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การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วมพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสั ตหีบวิทยาคม
Participatory Action Research for Developing Student Care and Support
at Sattahip Wittayakom School
ณัฐชา จันทร์ ดา

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดย
ใช้การวิ จ ัย เชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่ว นร่ ว ม 3) เพื่อ ศึ กษาผลการพัฒนา การดู แลช่ ว ยเหลื อ นักเรี ยน
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ตามทฤษฎีแนวคิดของเคม
มิส และแม็คแท็คการ์ ด (Kemmis & McTaggart,1988) ซึ่ งอธิ บายกระบวนการวิจยั ไว้เป็ นวงจรละ 4
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน(Planning) 2) การกระทาหรื อดาเนินการตามแผน (Action) 3) การสังเกต
ผล (Observation) และ 4) การสะท้อนผลและทบทวน (Reflection) การกาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น
3 วงรอบ โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมาจากตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 32 คน ได้แก่ ครู ที่ปรึ กษา
ทุกระดับชั้นระดับชั้นละ 1 คน รวม 6 คน หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น จานวน 6 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 2 คน ครู แนะแนว 2 คน ตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 6 คน ตัวแทนนักเรี ยนจานวน
10 คน ทีมผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดในแต่ละรอบมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการประชุมระดมพลังสมอง
(Brain Storming) สนามการวิจยั คือโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผลพัฒ นาการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นสั ต หี บ วิ ท ยาคมโดยใช้
หลักการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คการบริ หารแบบสมดุล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาครบทุกมุมมองที่ เกี่ยวข้อง และยัง่ ยืนให้สอดคล้องกับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือด้านปั จจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต แบ่งออกเป็ น 3 มุมมอง
ได้แก่ มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา มุมมองกระบวนการภายใน มุมมองด้านนักเรี ยน สามารถ
ดาเนินงานที่ส่งผลให้ตวั ชี้วดั (KPI) ประสบความสาเร็ จทุกตัวชี้วดั สู งกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วดั และตรง
ตามเป้ า หมาย 3 ตัว ชี้ ว ดั และยังพบปั จ จัย แห่ งความสาเร็ จ ที่ ไ ด้จ ากการศึ กษาวิ จยั 3 ประการ คื อ
1) ทักษะทางการบริ หาร 2) กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม PAOR ที่เป็ นพลวัติ (Dynamic) และ
3) การพัฒนาที่เป็ นระบบมีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้โรงเรี ยนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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Abstract
This study intended to develop student care and support by employing
participatory action research. The aims of the study are 1) to investigate the current
state, problems and needs for developing student care and support at Sattahip
Wittayakhom School, 2) to develop student care and support at Sattahip Wittayakhom
School by using participatory action research, and 3) to explore the effect of developing
student care and support at Sattahip Wittayakhom School. The principles of the
participatory action research based on Kemmis & McTaggart (1988) were utilized to clarify
the process of a cycle of 4 steps including 1) Planning, 2) Action, 3) Observation, and 4)
Reflection. This research was divided into 3 cycles. The key informants were 32
stakeholder representatives consisting of 6 advisors (one advisor from each grade level),
6 supervisors at all grade levels, 2 school committees, 2 guidance teachers, 6
representatives of student parents, and 10 student representatives. All the data obtained
in each round were collected and analyzed by using brainstorming technique.
According to the use of the participatory action research and balance
management techniques to develop all related perspectives and to be consistent with
three key success factors of the student care and support system including factors,
processes, and productivity, the results found 3 aspects consisting of learning and
development perspectives, internal process perspectives, and student perspectives from
exploring the effect of developing student care and support at Sattahip Wittayakhom
School. Besides, it was found that all indicators (KPI) were higher than expected and
found three success factors consisting of 1) administrative skills, 2) dynamic PAOR
participatory development process, and 3) systematic, continuous and sustainable
development. Moreover, the results revealed that learners will have quality according
to educational standards if the school has an efficient process of student care and
support and all processes are caused by the participation of the people involved.
Keywords: participatory action research/developing of student care and
support/Sattahip Wittayakom School
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ด้วยกระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ตลอดจนความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
มีผลกระทบต่อสังคมไทยแทบทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และ
การสาธารณสุ ข รวมถึงด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย ในช่วงศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างมากมาย สถานการณ์ปัจจุบนั ชี้ ให้เห็นเด่นชัดถึงปั ญหาของเด็ก
และเยาวชนไทยมีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจานวนมาก ซึ่งเกิดจากการ
พัฒนาที่ขาดความสมดุล เพราะมุ่งสร้างความเจริ ญทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวทาให้บุคคล และสังคม
รวมทั้งโครงสร้าง ตลอดจนกลไกการบริ หารและการจัดการต่างๆปรับตัวตามไม่ทนั การเปลี่ยนแปลง
ผลการสารวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนพบว่า เด็กและเยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผชิ ญปั ญหาต่างๆมากมาย ประกอบด้วย 1) ภาวะติ ดเกมคอมพิวเตอร์ สื่ อออนไลน์ และเลียนแบบ
ความรุ นแรงจากเกมและสื่ อจนก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยแก่ตนเองและสังคม 2) อุบตั ิเหตุจากการแข่ ง
รถจักรยานยนต์ 3) การรวมกลุ่มใช้ความรุ นแรงทะเลาะวิวาท กลัน่ แกล้ง ยกพวกตีกนั 4) มีเพศสัมพันธ์
ตั้งแต่อายุยงั น้อย ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทาแท้งไม่ปลอดภัย 5) ติ ดสารเสพติ ด 6) ความสัมพันธ์กบั สมา
ชอกในครอบครัวมีลกั ษณะเปราะบาง 7) ติดการพนัน นิยมเสี่ ยงโชค 8) หนีเรี ยน ออกกลางคัน 9) นิยม
บริ โภคอาหารที่ไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ 10) ขาดแหล่งยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ ให้ความสาคัญกับกระแส
บริ โภคนิ ยม และ 11) ปั ญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ ความเครี ยด วิตกกังวล ซึ มเศร้า นาไปสู่ การ
ฆ่าตัวตายในที่ สุด (กรมกิ จการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์,
