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การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วมพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสัตหีบวทิยาคม 
Participatory Action Research for Developing Student Care and Support 

at Sattahip Wittayakom School 

          ณฐัชา  จนัทร์ดา 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม 2) เพ่ือพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อศึกษาผลการพฒันา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใชห้ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามทฤษฎีแนวคิดของเคม
มิส และแม็คแท็คการ์ด (Kemmis & McTaggart,1988)  ซ่ึงอธิบายกระบวนการวิจยัไวเ้ป็นวงจรละ 4 
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน(Planning)  2) การกระท าหรือด าเนินการตามแผน (Action)  3) การสังเกต
ผล (Observation) และ 4) การสะทอ้นผลและทบทวน (Reflection) การก าเนินการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 
3 วงรอบ  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัมาจากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 32 คน ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษา
ทุกระดบัชั้นระดบัชั้นละ 1 คน รวม  6 คน  หวัหนา้ระดบัชั้นทุกระดบัชั้น จ  านวน 6 คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 2 คน  ครูแนะแนว 2 คน ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 6  คน ตวัแทนนกัเรียนจ านวน 
10 คน ทีมผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดในแต่ละรอบมาวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการประชุมระดมพลงัสมอง 
(Brain Storming) สนามการวิจยั คือโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใช้
หลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และไดป้ระยุกต์ใชเ้ทคนิคการบริหารแบบสมดุล เพื่อให้
เกิดการพฒันาครบทุกมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง และยัง่ยืนให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จของงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต แบ่งออกเป็น 3 มุมมอง
ไดแ้ก่  มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มุมมองกระบวนการภายใน มุมมองดา้นนกัเรียน สามารถ
ด าเนินงานท่ีส่งผลใหต้วัช้ีวดั (KPI) ประสบความส าเร็จทุกตวัช้ีวดั สูงกวา่เป้าหมาย 3 ตวัช้ีวดั และตรง
ตามเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวดั และยงัพบปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีได้จากการศึกษาวิจยั  3 ประการ คือ            
1) ทกัษะทางการบริหาร 2) กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม PAOR ท่ีเป็นพลวติั (Dynamic) และ 
3) การพฒันาท่ีเป็นระบบมีความต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ส่งผลให้โรงเรียนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียนมี
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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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
ดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ตลอดจนความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี       

มีผลกระทบต่อสังคมไทยแทบทุกดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม การศึกษา และ
การสาธารณสุข รวมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย ในช่วงศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกอย่างมากมาย สถานการณ์ปัจจุบนัช้ีให้เห็นเด่นชดัถึงปัญหาของเด็ก
และเยาวชนไทยมีชีวิตความเป็นอยูแ่ละพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงเกิดจากการ
พฒันาท่ีขาดความสมดุล เพราะมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียวท าใหบุ้คคล และสังคม
รวมทั้งโครงสร้าง ตลอดจนกลไกการบริหารและการจดัการต่างๆปรับตวัตามไม่ทนัการเปล่ียนแปลง 
ผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนพบว่า เด็กและเยาวชนไทยในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เผชิญปัญหาต่างๆมากมาย ประกอบดว้ย 1) ภาวะติดเกมคอมพิวเตอร์ ส่ือออนไลน์ และเลียนแบบ
ความรุนแรงจากเกมและส่ือจนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) อุบติัเหตุจากการแข่ง
รถจกัรยานยนต ์3) การรวมกลุ่มใชค้วามรุนแรงทะเลาะวิวาท กลัน่แกลง้ ยกพวกตีกนั 4) มีเพศสมัพนัธ์
ตั้งแต่อายุยงันอ้ย ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ท าแทง้ไม่ปลอดภยั 5) ติดสารเสพติด 6) ความสัมพนัธ์กบัสมา
ชอกในครอบครัวมีลกัษณะเปราะบาง 7) ติดการพนนั นิยมเส่ียงโชค 8) หนีเรียน ออกกลางคนั 9) นิยม
บริโภคอาหารท่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 10) ขาดแหล่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ ให้ความส าคญักบักระแส
บริโภคนิยม และ 11) ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ไดแ้ก่ ความเครียด วิตกกงัวล ซึมเศร้า น าไปสู่การ
ฆ่าตวัตายในท่ีสุด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, 
2561 ,หนา้ 3) นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตนแลว้ปัญหาดา้นยาเสพติดก็เป็นปัญหาส าคญัท่ีมองขา้ม
ไม่ได้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการคบเพ่ือน 
เน่ืองจากเดก็และเยาวชนอยูใ่นวยัท่ีอยากรู้อยากลองมีความคึกคะนองจึงถูกเพ่ือนชกัจูงไดง่้ายประกอบ
กบัในปัจจุบนัยาเสพติดไดแ้พร่ระบาดเขา้ไปในโรงเรียนเดก็และเยาวชนจึงสามารถหายาเสพติดไดง่้าย
แมแ้ต่บริเวณพ้ืนท่ีรอบโรงเรียนกเ็ป็นท่ีไม่ปลอดภยัส าหรับเดก็และเยาวชนแลว้เช่นกนั  

