
215 

 

บทที่ 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดําเนินการพัฒนาตามกรอบของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีข้ันตอนการดําเนินการและอภิปรายผลการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
โดยประยุตใ์ช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
 3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. เพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาวิทยา โดยใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตในการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ต้องมีการขับเคลื่อนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้บริหารและ
คณะครูต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
การดแูลช่วยเหลือนักเรียนที่ยังปฏิบัติได้ไมค่รบขัน้ตอนในการดำเนินการ 

  2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

    2.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
    2.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    2.3 หัวหน้าระดับชั้น 
    2.4 ครแูนะแนว 
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     2.5 ครทูี่ปรึกษา 
     2.6 นักเรียน 
     2.7 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
     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 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ R1D1, R2D2 และ 
R3D3 โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

     3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (R1) 

     3.2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (D1) 
     3.3 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบท่ี 1 (R2) 
     3.4 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2) 
     3.5 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนรอบที่ 2 (R3) 
     3.6 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (D3) 
 4. ระยะเวลาในการศึกษา ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งช่วงของการพัฒนา 
ออกเป็น 3 รอบ ดังนี้ 

     4.1 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที ่3 กันยายน 2561 ถึงวันที่  9 พฤศจิกายน 2561 
     4.2 รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที ่12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
     4.3 รอบท่ี 3 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 

 

ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัย 3 รอบ คือ คือ R1D1, R2D2  และR3D3 โดยแบ่งขั้นตอนของ
การวิจัยออกเปน็ 6 ขัน้ตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (R1) การศึกษาในขั้นนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือจะนํามาสร้างระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการทีแ่ท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 
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     ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (D1) เป็นการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 โดยนําข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้มากําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งกําหนดองค์ประกอบของระบบภายใต้ 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า/รองระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง 

     ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (R2) โดยนําระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ การดําเนินงานในขั้นนี้ เป็นการนําระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไปปฏิบัติในสภาพการณ์จริงกับกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2) 
การดําเนินการขั้นนี้เป็นการประเมินผลหลังจากนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปทดลองใช้ใน 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบในส่วนที่ยังพบข้อบกพร่อง 

    ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (R3) การดําเนินงาน
ในขั้นนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองในขั้นตอนที่ 3 โดยนําข้อบกพร่องในรอบที่ผ่านมาดำเนินการ
แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

    ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (D3) 
การดําเนินการขั้นนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองในขั้นตอนที่ 4 โดยนําข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง 
องคป์ระกอบของระบบเพ่ือให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   โรงเรียนมีปัญหาและความต้องการ คือ ครูที่ปรึกษาบางคนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนไมไ่ด้จัดอบรมให้ความรู้ ทําให้ครูที่บรรจุใหม่ไม่มีความรู้เพราะไม่เคยเข้ารับการอบรม ครูเก่าก็ไม่
มีแรงจูงใจในการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้จัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้จัดทําเพียงเอกสาร หรือใบความรู้ให้ครูได้ศึกษา ไม่มีการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ในการ
ดําเนินงานที่ลดเอกสารในการดำเนินการ ไม่มีการนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
   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 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน               
ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล 

3. ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปผลได้ดังนี้ 
    ในการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 พบว่า ผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน ผลของการวิจัยมีคา่สูงกว่าเกณฑ์เกือบทุกตัวชี้วัด และในการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 2 พบว่า 
ผลการดําเนินงานมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด แสดงว่า ในการทดลองรอบที่ 2 ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยภาพรวมพัฒนามากกว่าการทดลองใช้ระบบในรอบที ่1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินทบทวน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประเมินประสิทธิผลของระบบสรุปได้ ดังนี้ 

    3.1 ผลการประเมินทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบ ซึ่งมี             
3 มาตรฐาน และ 14 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินในด้านนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย
ในรอบที่ 1 มีบางตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องจึงได้พัฒนาในส่วนบกพร่อง ทําให้ผลจาก
การประเมินในรอบที ่2 ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด 

    3.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ซ่ึงกําหนดโดย Stufflebeam และคณะ (1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 178-180) โดย
พิจารณาจากด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ผลการวิจัยจากการทดลองใช้รอบที่ 2 โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการทดลองใช้ในรอบที่ 1 เกอืบทุกตัวชี้วัด แสดงว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นจากการดําเนินงานใน
รอบท่ี 2 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
     ผลจากการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 และ 2 แล้ว

ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ส่งผลในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
     4.1 ด้านการใช้ประโยชน์ของระบบ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทําให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้
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การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนําไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
แล้วรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนําผลไปใช้ประโยชน์ 