2561 ,หน้า 3) นอกจากปั ญหาดังกล่าวข้างตนแล้วปั ญหาด้านยาเสพติดก็เป็ นปั ญหาสาคัญที่มองข้าม
ไม่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ แ ห่ ง การกระท าความผิ ด พบว่า ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการคบเพื่ อ น
เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยูใ่ นวัยที่อยากรู ้อยากลองมีความคึกคะนองจึงถูกเพื่อนชักจูงได้ง่ายประกอบ
กับในปั จจุบนั ยาเสพติดได้แพร่ ระบาดเข้าไปในโรงเรี ยนเด็กและเยาวชนจึงสามารถหายาเสพติดได้ง่าย
แม้แต่บริ เวณพื้นที่รอบโรงเรี ยนก็เป็ นที่ไม่ปลอดภัยสาหรับเด็กและเยาวชนแล้วเช่นกัน
ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบรั ฐบาลจึ งกาหนดแนวทางการดูแล
เด็กและเยาวชนของชาติ ไว้ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 และกาหนดให้มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งแห่ งชาติ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้
ด าเนิ น การให้มีร ะบบการดู แลช่ ว ยเหลื อ นักเรี ย นตามนวัต กรรมที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของกรม
สุ ขภาพจิ ตตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็ นต้น ( สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) ผลการ
ดาเนิ นงานที่ ผ่านมาพบว่าระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเป็ นเครื่ อ งมื อ สาคัญที่ สามารถช่ ว ยให้
โรงเรี ยนได้ใช้เป็ นกลไกเชิงรู ปธรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งแวดล้อมไป
ด้วยข้อมูลข่าวสาร ปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ได้อย่างเท่าทัน ถูกต้อง
รอบต้าน และเป็ นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน (สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
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2559) อย่างไรก็ตาม ผลการถอดบทเรี ยนจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นช่องว่างและ
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพว่ายังขาดการมี
ส่ วนร่ วมจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่ วมและเชื่อมโยงจากโรงเรี ยนและ
ชุ มชนซึ่ งยังขาดการวางโครงสร้ าง กระบวนการทาหน้าที่ แนวทางความร่ วมมื อ และการติ ดตาม
ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้การแก้ไขปั ญหาขาดหายไปในบางช่วงบางส่ วนเกิดความซ้ าช้อนขาดการเชื่ อมโยง
การส่ งต่อข้อมูลในการดูแล ช่ วยเหลือไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่ ขยายตัวและทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2562, หน้า 59)
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาขนาดใหญ่ มี จานวนนักเรี ยน
ทั้งสิ้ น1,632 คน ตั้งอยู่ในเขตชุมชน บ้านอาเภอ ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี รั บ
นักเรี ยนโดยทัว่ ไปทั้งในเขตบริ การและนอกเขตบริ การ เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคแก่นกั เรี ยน
ทุกคน สภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบเป็ นชุมชนที่มีประชากรจานวนมาก ทั้งคนท้องถิ่นดั้งเดิม
และประชากรแฝงได้แก่พม่า เขมรที่มารับจ้างทางานตามร้านอาหาร สถานบันเทิง ผูป้ กครองนักเรี ยน
มีการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพ
ค้าขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจและรับราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองจึงมีความแตกต่างอย่าง
หลากหลาย รายได้เฉลี่ย ต่อครอบครัวประมาณวันละ 300 บาท หรื อ 9,000 บาทต่อเดือน จานวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน ผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ผา่ นมาของโรงเรี ยน พบ
ช่ องว่างของสถานการณ์ดงั กล่าวเกิ ดขึ้ นเช่ นเดี ยวกับโรงเรี ยนอื่นๆ ถึงแม้ว่าโรงเรี ยนได้ดาเนิ นงาน
ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนตามขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างต่อเนื่ องแล้วก็ตาม แต่ผลการประเมินพบว่า การดาเนิ นงานตามโครงการดังกล่าวนั้นยัง
ไม่บรรลุผลได้ตามเป้ าหมายที่ กาหนด ซึ่ งจากข้อมูลสารสนเทศของงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนโดยการวิเคราะห์ระเบียนสะสม การสังเกต การพูดคุย การสัมภาษณ์ ใช้เครื่ องมือประเมิน
รวมถึงการประเมินพฤติ กรรมตามแบบ SDQ ส่ งผลให้โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม มีขอ้ มูลผลการคัด
กรองนักเรี ยนในปี 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหาซึ่งนักเรี ยนกลุ่ม
เสี่ ยงที่มีแนวโน้มสู งที่จะไม่จบการศึกษาไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ
เสี่ ยงด้านครอบครัว ด้านยาเสพติด ด้านอารมณ์ (โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม, 2562 , หน้า 8) ทางออกของ
การพัฒนาการดู แลช่ ว ยเหลื อ นักเรี ย นของโรงเรี ย นสั ต หี บ วิ ท ยาคมครั้ งนี้ จึ งมุ่ งเน้น กระบวนการ
ดาเนิ นงาน และมุ่งหวังปิ ดช่ อ งว่างของการดาเนิ น งานที่ ผ่านมา พร้ อมทั้งส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเองในทุกด้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ วมมือของภาคี
เครื อข่ายต่างๆ ซึ่ งเป็ นโจทย์สาคัญของการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษา
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง พบว่า การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action
Research) หรื อ PAR เป็ นรู ปแบบของการวิจยั แบบใหม่ ที่ประยุกต์รวมเอาแนวความคิดของการวิจยั
เชิ งปฏิบตั ิการ(Action Researh) กับการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ( Participatory Research) มาผสมผสาน
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เข้าด้วยกันโดยเป็ นการวิจยั ที่ เ กิ ดขึ้ นจากความคิ ด ที่ ว่า การวิ จยั เป็ นกิ จ กรรมทางสังคมที่ จะต้อ งใช้
ทรั พ ยากรของสัง คมในการศึ ก ษา จึ ง เป็ นสมบัติ ข องสั งคม และเป็ นการกระท าที่ มุ่ ง หมายจะให้
ประโยชน์ หรื อเป็ นการรับใช้สังคม ด้วยเหตุน้ ีการวิจยั จึงควรคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดและการวิจยั
ที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุ ดนั้นย่อมเป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนา (Research for Development)หรื อการวิจยั
และพัฒนา (Research for Development)โดยที่การพัฒนาและการเป็ นหุ น้ ส่ วนจะต้องเดินทางร่ วมกัน
ดังนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างมีเสรี และเป็ นประชาธิ ปไตย
ตามแนวคิดของเคมมิส (Kemmis,1988) และซูเบอร์ (Zuber,1992) มีข้ นั ตอนการวิจยั คือ การวางแผน
(Planning) การนาแผนไปปฏิบตั ิ (Action) การสังเกตติดตามและประเมินผล (Observation) และการ
สะท้อนกลับ (Reflection) ส่ งผลให้การดาเนินงานขององค์กรมีความคล่องตัว มีความโปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบร่ วมกันต่อผลสาเร็ จขององค์กร (นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ,2560, หน้า 186)
จากหลักการและเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นอย่างยิง่ จึงมีความประสงค์ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงาน และการ
ดาเนิ นงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนช่วยกันดาเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผลเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและ
การศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยน
สัตหี บวิทยาคม
2. เพื่อพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้การวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

