราะห์โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
    3. ตรวจสอบแนวทางและการดําเนินการในการประเมินระบบ (O) 
        ผู้เกี่ยวข้องรว่มกันตรวจสอบการประเมินระบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร 
    4. ดาํเนินการปรับปรงุระบบ (R) 
        การประเมินผลและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังจากร่วมกนัตรวจสอบ
แล้วโดยพิจารณาจาก 
        4.1 ผลจากการประเมินเชิงปฏิบัติการ 
        4.2 ผลจากการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
        4.3 ผลจากการประเมินหลังการใช้ระบบ 
        4.4 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินระบบ 
        4.5 ข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการวจิัยที่มตี่อการพัฒนาระบบ 
      ข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินผลระบบทั้งหมดจะนาํไปปรับปรุงระบบโดยดําเนินการ ดังนี ้
      1. วิเคราะห์ผลการประเมินจากการประเมินเชิงปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิผลของ 
ระบบ การประเมินหลังการใช้ระบบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา 
      2 นําข้อสรุปทีไ่ด้ไปปรับปรุงระบบให้เหมาะสม 
 

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (R3) 
 
 การดําเนินงานในขั้นนี ้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของระบบ เมื่อนาํไปทดลองใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รอบที่ 1 หลังจากที่ได้ประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินเชิงปฏิบัติการ เป็นกลไก
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ควบคุมในการทดลองใช้ระบบรอบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับการทดลอง รอบที่ 2 สําหรับการ
กําหนดแผนปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรอบที่ 2 ดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11  แผนปฏิบัติการการประเมินเชิงปฏิบัติการร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

ภาคเรียน/                    
ปีการศึกษา 

ขัน้การประเมิน
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2562 
(20 พฤษภาคม 
2562 ถงึ 8 
ตลุาคม 2562) 

ขั้นเริ่มต้น 20 พฤษภาคม - 
6 กันยายน 2562 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ผู้วิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นติดตาม
ความกา้วหน้า 

9 กันยายน- 
4 ตุลาคม 2562 

1. ระบบวางแผน  

2. ระบบปฏิบัติการ 
3. ระบบตรวจสอบ 
4. ระบบสะท้อนผล 

ผูว้จิัยและ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

 ขั้นสรุป 8 ตุลาคม 2562 สรุปผลจากการปฏิบัติตาม
ระบบที่พัฒนาขึน้ 

ผู้วิจัยและ
ผูเ้กี่ยวข้อง 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (D3) 
 

 การดําเนินการขั้นนี ้เป็นการประเมินผลหลังจากนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปทดลองใช้
ในรอบที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบใน
ส่วนที่ยังพบข้อบกพร่อง โดยดําเนนิการทํานองเดียวกับการประเมินและปรับปรุง ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรอบที่ 1 สําหรับแผนการดําเนินการ ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 การดําเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรอบที่ 2 
 

วัน เดือน ปี รายการ เครื่องมือที่ใช ้ สถานที่ 
2 กันยายน 

2562 
ประชุมวางแผนเตรียมและสร้างเครื่องมือ แผนการดาํเนินการ ห้องประชุมโรงเรียน 

1 ตุลาคม 
2562 

สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานทั่วไป แบบสมัภาษณ์ ห้องผู้บริหาร 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายการ เครื่องมือที่ใช ้ สถานที่ 
2 ตุลาคม 

2562 
สัมภาษณ์ครูแนะแนว แบบสมัภาษณ์ ห้องแนะแนว 

2 ตุลาคม 
2562 

สัมภาษณ์หัวหน้าระดับชัน้ แบบสัมภาษณ์ ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

2 ตุลาคม
2562 

สัมภาษณ์ครูที่ปรกึษา แบบสมัภาษณ์ ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

3 ตุลาคม 
2562 

สัมภาษณ์นักเรียน แบบสัมภาษณ์ ห้องสภานักเรียน 

3 ตุลาคม 
2562 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง แบบสมัภาษณ์ ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