     4.2 ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง เป็นที่
ยอมรับของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
มีความคุม้ค่า 

     4.3 ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คํานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ดําเนินการตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

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

     4.5 ด้านผลที่เกิดขึน้กับผู้เกี่ยวข้อง 
          4.5.1 ด้านความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียน
ในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครผูู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

          4.5.2 ด้านการดูแลนักเรียน นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคม
และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนนําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนไปใช้ในการกําหนดแนวทาง 
ในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
การสนับสนุน และการร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยพบประเด็นทีน่่าสนใจใน 
การอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
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1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยการศึกษาความคิดเห็น         

ผู้เกี่ยวข้องด้วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง พบว่า 
โรงเรียนมีปัญหาและความต้องการ คือ ครูที่ปรึกษาบางคนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนไม่ได้จัด
อบรมให้ความรู้ ทําให้ครูที่บรรจุใหม่ไม่มีความรู้เพราะไม่เคยเข้ารับการอบรม ครูเก่าก็ไม่มีแรงจูงใจใน
การดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้จดัทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดทํา
เพียงเอกสาร หรือใบความรู้ให้ครูได้ศึกษา ไม่มีการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ในการดําเนินงานที่ลด
เอกสารในการดำเนินการ ไม่มีการนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ให้ข้อมูลส่วนมาก
ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันโดยการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนา
ระบบการประเมินเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีเป้าหมายสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะเติบโตอย่างมี
คุณภาพรอบด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และด้านการดํารงชีวิตอย่าง
เป็นสุขในสังคม พร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  โดยการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้งจะต้อง
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืนภายนอกอย่างใกล้ชิด เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกรอบแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาศัยการจัดองค์ประกอบตามแนวคิดเชิงระบบในการ
มองภาพงานวิจัยให้ชัดเจนขึ้น โดยจัดในกรอบความคิดด้านปัจจัย (Input) ซึ่งได้แก่ แนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนบริบทของสถานศึกษา ด้านกระบวนการ 
(Process) ได้แก่ การพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนตามระบบ
ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม และมี
การประเมินเชิงปฏิบัติการเป็นกลไกควบคุม (Control) ผลผลิต (Output) คือ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้น ส่วนข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นการตรวจสอบในแต่ละส่วน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาระบบด้วย ซึ่งได้แก่ ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปกครอง โดยการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาระบบ การประเมินเชิงปฏิบัติการ 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน
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ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และบรบิทของโรงเรียน 