คาถามการวิจยั
1. สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บ
วิทยาคม เป็ นอย่างไร
2. จะพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมให้มีคุณภาพอย่างไร
3. ผลการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นอย่างไร
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ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. นักเรี ยนได้รับการดูแล และพัฒนาด้านสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมอย่างทัว่ ถึงได้รับการส่ งเสริ ม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปั ญหา ด้านการเรี ยนรู ้ และความสามารถ
พิเศษตลอดจนได้รู้จกั ตนเองสามารถปรับตัวมีทกั ษะชีวิต และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2. ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชนสามารถดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผล
3. โรงเรี ยนได้รูปแบบการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมที่สมบูรณ์โดยมี
กระบวนการวิธีการ และเครื่ องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้อนั จะทาให้ผลการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการยอมรับการสนับสนุนและความร่ วมมือจาก
ชุมชนบุคลากรองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนซึ่งสามารถนาไปเป็ น
แนวทางในการบริ หารและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ๆ ต่อไป

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยใช้รูปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมตามแนวคิดของของเคมมิส (Kemmis,1988) และซูเบอร์ (Zuber,1992) มี
ขั้นตอนการวิจยั คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การนาแผนไปปฏิบตั ิ (Action) 3) การสังเกตติดตาม
4)ประเมินผล (Observation) 5) การสะท้อนกลับ (Reflection) 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั สร้าง
ข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายว่าจะร่ วมมือกันเก็บข้อมูล 7) การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั สร้าง
ข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายว่าจะร่ วมมือกันในการวัดประสิ ทธิ ผลด้านความรู ้และทักษะของนักเรี ยนที่
ดาเนินการวิจยั และ 8) การนาผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิการจริ ง
2. กลุ่มผูว้ ิจยั ร่ วมและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2.1 กลุ่มผูว้ ิจยั ร่ วม ประกอบด้วย ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
และครู ที่ตอบรับการทาบทามเป็ นผูช้ ่วยวิจยั โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
น่าเชื่อถือ และมีความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานของการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตลอดจนมีความยินดีให้
ความร่ วมมือกับการวิจยั มีประสบการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี การศึกษา
มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นและมีคุณลักษณะของผูน้ า
2.2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย ครู ที่ปรึ กษาทุกระดับชั้นระดับชั้น หัวหน้า
ระดับชั้นทุกระดับชั้น กรรมการสถานศึกษา ครู แนะแนว ตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยน ตัวแทนนักเรี ยน
จานวน รวมจานวนทั้งสิ้ น 32 คน

7

วิธีดาเนินการวิจยั
1. กลุ่มเป้าหมาย เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 ภาคีเครื อข่ายผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในมิติของโรงเรี ยน และภาคีเครื อข่ายผูเ้ กี่ยวข้องชุมชนของโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ซึ่งเป็ น
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่ตระหนักถึงปั ญหาและความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนขอบเขตด้านระยะเวลาของการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
ดาเนินการระหว่าง 1 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564 ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม (Participatory Action Research : PAR) ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การนาแผนไป
ปฏิบตั ิ (Action) 3) การสังเกตติดตามประเมินผล (Observation) 4) การสะท้อนกลับ (Reflection) 5)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสอบถามเกี่ยวกับ สภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ข้อคาถามการสนทนากลุ่ม แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักลักษณะเป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด
เพื่อให้ผตู ้ อบ ตอบได้อย่างอิสระคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กาหนดทิศทางให้ผตู ้ อบเล่าเรื่ องหรื อ
บรรยายขั้นตอนการปฏิบตั ิให้ผสู ้ มั ภาษณ์ฟัง โดยช่วงแรกเป็ นคาถามแบบกว้าง ๆ ช่วงต่อมาเป็ นคาถาม
เจาะลึกทาให้ได้รายละเอียดของการพัฒนาการแลช่วยเหลือนักเรี ยน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. การสารวจสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บ
วิทยาคม ผ่านการประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชนอย่างมีส่วนร่ วม
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) เป็ นการเข้าไปอยู่ และปฏิบตั ิตนให้
เป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็ นการสังเกตด้วยตัวผูว้ จิ ยั เอง โดยผูว้ จิ ยั เลือกการมีส่วนร่ วมใน
ฐานะผูส้ งั เกต ( Participant as Observation) เข้าร่ วมในกิจกรรมและเปิ ดเผยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ด้านการวิจยั ของตนเอง
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกลุ่มที่ผวู ้ ิจยั เจาะจงในการสนทนากลุ่ม คือ
ให้ขอ้ มูลหลัก จานวน 32 คน
5. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เพื่อติดตามการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน โดยสัมภาษณ์ ครู และนักเรี ยนตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม
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การตรวจสอบความเชื่ อถือได้ ของข้ อมูล
ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการตรวจสอบข้อ มู ล ตลอดระยะเวลาของการวิ จ ัย เพื่ อ สร้ า งความวางใจ
(Credibility) ของผลการวิจยั โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าคือ ด้านข้อมูล ด้านผูว้ ิจยั ด้านวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Methodological Traingulation) เป็ นการตรวจสอบโดยการเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี
เริ่ มจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แล้วนามาบันทึก รวมทั้งพิจารณากิริยาท่าทาง พฤติกรรม บรรยากาศ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผู ใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก และสมาชิ ก ที่ ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ น ามาประกอบการแปล
ความหมายร่ วมกับผลการทอดเทป และการบันทึกการเก็บข้อมูลภาคสนามวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้
วิธีการตรวจสอบจากสมาชิก (Member Check) โดยนาข้อมูลที่ได้กลับไปให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักอ่านหรื อ
ถามซ้ าอีกครั้ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับความจริ งตามประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากที่สุด