3 ตุลาคม                 
2562 

สมัภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขัน้พื้นฐาน 

แบบสัมภาษณ์ ห้องประชุมคณะ                
กรรมการสถานศกึษา 

8 ตุลาคม 
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบสะท้อนผล
การประเมิน ปรับปรุงแก้ไข 

บันทึกการประชุม ห้องประชุมโรงเรียน 

 
การจัดการข้อมูลจากการวิจยั 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
ข้อมูลที่รวบรวมมจีํานวนมากและมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัย
ดําเนินการจัดการข้อมลู ดังนี ้
  1. จําแนกหมวดหมู่ข้อมูลที่รวบรวมได้ตามประเภทข้อมูลที่มีลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
     2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลทันทีที่รวบรวมข้อมูลภาคสนามเสร็จ 
เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ 
     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เพื่อทบทวน 
พิจารณาความสอดคล้อง และความตรงของข้อมูล เพื่อนาํไปสะท้อนผลร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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     2.3 การวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวม หลังจากสะท้อนผลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และเมื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อสรุปภาพรวมของการวิจัยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและ
นําผลการวิเคราะหส์รุปเป็นรายงานการวิจัย 
  3. การตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันข้อสรุป ใช้วิธีการดังต่อไปนี ้
     3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณดําเนินการ ดังนี ้
          3.1.1 ใช้ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกต แบบสอบถามกับสภาพจริง
ในโรงเรียนที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และนําผลการวิเคราะห์นั้นมาสะท้อนผลร่วมกับ            
ผูก้ี่ยวข้อง เพือ่พิจารณาร่วมกันว่าสอดคล้องกับความเป็นจริง และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
  3.1.2 ใช้การตรวจสอบจากผู้รวบรวมข้อมูลหลายคนและหลายกลุ่ม เพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องกันในแต่ละกลุ่ม แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนผลร่วมกัน หากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
จะมีการอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน 
      3.2 ข้อมูลเชิงคณุภาพดําเนินการ ดังนี ้
  3.2.1 ใช้การตรวจสอบวิธีสามเส้า (Triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง     
และใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บมาได้มีความตรง ความเที่ยง และความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการสามเส้า 2 วิธีการ ได้แก่ 
          1) วิธีสามเส้าภายนอก (External Triangulation) ผู้วิจัยตรวจสอบโดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการวิจัยกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ภายนอก ได้แก่ ข้อมูลอื่นๆ ของโรงเรียน 
ภาพถ่าย ข้อมูลจากผู้ปกครอง และนักเรียนที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมวิจัย เป็นต้น 
          2) วิธีสามเส้าภายใน (Internal Triangulation) ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้เทคนิค
ต่างๆ ภายในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความตรงในการวิจัยซึ่งเทคนคิที่นํามาใช้ ได้แก่ 
    (1) การใช้ข้อมูลจากกลุ่มที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดย
กลุ่มที่ต่างกันย่อมมกีารรับรู้ความจริงที่ต่างกัน เช่น ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
    (2) การใช้วิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อสํารวจตรวจสอบในหัวข้อ
เดยีวกัน เช่น ใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    (3) การใช้การตรวจสอบโดยบุคคลในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
หากตรวจสอบแล้วเห็นขดัแย้งกันก็จะมีการหาฉันทามติ และตรวจสอบบุคคลภายนอกกลุ่มคือ ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จะทําให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
          3) การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการดําเนนิการวิจัยในข้ันตอนที่ผู้วิจัยไม่ได้
เข้าไปร่วมในกระบวนการ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนที่รวบรวมไว้ เช่น 
บันทึกการประชุม บันทึกหลักฐานต่างๆ เครื่องมือต่างๆ ที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกไว้ การดําเนินการ
วิจัยทั้ง 6 ขัน้ตอน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี ้
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              โดยประยกุตใ์ชก้ารวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
 