2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีสาระสําคัญ สรุปไดด้ังนี้ 
              ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Student Support System 
: PSSS) พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูทุกคน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนประกอบด้วย
ระบบย่อยซึ่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร 4 ระบบ ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ 
(Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้อนผล (Reflect) โดยในแต่ละระบบจะมีระบบย่อยใน 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธงชาติ วงษ์สวรรค์ (2553 : 211-213) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจับพบว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) 
ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้อนผล (Reflect) ทุกระบบมีขั้นตอน
การดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบและขั้นสะท้อนผล  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ภูวดล  ถวิลคำ (2556 : 133) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  ผลการวิจัยพบว่า ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ์ 
(Observation) การสะท้อนกลับ (Reflection) ดำเนินการ 2 วงรอบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ          
สุคน ระเบียบโอษฐ์ (2560 : 98-100) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้ันตอนในการดำเนินการประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ  
ขั้นติดตามตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผลปรับปรุง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์ 
(2560 : 50-52) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ่ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาและรูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการคัดกรองนักเรียน 2) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยการสร้างนวัตกรรม   
3) การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
คัดกรองนักเรียน และ 4) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ   
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            ทั้งนี้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ระบบวางแผน  
มีขั้นตอนในการดําเนินการประกอบด้วย ขั้นวางแผน โดยการจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และร่วมกันกําหนดบทบาทหน้าที่เพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิผล 
ขั้นปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาปัญหาของโรงเรียน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การสะท้อนผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดกรอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรอง (3) การ
ส่งเสริมและพัฒนา (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (5) การส่งต่อ กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติ ตรวจสอบ สะท้อนผล และสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตรวจสอบแผนปฏิบัติที่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยการประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันนําผลท่ีได้จากขั้นตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน
ขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติได้  2) ระบบปฏิบัติการ มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด้วย ขั้นวางแผน
ดําเนินการโดยผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนใน
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทีมประสานและทมีทําร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน 
ขั้นปฏิบัติการ ครูที่ปรึกษาปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เรียนดูแลแก้ไขพัฒนาตนเองและเพ่ือน
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านและในชุมชน พร้อมกับประสานความร่วมมือกับ
โรงเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหา ขั้นตรวจสอบ ครูที่ปรึกษาตรวจสอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติ
ว่าเป็นไปตามแนวทางที่ร่วมกันกําหนดขึ้นหรือไม่ โดยครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ขั้นสะท้อนผล 
ผู้เกีย่วขอ้งร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการดแูลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
3) ระบบติดตามตรวจสอบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด้วย ขั้นวางแผนดําเนินการโดยจัด
ประชุมคณะกรรมการและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เตรียมเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน  ขั ้นปฏิบัติการ 
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในขั้นปฏิบัติการใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น 
ในขั้นตรวจสอบ กรรมการประเมินทบทวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้องนําผลในขั้นตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 4) ระบบสะท้อนผล มีขั้นตอนในการดําเนินการประกอบด้วย           
ขั้นวางแผน โดยการจัดประชุม คณะกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้จากระบบติดตาม
ตรวจสอบมาร่วมกันวางแผนปรับปรุงแก้ไข  ขั้นปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อมูลที่ได้ แล้วจัดทําเอกสารรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ขั้นตรวจสอบ คณะกรรมการร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนในกระบวนการปรับปรุง และขั้นสะท้อนผล ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงตามผลจากการตรวจสอบ 
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3. ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปผลได้ดังนี้ 
              ในการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 พบว่า ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน ผลของการวิจัยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์เกือบทุกตัวชี้วัด และในการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 2 พบว่า 
ผลการดําเนินงานมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด แสดงว่า ในการทดลองรอบที่ 2 ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยภาพรวมพัฒนามากกว่าการทดลองใช้ระบบในรอบที่ 1 แสดงว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นจากการดําเนินงานใน
รอบที่ 2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สดชื่น ดวงคำน้อย (2554 : 145) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า ในวงรอบที่ 1 ครูโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติ จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยพัฒนา 
ในวงรอบที่ 2 ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็น
อย่างดี และปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ธงชาติ วงษ์สวรรค์ (2553 : 
211-213) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการวิจัยมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นที่  2 การพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รอบที่ 1 
ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 ขั้นที่ 5 การทดลองใช้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 และขั้นที่ 6 การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รอบที่ 2 ในการดำเนินการวิจัยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการในทุกขั้นตอน ครูผู้สอนนำผล
การดำเนินงานไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนนำข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้กำหนด
แนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได้รับการยอมรับการ
สนับสนุน และการร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
              ทั้งนี้จากกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความสําเร็จ 
คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
และมีความสุข และตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ         
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสังคม ฯลฯ ในกระบวนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามวงจรในรอบที่ 1 มีปัญหามากเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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หลายฝ่าย เมื่อมีการสะท้อนผลและปรับปรุงจึงทําให้การดําเนินการในรอบที่ 2 ราบรื่นขึ้น และดีมากขึ้น
ในรอบที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยซึ่งใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative 
Approach) ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) การสะท้อนผลเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามา
อยู่ในกระบวนการวิจัยจะก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น ทําให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค้นพบ
มีความตรง (Validity) มากข้ึน เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยอยู่
บนพ้ืนฐานที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้  ทําให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในบริบทต่างๆ ได้ เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับบริบทต่างๆ โดยการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ของการพัฒนา (1) ชื่อระบบ (2) แนวคิดและหลักการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (3) วัตถุประ
สงคของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4) องคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (5) 
กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
คัดกรองนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ KCN SCREENING  SYSTEM (6) มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (7) คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(8)บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกับระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน (9) รูปแบบ
ของการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เริ่มต้นด้วยการกําหนดประเด็นที่ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและ/หรือสร้างขึ้นมาใหม่ การวางแผนปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบ
หรือประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) 
(10) แผนการดําเนนงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (11) เครื่องมือทีใ่ชในการดําเนินงานตาม
ระบบการดแูลชวยเหลือนักเรยีน (12) ประโยชนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนที่คาดวาจะไดรับ
ทําให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ประชาธิปไตย ผู้มีส่วนร่วมหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะมีบทบาทเป็นผู้กระทํา ดําเนินการหรือมีบทบาท
ในชุมชน สมาชิกร่วมกับผู้วิจัยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูกศึกษา (Object) (Whyte et al., 1991 : 19-55) 
ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การกําหนดประเด็นที่ดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงและ/หรอืสรา้งขึ้นมาใหม ่การวางแผนปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบ
หรือประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) 
จะทําให้สามารถแก้ปัญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในสถานศึกษานั้นๆ 
ได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของทุกฝ่าย  

4. ผลการประเมินและปรับปรุงระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
     ผลจากการประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรอบที่ 1 และ 2 แล้ว

ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ส่งผลในด้านต่างๆ คือ 1) ด้านการใช้ประโยชน์ของระบบ 2) ด้าน
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ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 3) ด้านความเหมาะสม 4) ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ 5) ด้านผลที่
เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องมีความด้านความพึงพอใจ นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคม
และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนนําผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนนําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนไปใช้ในการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา  

ทั้งนี้ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ คือ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่เห็นความสําคัญ ให้การสนับสนุน
ในทุกๆ ด้าน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโรงเรียน และเนื่องจากระยะแรกของการ
ดําเนินการจะพบว่า ผู ้เกี ่ยวข้องที ่เป ็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ไม่กล้าแสดงออก จึงต้องมีการเสริมแรงในการแสดงความคิดเห็น ผู้นําการเปลี่ยนแปลงควร
มีบทบาทในฐานะผู้ให้คําปรึกษาหารือที่เน้นกระบวนการประเมินเชิงปฏิบัติการ โดยไม่เป็นผู้ตัดสิน
บทบาทในฐานะผู้อํานวยความสะดวกในกระบวนการสนทนา การเจรจาต่อรอง การหาฉันทามติ 
และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาส่วนบุคคล  บทบาทในฐานะผู้พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
เป้าหมายจากกลุ่มต่างๆ และสรุปข้อมูลเป็นเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายเฉพาะบุคคลและเป้าหมาย
ขัดแย้ง บทบาทในฐานะผู้ที่ทบทวนสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บทบาทในฐานะผู้มีส่วนรว่มในงานประเมิน 
โดยมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และเข้าร่วม อย่างกระตือรือร้นในการประเมิน บทบาทในฐานะผู้แนะนํา
แนวทางตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมและพัฒนาโครงการและ
เทคโนโลยีและให้ทิศทางและพัฒนาความไว้วางใจ กระตุ้นการสะท้อนกลับของตนเองและการคิด
เกี่ยวกับบริบท เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และเน้นการเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นสิ่งจูงใจใน
ทางบวก ซึ่งจะทําให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจที่จะทําให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ การรับรู้ผลงานและการมีส่วนร่วม ซ่ึงทฤษฎีสอง
องค์ประกอบของ Herberg (1993) ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่จูงใจให้คนรักงานเป็นการสร้างความพึงพอใจให้
บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 
(Achievement) ผู้วิจัยได้โน้มน้าวให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นความสําคัญของการทํางาน มองภาพความสําเร็จ
ในอนาคตและสะท้อนผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ซึ่งการที่บุคคลสามารถทํางานประสบ
ความสําเรจ็ แกป้ัญหาและป้องกันปัญหาได้ จะรู้สึกพอใจ ปลาบปลื้มในความสําเร็จนั้นๆ เป็นอย่างยิ่ง 
2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ผู้วิจัยได้สร้างบรรยากาศให้เกิด การยอมรับนับถือกัน
ในฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน ซึ่งการทํางานให้
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือซึ่งกนัและกนัของทีมงานมสี่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกดิพลัง
และความร่วมมือในการทํางาน 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The work itself) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระบบซ่ึงเป็นงานที่ชัดเจน ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้ และเป็นงานที่น่าสนใจ
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ต้องอาศัยการระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพราะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือพัฒนาผู้เรียน ทําให้ผู้วิจัยรู้สึก
มีแรงจูงใจที่ต้องทํางานให้สําเร็จ  4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยมีอํานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ซ่ึงในระบบก็ได้กําหนดบทบาท 
หน้าที่ให้ทุกฝ่ายได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทมีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน 5) ความก้าวหน้า (Advancement) ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายร่วมกัน
เสมอ ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ ทําให้ทุกฝ่ายเห็นความกา้วหน้าในการทํางาน นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และเห็นความสําคัญของความก้าวหน้าทั้งในด้านดูแลความประพฤติ
นักเรียน การจัดการเรียนรู้ของครู การพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ ผลงานที่เกิดขึ้นยังเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูและผู้บรหิารอีกด้วย ส่วนในด้านผู้ปกครองและนักเรยีน นั้นได้เน้นให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลานของผู้ปกครอง ซึ่งการได้เห็นความก้าวหน้าจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
            ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 
            1. ในการดําเนินการพัฒนาระบบควรดําเนินการเป็นวงจรการปฏิบัติการเพ่ือที่จะได้ ทราบ
จุดบกพร่องและจุดทีค่วรจะพัฒนาในการดําเนินการรอบต่อไป 
            2. ในการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้นั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตอ้งเห็นความสําคัญ 
และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อน โดยอาจมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
และนักเรียน ส่วนครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้
สามารถดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
            3. การนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้นั้นต้องทําความเข้าใจและอาศัยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงจะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการคัดเลือกคณะกรรมการะบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจึงต้องคดัเลือกจากผู้ที่สนใจ สมัครใจ ยินดีให้ความร่วมมือและเป็นตัวแทนกลุ่มได้เป็นอย่างด ี
            4. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้บริหารควรเห็นความสําคัญและเป็นผู้นําในการนําระบบไปใช้ เพ่ือที่จะขับเคลื่อนให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 
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            5. ในการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะทําให้สามารถแก้ปัญหาได้จากการใช้วงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
            6. ในการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ ควรมีคู่มือการดําเนินการระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
และกําหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบให้ชัดเจน 
 
            ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
            1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ได้ทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงควรมีการศึกษาวิจัยกับโรงเรียนที่มีขนาดอ่ืนๆ 
และสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้ 
            2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขยายไปสู่ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ 
            3. ควรมีการศึกษาวจิัยและพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เขา้มามีส่วนในกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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คุณภาพต่อไป 
              จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้ 
            

        ขอแสดงความนับถือ 

      
                

                   ( นายพรทิพย์   นุกูลกิจ ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 081-5355-937 
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ที ่ศธ 04241.07/182                                                     โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา หมู่ที่ 3 
                                                                               ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ  
                                                                               จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190  

 

                                                         17 สิงหาคม 2561 
 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร อัคพงศ์  สุขมาตย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือการวิจัย                                   จำนวน  1  ชุด    
 

              ด้วยข้าพเจ้า นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้สร้างเครื่องมือเพื่อนำไปเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย 
มีความประสงค์ให้ผู้ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนนำไปดำเนินการ
ตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 ในการนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาและเห็นว่าท่านรองศาสตราจารย์ ดร อัคพงศ์  สุขมาตย์ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องงานวิจัยอย่างดียิ่ง มีความเหมาะสม สามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ได้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือให้มีความ
เที่ยงตรงและมีคุณภาพต่อไป 
              จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้ 
            

        ขอแสดงความนับถือ 

      
                

                   ( นายพรทิพย์   นุกูลกิจ ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 081-5355-937 
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ที ่ศธ 04241.07/182                                                     โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา หมู่ที่ 3 
                                                                               ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ  
                                                                               จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190  

 

                                                         17 สิงหาคม 2561 
 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือการวิจัย                                   จำนวน  1  ชุด    
 

              ด้วยข้าพเจ้า นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้สร้างเครื่องมือเพื่อนำไปเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย 
มีความประสงค์ให้ผู้ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนนำไปดำเนินการ
ตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 ในการนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาและเห็นว่าท่านผู้อำนวยการเอกวุฒิ  ไกรมาก เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องงานวิจัยอย่างดียิ่ง มีความเหมาะสม สามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้เป็น
อย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื เพ่ือให้มีความเที่ยงตรง
และมีคุณภาพต่อไป 
              จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้ 
            

        ขอแสดงความนับถือ 

      
                

                   ( นายพรทิพย์   นุกูลกิจ ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 081-5355-937 
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ที่ ศธ 04241.07/182                                                     โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา หมู่ที่ 3 
                                                                               ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ  
                                                                               จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190  

 

                                                         17 สิงหาคม 2561 
 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   ผุ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 นางธนัชพร  โอวรารินทร ์

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือการวิจัย                                   จำนวน  1  ชุด    
 

              ด้วยข้าพเจ้า นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้สร้างเครื่องมือเพื่อนำไปเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย 
มีความประสงค์ให้ผู้ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนนำไปดำเนินการ
ตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 ในการนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาและเห็นว่าท่านรองผู้อำนวยการธนัชพร  โอวรารินทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องงานวิจัยอย่างดียิ่ง มีความเหมาะสม สามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้เป็น
อย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื เพ่ือให้มีความเทีย่งตรง
และมีคุณภาพต่อไป 
              จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้ 
            

        ขอแสดงความนบัถือ 

      
                

                   ( นายพรทิพย์   นุกลูกจิ ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 081-5355-937 