สรุปผลการวิจยั
การพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การ
แบบมี ส่ว นร่ ว ม ตามแนวคิ ด ของ เคมิ สและแม๊ค แทกการ์ ท ( Kemmis & Mc Taggart, 1988, p.11)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการกระทา (Action) ขั้นการ
สังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อน (Reflection) ผลที่ได้จากการศึกษา ผูว้ ิจยั พบปรากฏการณ์
ในการพัฒนาการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโยใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม และนาเสนอ
ตามลาดับดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้ องการพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสั ตหีบวิทยาคม โดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการดาเนินการตามลาดับดังนี้
1.1. การศึ กษาเอกสาร (Documentary Study) พบว่า ในปั จ จุ บ ัน โรงเรี ย นสั ต หี บ
วิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริ หารงานออกเป็ น 5 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มบริ หารงานแผนงานการเงิน
และสิ นทรัพย์ 2) กลุ่มบริ หารงานวิชาการ 3) กลุ่มบริ หารงานบุคคล 4)กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป 5) กลุ่ม
บริ หารงานกิจการนักเรี ยน กลุ่มบริ หารงานกิจการนักเรี ยนรับผิดชอบการบริ หารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน มีงานในความรับผิดชอบ 12 งาน ได้แก่ 1) งานธุ รการสานักงาน 2) งานวางแผน
กลุ่มบริ หารงานกิจการนักเรี ยน 3) งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 4) งานบริ หารระดับชั้นและ
ครู ที่ปรึ กษา 5) งานส่ งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิตอาสา 6) งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
7) งานป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ด เอดส์ และอบายมุข 8) งานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและ
คณะกรรมการสภานักเรี ยน 9) งานเครื อข่ายผูป้ กครอง 10) งานกิจกรรมภายนอกของนักเรี ยน 11)
งานเสมารักษ์และตูแ้ ดงเสมารักษ์ 12) งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
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1.2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สภาพ
ปั จ จุ บ ัน มี การดาเนิ น งานโดยมี ค รู ที่ ปรึ กษาห้อ งเรี ยนละ 2 คน สภาพปั ญ หาได้แก่ 1) ครู ข าดคู่ มือ
การดาเนิ นการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 2) ขาดการนิ เทศติดตามภายในของงานระบบดูแลช่วยเหลือ 3)
ขาดการจัดการองค์ความรู ้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 4) ขาดการพัฒนาครู และการอบรมชี้ แจง
การปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ที่ปรึ กษา 5) การกากับติดตามดูแลนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ 6) ขาดระบบการ
ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองและนักเรี ยนตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจึงทาให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนขาดประสิ ทธิภาพ
2. การพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสั ตหีบวิทยาคมโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่ วม
2.1 จัดทาโครงการ 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน 3)โครงการนิเทศภายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 4) โครงการพัฒนากิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน 5) โครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.2 แนวทางการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 มีกระบวนการและขั้นตอนคือ
1) เตรี ยมการคณะกรรมการผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องประชุมระดมพลังสมองทบทวนภารกิจของ
โรงเรี ยน 2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์มุมมองโดยการประยุกต์ใช้หลักการบริ หารแบบสมดุล
(Balanced Scorecard ) มาใช้กบั การพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 3) จัดทาแผนที่กลยุทธ์
(Strategy Map) 4) การจัดทา Scorecard 5) การจัดทาและทบทวนตัวชี้วดั 6) กาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ 7) การจัดทารายละเอียดตัวชี้วดั (Template) 8) จัดทากลยุทธ์ในการปฏิบตั ิการ (Strategic
Initiative) 9) การนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ
2.3 การนาโครงการไปปฏิบตั ิในสนามวิจยั เป็ นกิจกรรมในโครงการพัฒนากิจกรรม
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นักเรี ย น โครงการสถานศึ กษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข โดยการนา
กิ จกรรมย่อยที่ อยู่ในโครงการมาจัดกลุ่มกิ จกรรมตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
สามารถดาเนินการได้ 3 รอบตามแผนงานที่กาหนดไว้ และแต่ละรอบมีผลสรุ ปได้ ดังนี้
รอบที่ 1 ผลการปฏิ บตั ิ การตามแผนในรอบที่ 1 พบว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่สามารถ
ดาเนิ นการได้ตามแผนที่กาหนด และจุดอ่อนปั ญหาอุปสรรคของการดาเนิ นงานที่พบในรอบนี้ ได้แก่
การประชาสัมพันธ์และการทาความเข้าใจของโครงการและกิจกรรมเบื้องต้นมีนอ้ ย การจัดกิจกรรม
บางกิ จกรรมมีการคลาดเคลื่อนจากที่ วางแผนไว้ ผูม้ ีส่วนร่ วมนากิ จกรรมไปปฏิ บตั ิ ไม่เข้าใจในการ
ทางาน บางกิจกรรมเมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องน้อยเป็ นต้น
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รอบที่ 2 ผลการปฏิบตั ิการตามแผนในรอบที่ 2 พบว่า ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถปฏิ บตั ิ
กิจกรรมตามแผนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจุดอ่อนปั ญหา อุปสรรค์ของการดาเนิ นงาน พบว่า การ
ปฏิ บ ัติ ง านของครู ที่ ห ลายคนมี ภ าระงานมาก การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ส่ ว นใหญ่ จ ะรี บร้ อ น
การปฏิบตั ิกบั นักเรี ยนขาดความต่อเนื่อง
รอบที่ 3 ผลการด าเนิ น งานวิ จ ัย ในรอบที่ 3 พบว่ า ผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถปฏิ บ ัติ
กิ จกรรมตามแผนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและครบตามเป้ าหมาย และที มวิจยั ภายในมีความเห็ นที่
สอดคล้องกันว่าทุกกิจกรรมของโครงการมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนมาก ซึ่ งโรงเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สมารถนาไปปฏิบตั ิให้มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามเป้ าหมายได้ มีค วามจาเป็ นที่โรงเรี ยนควรดาเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ผวู ้ ิจยั จะออกจากสนามการวิจยั แล้วก็ตาม
3. ผลการพั ฒ นาการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนโรงเรี ย นสั ต หี บ วิ ท ยาคมโดยใช้ การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
3.1 ผลการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 เปรี ยบเทียบก่อน – หลังวิจยั สรุ ปผลการพัฒนาดังตาราง
ตัวชี้วัด (KPI)
ก่ อนวิจัย
1. ร้อยละของครู ที่ปรึ กษามีคู่มือการดาเนินงานระบบการดูแล 20%
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2. ระดับความสาเร็ จของครู มีเจตคติและมีความรู ้ความเข้าใจ ระดับ 2
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. ร้อยละของครู ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานการ
40%
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
4. ระดับความสาเร็ จของการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนตาม
ระดับ 3
กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
5. ระดับความสาเร็ จของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในการหลีกเลี่ยง
ระดับ2
ป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
6. ระดับความสาเร็ จของนักเรี ยนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และ
ระดับ 2
สามารถจัดการกับปั ญหาและอารมณ์ของตัวเองได้

หลังวิจัย ผลดาเนินการ
100% ตรงตามเป้าหมาย
ระดับ 4 ตรงตามเป้าหมาย
100%

สู งกว่าเป้าหมาย

ระดับ 5

สู งกว่าเป้าหมาย

ระดับ 5

สู งกว่าเป้าหมาย

ระดับ 4 ตรงตามเป้าหมาย

จากตาราง ผลการเปรี ยบเทียบการดาเนินงานหลังการวิจยั กับก่อนการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั
สามารถดาเนินงานที่ส่งผลให้ตวั ชี้วดั (KPI) ประสบความสาเร็ จ จานวน 6 ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 100
ตรงตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วดั สู งกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วดั
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การมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ( Stakeholders)