ดว้ยความตระหนกัถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบรัฐบาลจึงก าหนดแนวทางการดูแล
เด็กและเยาวชนของชาติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2560 และก าหนดให้มี
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งแห่งชาติโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ด าเนินการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนตามนวตักรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของกรม
สุขภาพจิตตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้ ( ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) ผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถช่วยให้
โรงเรียนไดใ้ชเ้ป็นกลไกเชิงรูปธรรมเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแวดลอ้มไป
ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไดอ้ยา่งเท่าทนั ถูกตอ้ง 
รอบตา้น และเป็นธรรมกบัเด็กและเยาวชนทุกคน (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
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2559) อย่างไรก็ตาม ผลการถอดบทเรียนจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาสะทอ้นให้เห็นช่องว่างและ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพว่ายงัขาดการมี
ส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงจากโรงเรียนและ
ชุมชนซ่ึงยงัขาดการวางโครงสร้าง กระบวนการท าหน้าท่ี แนวทางความร่วมมือ และการติดตาม
ต่อเน่ือง ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาขาดหายไปในบางช่วงบางส่วนเกิดความซ ้าชอ้นขาดการเช่ือมโยง
การส่งต่อขอ้มูลในการดูแล ช่วยเหลือไม่เท่าทนักบัสถานการณ์ปัญหาทางสังคมท่ีขยายตวัและทวี
ความรุนแรงมากข้ึน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2562, หนา้ 59)  

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ มีจ  านวนนักเรียน
ทั้งส้ิน1,632 คน ตั้งอยู่ในเขตชุมชน บา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี รับ
นกัเรียนโดยทัว่ไปทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ เพ่ือใหโ้อกาสและความเสมอภาคแก่นกัเรียน
ทุกคน สภาพแวดลอ้ม และชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนท่ีมีประชากรจ านวนมาก ทั้งคนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
และประชากรแฝงไดแ้ก่พม่า เขมรท่ีมารับจา้งท างานตามร้านอาหาร สถานบนัเทิง ผูป้กครองนกัเรียน
มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง รองลงมาคืออาชีพ
คา้ขาย พนกังานรัฐวิสาหกิจและรับราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองจึงมีความแตกต่างอยา่ง
หลากหลาย รายไดเ้ฉล่ีย ต่อครอบครัวประมาณวนัละ 300 บาท หรือ 9,000 บาทต่อเดือน จ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน  ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีผา่นมาของโรงเรียน พบ
ช่องว่างของสถานการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ถึงแมว้่าโรงเรียนไดด้  าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนการปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็ตาม แต่ผลการประเมินพบว่า การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวนั้นยงั
ไม่บรรลุผลไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงจากขอ้มูลสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยการวิเคราะห์ระเบียนสะสม การสังเกต การพูดคุย การสัมภาษณ์ ใชเ้คร่ืองมือประเมิน
รวมถึงการประเมินพฤติกรรมตามแบบ SDQ ส่งผลให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีขอ้มูลผลการคดั
กรองนกัเรียนในปี 2562 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาซ่ึงนกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีแนวโนม้สูงท่ีจะไม่จบการศึกษาไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความ
เส่ียงดา้นครอบครัว ดา้นยาเสพติด ดา้นอารมณ์ (โรงเรียนสตัหีบวิทยาคม, 2562 , หนา้ 8)  ทางออกของ
การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นกระบวนการ
ด าเนินงาน และมุ่งหวงัปิดช่องว่างของการด าเนินงานท่ีผ่านมา พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
กระบวนการพฒันาเต็มศกัยภาพของตนเองในทุกดา้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นโจทยส์ าคญัของการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action  
Research) หรือ PAR เป็นรูปแบบของการวิจยัแบบใหม่ ท่ีประยุกต์รวมเอาแนวความคิดของการวิจยั
เชิงปฏิบติัการ(Action  Researh) กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Research) มาผสมผสาน
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เขา้ดว้ยกนัโดยเป็นการวิจยัท่ีเกิดข้ึนจากความคิดท่ีว่าการวิจยัเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีจะต้องใช้
ทรัพยากรของสังคมในการศึกษา จึงเป็นสมบัติของสังคม และเป็นการกระท าท่ีมุ่งหมายจะให้
ประโยชน์ หรือเป็นการรับใชส้ังคม ดว้ยเหตุน้ีการวิจยัจึงควรค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการวิจยั
ท่ีจะให้ผลประโยชน์สูงสุดนั้นย่อมเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันา (Research for Development)หรือการวิจยั
และพฒันา (Research for Development)โดยท่ีการพฒันาและการเป็นหุน้ส่วนจะตอ้งเดินทางร่วมกนั 
ดงันั้นทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนอย่างมีเสรี และเป็นประชาธิปไตย 
ตามแนวคิดของเคมมิส (Kemmis,1988) และซูเบอร์ (Zuber,1992) มีขั้นตอนการวิจยั คือ การวางแผน 
(Planning) การน าแผนไปปฏิบติั (Action) การสังเกตติดตามและประเมินผล (Observation) และการ
สะทอ้นกลบั (Reflection) ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขององคก์รมีความคล่องตวั มีความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบร่วมกนัต่อผลส าเร็จขององคก์ร (นิเวศน์    วงศสุ์วรรณ,2560, หนา้ 186)  

จากหลกัการและเหตุผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นอยา่งยิ่ง จึงมีความประสงคท์ าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน 
การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารงาน และการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนช่วยกนัด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ
การศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมโดยใชก้ารวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน  
สตัหีบวิทยาคม 
 2. เพ่ือพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมโดยใชก้ารวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
 

ค าถามการวจิยั 
 1. สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบ
วิทยาคม เป็นอยา่งไร 
 2. จะพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมใหมี้คุณภาพอยา่งไร 

3. ผลการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนสตัหีบวิทยาคมโดยใชก้ระบวนการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นกัเรียนไดรั้บการดูแล และพฒันาดา้นสุขภาพกายสุขภาพจิต และสภาพแวดลอ้มทาง

สงัคมอยา่งทัว่ถึงไดรั้บการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั แกไ้ขปัญหา ดา้นการเรียนรู้ และความสามารถ
พิเศษตลอดจนไดรู้้จกัตนเองสามารถปรับตวัมีทกัษะชีวิต และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชนสามารถด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 3. โรงเรียนไดรู้ปแบบการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีสมบูรณ์โดยมี
กระบวนการวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบไดอ้นัจะท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และไดรั้บการยอมรับการสนบัสนุนและความร่วมมือจาก
ชุมชนบุคลากรองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ไดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการบริหารและพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ขอบเขตการวจิยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา 

        การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เพ่ือพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยใชรู้ปแบบการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของของเคมมิส (Kemmis,1988) และซูเบอร์ (Zuber,1992) มี
ขั้นตอนการวิจยั คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน าแผนไปปฏิบติั (Action) 3) การสงัเกตติดตาม
4)ประเมินผล (Observation)  5) การสะทอ้นกลบั (Reflection) 6) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัสร้าง
ขอ้ตกลงกบักลุ่มเป้าหมายวา่จะร่วมมือกนัเกบ็ขอ้มูล 7) การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัสร้าง
ขอ้ตกลงกบักลุ่มเป้าหมายวา่จะร่วมมือกนัในการวดัประสิทธิผลดา้นความรู้และทกัษะของนกัเรียนท่ี
ด าเนินการวิจยั และ 8) การน าผลการวิจยัไปปฏิบติัการจริง 

2. กลุ่มผูว้ิจยัร่วมและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 2.1 กลุ่มผูว้ิจยัร่วม ประกอบดว้ย ผูช่้วยผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