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากปฏิบตั ิการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ปี การศึกษา 2563 ทีมวิจยั และคณะครู ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมมีความเห็นตรงกัน
ว่านักเรี ยนมี พฤติ กรรมต่ างๆดังกล่าวเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีข้ ึ นเป็ นที่ น่าพอใจ ที มวิจยั ได้สรุ ป
เฉพาะพฤติ กรรมที่ สาคัญ ได้แก่ ด้านการเรี ยน ด้านความรั บผิดชอบ ด้านการแต่ งกาย ด้านความ
เสี ย สละมี จิ ต สาธารณะ ด้า นพฤติ ก รรมเชิ ง ลบ ด้า นการกล้า แสดงความคิ ด เห็ น ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนเป็ นต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปความคิดรวบยอดของการนาหลักและแนวคิดของการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมไปใช้ในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีองค์ประกอบส่ งผลให้
ประสบความสาเร็ จได้แก่ ทักษะการบริ หาร กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม PAOR ที่เป็ นพลวัติ
( Dynamic) และการพัฒนาที่ เป็ นระบบมีความต่อเนื่ องและยัง่ ยืน จากองค์ประกอบดังกล่าวส่ งผลให้
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมบรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและเติมเต็มตัวชี้วดั ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนขาดหายไปให้ครบสมบูรณ์
สามารถพัฒนาเป็ นModel – ผลสาเร็ จของการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ได้ดงั ภาพต่อไปนี้
ทักษะการบริ หาร
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การสื่ อสาร
- การประชุม

กระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่ วมตาม
วงจร PAOR
ที่เป็ นพลวัติ
(Dynamic)

การพัฒนาที่เป็ น
ระบบมีความ
ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน

ผลสาเร็ จของการ
ดาเนินกิจกรรมการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน

ทักษะการดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน
1. การรู ้จกั นักเรี ยน
รายบุคคล
2. การคัดกรอง
3. การส่ งเสริ มและพัฒนา
4. การป้องกันและแก้ไข
ปั ญหา
5. การส่ งต่อ

คุณภาพผู้เรียน
1. ความรู ้
2. ทักษะ
3. เจตคติ
4. ความสามารถ
5. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ภาพที่ 1 Model – ผลสาเร็ จของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563
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อภิปรายผล
จากการศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 ครั้งนี้ พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรอภิปรายดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้ องการพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน สั ตหีบวิทยาคม
การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยน
สัตหี บวิทยาคม พบว่า ด้านการวางแผน การดาเนิ นงาน แผนปฏิบตั ิงานมีรายละเอียดที่ไม่ชดั เจน และ
ไม่ครอบคลุมตามขั้นตอนของระบบ เนื่ องมาจากการวางแผนการดาเนินงานจัดทาโดยครู ผรู ้ ับผิดชอบ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพียงกลุ่มเดียวซึ่ งยังขาดการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการวางแผนการดาเนินงาน แผนปฏิบตั ิงานมีการปรับเปลี่ยนแค่เวลาและปี การศึกษา แต่
ไม่ได้รับ การปรับปรุ งให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงปั ญหาของนักเรี ยนและรายละเอียดของแผนยังไม่
ชัดเจน กาหนดไว้เพียงช่ วงเวลาการดาเนิ นงานเท่ านั้น ด้านการดาเนิ นการยังไม่เป็ นไปตามระบบ
เนื่ องมาจากโครงสร้างด้านบุคลากรไม่เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยน และไม่สอดคล้องกับสภาพจริ งของโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หาร และครู ยงั ไม่เห็นถึงความสาคัญของ
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่จะส่ งผลต่อการบริ หาร และการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านการนิ เทศติดตามดาเนิ นการไม่สม่าเสมอ เนื่ องมาจากบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการนิ เทศติดตาม
ยังขาดข้อมูลแนวทางการนิ เทศติ ดตามยังขาดความชัดเจนในเรื่ องเวลา เนื้ อหาสาระรู ปแบบวิธีการ
ดาเนิ นงานสภาพการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบุญ
ประสพ กุลศรี (2550 : 107 - 108) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดาเนินงาน ตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนอนุ บาล หนองวัวซอ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 สภาพที่พบ คือ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ขาดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ งาน ตามระบบการ ดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนทาให้การ
ปฏิ บตั ิ งานตามระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนดาเนิ นไป อย่างไม่ตีเท่ าที่ ควร และสอดคล้องกับ
ปั ญหาเกี่ยวกับการดาเนิ นงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า แผนการปฏิบตั ิงานมีรายละเอียดไม่
ชัด เจน ครู นัก เรี ย น และผู ป้ กครองนัก เรี ย นบางส่ ว นยัง ไม่ ไ ด้เ ข้า ใจและมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยนเท่ าที่ ควร ครู ที่ปรึ กษาบางส่ วนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการดู แลช่ วยเหลือ
นักเรี ยน และยังขาดความรู ้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอีกด้วยก็เลยปฏิบตั ิมุถูกต้องตามขั้นตอน
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักเรี ยนได้รับการดูแลไม่ทวั่ ถึงตามแนวทางการช่วยเหลือตาม
สภาพความเป็ นจริ งของแต่ ละกลุ่ม ครู สื่อสารกับผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เป็ นไปในทางเดี ยวกันนั้น
หมายถึงโรงเรี ยนยังจัดระบบการดูแลนักเรี ยนไม่ดี การนิ เทศติดตามการดาเนิ นงานมีรายละเอียดไม่
ชัดเจนในการติดตาม เนื่ องมาจากขาดการกาหนด รู ปแบบที่ชดั เจน การวางแผนไม่ได้เกิดจากความ
ร่ วมมื อของบุ คคลหลายฝ่ ายทาให้มีครู บางส่ วนไปปฏิ บตั ิ ตาม และผูป้ กครองนักเรี ยนยังไม่เข้า ใจ
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บทบาทหน้า ที่ การเข้า มามี ส่ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน โรงเรี ย นยังขาดการประชาสัม พัน ธ์ การ
ดาเนิ นงานให้ทุกฝ่ ายรับทราบ เข้าใจตรงกันในการดาเนิ นงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามรู ปแบบ
และขั้นตอนของระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ปั ญหาการดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลือ
นักเรี ยนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุดม กัสมัง (2557 , หน้า 331) ได้ทาการวิจยั การ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรค์ โดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม พบว่า สภาพปั จจุบนั และปั ญหาเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ก่อนการพัฒนาปั ญหาที่พบ คือ การดาเนิ นงานยังไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน ไม่มีข้ นั ตอนในการ
ดาเนิ นงานที่เป็ นระบบ ครู ที่ปรึ กษาไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ความต้องการในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จากการศึกษาเอกสารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและการสนทนากลุ่ม พบว่า มีความต้องการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนอยูอ่ ยูใ่ นระดับมาก ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามกระบวนการ
การดูแลชายเหลือนักเรี ยน ขาดการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับ
ภพธรรม มะลิทอง (2554 , บทคัดย่อ) วิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนาการดาเนิ นงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนภูริทตั ต์วิทยา พบว่าก่อนการพัฒนาครู ที่ปรึ กษาโรงเรี ยน
ภูริทตั ต์วิทยา มีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยบอยูใ่ น
ระดับน้อย ความสามารถในการดาเนิ นงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอยู่ในระดับน้อย การมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอยู่ในระดับน้อย ส่ วนปั ญหาการ
ดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหาในด้านต่างๆ
รวมทั้งคุ ณลักษณะไม่ พึงประสงค์มากและขาดการมี ส่วนร่ วมจากผูป้ กครองนักเรี ย นในการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2. การพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสั ตหีบวิทยาคมโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่ วม
การพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคมโดยใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มผลการวิ จ ัย พบว่ า การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ พัฒ นาการดาเนิ น งานการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 ดาเนินการเพื่อให้ครู ที่ปรึ กษาซึ่งเป็ นกลุ่ม
ผูร้ ่ วมวิจยั มีความความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และมองเห็นแนวทางที่จะใช้
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในทุกกลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ คือ การวางแผน การเตรี ยมการ
การดาเนิ นการ และการประเมินที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้ ได้เชิญ
วิทยากรที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนทาให้สามารถถ่ายทอดความรู ้
เทคนิ ค วิ ธี ก าร และฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ ง ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ผู ้ร่ ว มวิ จ ัย มี ค วามรู ้ เข้า ใจอย่า งชัด เจนสามารถ
ด าเนิ น การ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ รั ต นาพร พลลาก (2551 : 104 - 105) ได้ท าการพัฒ นา
การดาเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
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มุกดาหาร โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ พบว่า ครู กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้
ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยเฉพาะความเข้าใจในเรื่ องเทคนิคการให้คาปรึ กษา
ได้ดีข้ ึน การประยุกต์หลักการบริ หารแบบสมดุล (Blanced Scorecard) ที่ผวู ้ ิจยั นามาประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนในขณะนี้ พบว่าที่ เหมาะสมมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ประชุมเชิง 2) จัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 3) การจัดทา Scorecard 4) การจัดทาและทบทวน
ตัวชี้วดั 5) กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 6) การจัดทารายละเอียดตัวชี้วดั (Template) 7) จัดทากลยุทธ์
ในการปฏิ บตั ิ การ (Strategic Initiative) 8) การนาแผนสู่ การปฏิ บตั ิ พบว่า มุมมองที่ เหมาะสมมี 3
มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านนักเรี ยน มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนาสอดคล้อ งกับ วี ร ะเดช เชื้ อ นาม (2547, หน้า 47) ระบุ ว่า การนาแนวคิ ดและหลักการของ
Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ก่อนอื่น
เป็ นการเตรี ยมก่ อนการท า BSC โดยการนากลยุท ธ์ ที่ กาหนดไว้ในแผนกลยุท ธ์ ข องหน่ วยงานมา
ทบทวนเพื่อยืนยันว่า จะไม่มีการปรั บเปลี่ ยนใดๆ อี กแต่ ถา้ ต้องการปรั บเปลี่ ยนต้องรี บดาเนิ นการ
ในช่วงนี้ โดยการประชุมระดมสมองจากผูเ้ ชี่ยวชาญทุกฝ่ าย จัดทาโครงการ 5 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 2) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 3)โครงการนิ เทศภายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 4)
โครงการพัฒนากิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 5) โครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข การด าเนิ น กิ จ กรรมดู แลช่ ว ยเหลื อ นักเรี ย นตามแนวทางการด าเนิ นงานระบบการดู แล
ช่ วยเหลือนักเรี ยนของสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งมี 5
กระบวนการ คื อ การรู ้ จกั นักเรี ยน เป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ ม และพัฒนานัก
เวียน การป้ องกันและช่วยเหลือนักเรี ยน การส่ งต่อนักเรี ยน ดาเนิ นการเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึงจากครู ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นกลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั โดยมีผปู ้ กครอง ชุมขน หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวช้องเข้ามามีส่วนร่ วมได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เป็ น เช่นนี้ อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาเป็ นโรงเรี ยนที่มีความจาเป็ นต้องคาเนินการระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างชัดเจน
และเป็ นรู ปธรรมเนื่ องจากนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับนี้ กาลังอยูใ่ นช่วงต้นของวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายอย่าง รวดเร็ ว ด้านจิตใจและความรู ้สึกมีความอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้า
ต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ซึ่ งบางครั้งอาจขาดความยั้งคิดและยังไม่ใสใจต่อผลที่จะเกิดในกายภาคหน้า
และเป็ นวัยที่ ตอ้ งการได้รับการดู แลเอาใจใส่ ให้คาแนะนา และให้กาลังใจปลอบโยนอย่างมากซึ่ ง
สอดคล้อง กับงานวิจยั ของ สิ ทธิ ศกั ดิ์ อุสาพรหม (2552 : 186 2 192) พบว่า กิ จกรรมออกเยี่ยมบ้าน
นักเรี ยนนามาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม และพัฒนานักเรี ยนกลุ่มเสี ยงและกลุ่มที่มีปัญหาส่ งผลให้นกั เรี ยน
ได้รั บ การดู แลช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมประชุ มผูป้ กครองนักเรี ย น ครู ที่ ป รึ กษามี ความเข้า ใจอัน ดี กับ
ผูป้ กครองในเรื่ องพฤติกรรมของนักเรี ยน ได้รับความร่ วมมือจาก ผูป้ กครองนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการแก้ปั ญ หาร่ ว มกัน มากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ผู ป้ กครองนัก เรี ย นเกิ ด ความพึ ง พอใจให้ค วามร่ ว มมื อ

15
แก้ปัญหาพฤติ กรรมของนักเรี ยน กิ จกรรมเยี่ยมบ้านนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาและผูป้ กครองนักเรี ยนมี
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันรับรู ้ปัญหาของนักเรี ยนเห็นความสาคัญในการแก้ปัญหาร่ วมกัน และเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นงานกับโรงเรี ยนทาให้นกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มที่มีปัญหามีการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางที่ ดี ข้ ึ น สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Copeland (2006 : Abstract) ได้ศึ ก ษา
ความสามารถในการรั บรู ้ หรื อเข้าใจของนักเรี ยนผูป้ กครอง ครู ที่ปรึ กษาและผูบ้ ริ หารในการรั บ รู ้
บทบาท ของผูเ้ กี่ยวข้องในการที่บุตรหลานของตนเองต้องไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึ กษาเมื่ อ สาเร็ จ การศึ กษาระดับ ชั้นประถมศึ กษา พบว่า ผูป้ กครองมี ส่วนเกี่ ยวช้อ ง กับการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนของนักเรี ยน และขอบเขตของสังคมในชีวิต
3. ผลการพัฒ นาการดู แ ลช่ ว ยเหลื อนั กเรี ยนโรงเรี ยนสั ต หี บ วิ ท ยาคมโดยใช้ การวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ผลการพัฒ นาการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นสั ต หี บ วิ ท ยาคมโดยใช้ การวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีผลการพัฒนาดังนี้
1. ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการปฏิ บตั ิ การตามวงจรการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วน
ร่ ว มในการพัฒ นาการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนตลอดระยะเวลาการวิ จ ัย ในสนาม ส่ ง ผลให้ ค รู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง และนักเรี ยน เกิดความสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ ที่
เกื้อหนุ นต่อกันและกัน (Task Interdependence) และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีเป้ าหมายสุ ดท้ายที่
เหมือนกัน (Interdependence of Fate ) จนเกิ ดเป็ นพลังของกลุ่ม (Group Dynamics) ที่ ผลักดันให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในแต่ละรอบของการวิจยั จนกลายเป็ นความร่ วมมือช่ วยเหลือต่อกันอย่าง
จริ งจังบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างกันตลอดระยะเวลาการวิจยั ทาให้เกิ ดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั รวมทั้งเกิดกระบวนการของการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องของผูท้ ี่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา 9 เดือนเศษที่ผา่ นมา จนเกิดเป็ นกระบวนการ
ของความร่ วมมือที่ช่วยเหลือกันทาให้เกิดพลังของความเข้มแข็งอย่างแท้จริ ง ส่ งผลถึงพฤติกรรมการ
ทางานของครู มีการพัฒนากระบวนการทางานที่เป็ นระบบมากขึ้น และมีผลให้การแก้ไขปั ญหาต่างๆ
สามารถดาเนินการได้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ นิ พนธ์ เสื อก้อน (2545 , หน้า 183190) ได้ศึกษา เกี่ ยวกับความเป็ นหุ ้นส่ วนของการบริ หารของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน
ด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม : กรณี ศึกษาการจัดทาธรรมนูญโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
ความเป็ น หุ ้นส่ วนการบริ หาร สามารถสร้างได้จากองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรก บุคคลที่มี
ส่ วนร่ วมมีความสัมพันธ์ต่อกันถึงขันที่แสดงพฤติกรรมสนิ ทสนมแนบแน่นกรรม ความเคารพนับถือ
และความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลมีความเสมอภาค
ซึ่ งเกิดจากการเจรจาต่อรองจนได้ขอ้ ยุติที่ยอมรับร่ วมกัน ประการที่สอง ผูป้ ระสานงานด้านวิชาการ
หรื อเร่ งให้เกิดปฏิพทั ธ์ ประการสุ ดท้าย กระบวนการทางานร่ วมกันทีมีระยะยาว เพียงพอและต่อเนื่อง
จนภารกิ จที่ เป็ นความผูกพันร่ วมกันสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับแนวคิ ดของ อาร์ กาโร
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(Arcaro, 1995,p.7) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่ า การเปลี่ ย นแปลงสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ นสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
จ าเป็ นต้ อ งเริ่ มต้ น จากการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย และเซอร์ จิ โ อวานนี
(Sergiovanni,1991,88-90) ที่สรุ ปผลการศึกษาว่า โรงเรี ยนที่มีคุณภาพนั้นควรมีลกั ษณะ ดังนี้ ส่ งเสริ ม
ปฏิ สัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล ส่ งเสริ มสนับสนุ นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และโรงเรี ยนเปิ ด
โอกาสให้ผปู ้ กครองนักเรี ยนและชุมชนมีส่วนร่ วมหรื อบทบาทในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ สุ วิมล
ว่องวานิ ช และคณะ (2552, หน้า 2-33) ยังได้ศึกษาว่า การมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชนทาให้
เกิดผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและนักเรี ยนและทาให้เกิดผลทางบวกต่อโรงเรี ยน
2. ผลการเปรี ยบเที ย บการด าเนิ น งานหลัง การวิ จ ัย กับ ก่ อ นการวิ จ ัย จากการ
เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานตลอดการวิ จ ัย ในสนามวิ จ ัย ของแต่ ล ะโครงการดัง กล่ า วพบว่ า
ผลการวิจยั สามารถดาเนิ นงานที่ส่งผลให้ตวั ชี้วดั (KPI) ประสบความสาเร็ จ จานวน 6 ตัวชี้วดั คิดเป็ น
ร้อยละ 100 สู งกว่าเป้ าหมายทุกตัวชี้วดั ซึ่ งผลของความสาเร็ จเกิดจากทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดการเรี ยนรู ้
และมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนในการร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการกาหนดกิจกรรมของ
โครงการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ ขรรค์ชยั อ่อนมี ( 2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนโดยใช้การบริ หารแบบสมดุล กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
อนุ บ าลพยุหะคี รี จังหวัด นครสวรรค์ พบว่า สามารถด าเนิ นการที่ ส่งผลให้ต ัวชี้ วดั (KPI) ประสบ
ความสาเร็ จ 13 ตัวชี้วดั โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับ นิ ภาพร อุปนิ (2555 : บทคัดย่อ) การศึกษาวิจยั เรื่ อง
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาวินยั ของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ผลการพัฒนาวินยั
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้กิจกรรม โฮมรู ม กิจกรรมคนดีศรี จุฬาภรณ์ และกิจกรรมค่าย
คุณธรรม จริ ยธรรม เสริ มสร้างระเบียบวินยั นักเรี ยนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินยั
มากขึ้ น ด้า นการแต่ งกายนักเรี ยนแต่ งกายสะอาดสุ ภาพเรี ยบร้ อ ย ด้า นการตรงต่ อ เวลานักเรี ยนมี
พฤติ ก รรมตรงต่ อ เวลา ใน การเข้า เรี ย นและเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมของทางโรงเรี ยน ส่ ง งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด และสอดคล้องกับ อุดม กัสมัง (2557, หน้า ,332-333) ศึกษาวิจยั
เรื่ อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้การวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม พบว่า บรรลุเป้ าหมายจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของครู ที่มี
คู่มือครู ที่ปรึ กษานักเรี ยน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของครู ที่ได้รับการนิเทศภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของครู
ที่ เ ข้า ประชุ ม การใช้คู่ มื อ ครู ที่ ป รึ ก ษานัก เรี ย น ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5 ร้ อ ยละของนัก เรี ย น ที่ มี ท ัก ษะในการ
หลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 1 ตัวบ่งชี้
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของครู ที่ไปศึกษาดูงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จากปฏิบตั ิการ
ตามวงจรการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนสัต
หี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 พบว่า ที มวิจยั และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งและตลอดระยะเวลา 9 เดื อ น จนกลายเป็ นความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ กัน อย่ า งจริ งจัง
(Collaboration) บนพื้นฐานของความไว้ความใจระหว่ากัน ประกอบกับการสัมภาษณ์พดู คุยกับทุกฝ่ าย
ทาให้ทราบว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจและมีความพึงพอใจมากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนเป็ นไปในทิ ศทางที่ เกิ ดประโยชน์ต่อนักเรี ยนและองค์กร
โดยรวม และมีความต้องการให้โรงเรี ยนดาเนินกิจกรรมเหล่านี้ต่อไปสอดคล้องกับ สามารถ กมขุนทด
(2548, หน้า 40-41) กล่าวว่า กระบวนทัศน์ของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เกิดจากการตั้ง
คาถามของนักวิจยั บางกลุ่มเกี่ยวกับคุณค่าของการวิจยั ที่อา้ งอิงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อการวิจยั ใน
กลุ่มปฏิฐานนิยม (Positivevism) ว่าสามารถทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ หรื อ
ว่าเป็ นเพียงเครื่ องมือสาหรับให้คนบางกลุ่มที่อยูใ่ นสถานะเหนือกว่าผูอ้ ื่น จากการศึกษา พบว่า จุดเด่น
หรื อประโยชน์ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ช่วยทาให้ผคู ้ นทุกกลุ่มทุกระดับในสังคมได้
มีโอกาสหันหน้าเข้าหากันและร่ วมมือกันทางาน เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
เพราะเป็ นกิจกรรมเปิ ดกว้างให้คนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่ วมได้อย่างเป็ นประชาธิ ปไตย เมื่อต่างฝ่ าย
ต่างได้รับการยอมรั บในความสาคัญในฐานะสมาชิ กที่ มีความเท่าเทียมกัน ผลที่ ตามมาได้แก่ ความ
สามัค คี ผู ก พัน ระหว่ า งคนในสั ง คม ส่ ว นพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงของนัก เรี ยนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลการวิจยั ซึ่งจากการประชุมระดมพลังสมอง (Brain Storming) ทีมวิจยั และคณะครู โรงเรี ยนสัตหี บ
วิทยาคม ในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมต่างๆดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีข้ ึนเป็ นที่น่าพอใจทีมวิจยั ได้สรุ ปเฉพาะพฤติกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ด้านการเรี ยน ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการแต่งกาย ด้านความเสี ยสละมีจิตสาธารณะ ด้านพฤติ กรรมเชิ งลบ ด้านการกล้าแสดงความ
คิ ด เห็ น ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย นเป็ นต้น สอดคล้อ งกับ แสงวัน ทองทิ พ ย์ (2552 :
บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนชุมชน
บ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาความ
มีวินยั ในตนเองด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมีวินยั ในตนเองสู งกว่าก่อนเข้าร่ วม
ในกระบวนการวิจยั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ด้านการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของโรงเรี ยน
พบว่า นักเรี ย นรู ้ จ ักรั บ ผิ ด ขอบต่ อ หน้าที่ ที่ ไ ด้รั บมอบหมายมากขึ้ น และด้า นความซื่ อ สัต ย์ พบว่า
นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นมากขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข สอดคล้อง
กับ ยุทธพล ฤาชา (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรี ยน โรงเรี ยนผึ่งแดดวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า นักเรี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจและวิธีการต่างๆ พร้อมนามาปฏิบตั ิตน
เป็ นคนดี มีความตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียร มีการเก็บออมเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีความกตัญญู มีวินยั ใน
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การแต่งกายถูกระเบียบ สะอาด มีกิริยาวาจา พูดจาสุ ภาพอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีสมั มาคารวะ มีนิสยั
รักษ์ความสะอาด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มอบหมาย บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม การฝึ กซ้อม
กี ฬา มีน้ าใจเป็ นนักกี ฬามากขึ้นและสอดคล้องกับ สังวาล สิ ทธิ วงค์ (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั
เรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมค่านิ ยมอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนโพธิ แสนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า นักเรี ยน
มีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และนักเรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญของ เรื องคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดียงิ่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม ปี การศึกษา 2563 ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะไว้ดงั นี้
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
ผูว้ ิจยั เสนอแนะเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นาข้อเสนอแนะ
นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ หารการศึกษาต่อไป
1. ผลของการวิจยั พบว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) สิ่ งที่สาคัญ
ให้ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายเกิ ดจาก การมี ส่วนร่ วมในทุ กขั้นตอนโดยเริ่ มตั้งแต่ การร่ วม
วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการ การร่ วมวางแผนปฏิ บตั ิ งาน การนาแผนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ การติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะต้องดาเนิ นการแบบเป็ นวงจร PAOR
อย่างต่อเนื่องจึงจะมีผลให้เกิดความยัง่ ยืน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้มีความรู ้ ความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งจึงจะเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การบริ หารจัดการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ น
ประเด็นสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมโดยผูเ้ กี่ยวข้อง (Stakeholders) สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดา้ นการบริ หารที่หลากหลายมา
ปรั บใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพบริ บทของโรงเรี ยน และเป็ นการเสริ มสร้ า งให้สถานศึ กษามี ค วาม
เข้ม แข็ ง มากขึ้ น ดัง นั้น ผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งควรแสวงหาแนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาปรั บ ใช้ใ นการ
พัฒนาการบริ หารจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
1. ฝ่ ายบริ หารควรให้ความสาคัญกับการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นระบบและครบตาม
ขั้นตอน 5 ขั้น ส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานของครู ที่ปรึ กษา และควรมีการนิ เทศติ ดตามอย่าง
ต่อเนื่อง
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2. คุณภาพของผูเ้ รี ยนมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะผูป้ กครองและชุมชนเป็ นปั จจัยที่
สาคัญมาก ดังนั้นโรงเรี ยนควรพัฒนาระบบเครื อข่ายผูป้ กครองให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง จึงจะสามารถเป็ นแรงผลักดันช่วยให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. จากการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั ประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
ทีมวิจยั มีส่วนสาคัญที่จะช่วยให้เกิดความสาเร็ จดังกล่าว ดังนั้นโรงเรี ยนควรมีคณะทางานด้านการวิจยั
ประกอบด้วยผูร้ ่ วมวิจยั โดยรวมไม่เกิน 10 คน ทาหน้าที่เกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
โดยต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะทีมวิจยั อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งคณะทางานชุดนี้ เป็ นผูท้ ี่มีส่วนทาให้
การดาเนินงานในระดับโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรนา Model – ผลสาเร็ จของการ วิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมการพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ไปทาการวิจยั และพัฒนาต่อในสถานศึกษาอื่นๆที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เพื่อขยายผลและยืนยันองค์ประกอบที่เกิดขึ้น
2. ควรนาวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไป
ใช้กบั โรงเรี ยนเอกชน เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั กับโรงเรี ยนรัฐบาล
3. การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนากิ จ กรรมการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ผูว้ ิจยั นา
มาตรฐานและตัวชี้วดั ความสาเร็ จบางตัวชี้วดั ที่สาคัญและขาดหายไปมาพัฒนาและเติมเต็มให้การดูแล
ช่ วยเหลือนักเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นควรมีการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งระบบทุกตัวชี้วดั
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