และครูท่ีตอบรับการทาบทามเป็นผูช่้วยวิจยัโดยมีคุณสมบติั คือ เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและมีความ
น่าเช่ือถือ และมีความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตลอดจนมีความยนิดีให้
ความร่วมมือกบัการวิจยัมีประสบการปฏิบติังานในโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา 
มีเหตุผล กลา้แสดงความคิดเห็นและมีคุณลกัษณะของผูน้  า 
  2.2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้นระดบัชั้น หวัหนา้
ระดบัชั้นทุกระดบัชั้น กรรมการสถานศึกษา ครูแนะแนว  ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน ตวัแทนนกัเรียน
จ านวน  รวมจ านวนทั้งส้ิน 32 คน 
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 วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ภาคีเครือข่ายผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในมิติของโรงเรียน และภาคีเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งชุมชนของโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ซ่ึงเป็น
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ท่ีตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนขอบเขตดา้นระยะเวลาของการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ด าเนินการระหวา่ง 1 มีนาคม 2563 -  30 มีนาคม 2564  ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ไดแ้ก่ 1) การวางแผน (Planning)    2) การน าแผนไป
ปฏิบติั (Action) 3) การสงัเกตติดตามประเมินผล (Observation)  4) การสะทอ้นกลบั (Reflection)  5) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  2.  เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างสอบถามเก่ียวกบั สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ขอ้ค าถามการสนทนากลุ่ม แบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการมีส่วนร่วมของผูใ้หข้อ้มูลหลกัลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด
เพ่ือใหผู้ต้อบ ตอบไดอ้ยา่งอิสระค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ก าหนดทิศทางใหผู้ต้อบเล่าเร่ืองหรือ
บรรยายขั้นตอนการปฏิบติัใหผู้ส้มัภาษณ์ฟัง โดยช่วงแรกเป็นค าถามแบบกวา้ง ๆ ช่วงต่อมาเป็นค าถาม
เจาะลึกท าใหไ้ดร้ายละเอียดของการพฒันาการแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การศึกษา วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วมและพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2. การส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบ
วิทยาคม ผา่นการประชุมระดมสมอง การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ปัญหาและ
ความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม 
 3. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ไปอยู ่และปฏิบติัตนให้
เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเป็นการสงัเกตดว้ยตวัผูว้จิยัเอง โดยผูว้จิยัเลือกการมีส่วนร่วมใน
ฐานะผูส้งัเกต ( Participant  as Observation) เขา้ร่วมในกิจกรรมและเปิดเผยเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
ดา้นการวิจยัของตนเอง 
 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกลุ่มท่ีผูว้ิจยัเจาะจงในการสนทนากลุ่ม คือ 
ใหข้อ้มูลหลกั จ  านวน 32 คน 
 5. การสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เพ่ือติดตามการพฒันาการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โดยสมัภาษณ์ ครู และนกัเรียนตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนกบัโรงเรียนสตัหีบวทิยาคม 
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การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล  
 ผู ้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลตลอดระยะเวลาของการวิจัย เพื่อสร้างความวางใจ 
(Credibility) ของผลการวิจยัโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าคือ ดา้นขอ้มูล ดา้นผูว้ิจยั  ดา้นวิธีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล (Methodological Traingulation)  เป็นการตรวจสอบโดยการเก็บขอ้มูลหลากหลายวิธี 
เร่ิมจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แลว้น ามาบนัทึก รวมทั้งพิจารณากิริยาท่าทาง พฤติกรรม บรรยากาศ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผูใ้ห้ข้อมูลหลักและสมาชิกท่ีท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือน ามาประกอบการแปล
ความหมายร่วมกบัผลการทอดเทป และการบนัทึกการเก็บขอ้มูลภาคสนามวิธีอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัใช้
วิธีการตรวจสอบจากสมาชิก (Member Check) โดยน าขอ้มูลท่ีไดก้ลบัไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัอ่านหรือ
ถามซ ้าอีกคร้ัง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงตามประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวจิยั 
 การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ เคมิสและแม๊คแทกการ์ท ( Kemmis & Mc Taggart, 1988, p.11) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนส าคญั ไดแ้ก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการกระท า (Action) ขั้นการ
สังเกต (Observation) และขั้นการสะทอ้น (Reflection)  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยัพบปรากฏการณ์
ในการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนสัตหีบวทิยาคม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
   ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
  1.1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  พบว่า ในปัจจุบันโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มบริหารงานแผนงานการเงิน
และสินทรัพย ์ 2) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4)กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 5) กลุ่ม
บริหารงานกิจการนกัเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียนรับผิดชอบการบริหารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน มีงานในความรับผิดชอบ 12 งาน ไดแ้ก่ 1) งานธุรการส านกังาน 2) งานวางแผน
กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 3) งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) งานบริหารระดบัชั้นและ
ครูท่ีปรึกษา 5) งานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา 6) งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 
7) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข 8) งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการสภานกัเรียน 9)  งานเครือข่ายผูป้กครอง 10) งานกิจกรรมภายนอกของนกัเรียน  11) 
งานเสมารักษแ์ละตูแ้ดงเสมารักษ ์12) งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
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  1.2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สภาพ
ปัจจุบันมีการด าเนินงานโดยมีครูท่ีปรึกษาห้องเรียนละ 2 คน สภาพปัญหาไดแ้ก่ 1) ครูขาดคู่มือ       
การด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2) ขาดการนิเทศติดตามภายในของงานระบบดูแลช่วยเหลือ 3) 
ขาดการจดัการองคค์วามรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) ขาดการพฒันาครูและการอบรมช้ีแจง
การปฏิบติัหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษา 5) การก ากบัติดตามดูแลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  6) ขาดระบบการ
ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองและนกัเรียนตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงท าใหก้ารดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนขาดประสิทธิภาพ 
 2. การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวทิยาคมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
  2.1 จดัท าโครงการ 5 โครงการ ประกอบดว้ย 1) โครงการพฒันาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 3)โครงการนิเทศภายในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) โครงการพฒันากิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 5) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  2.2  แนวทางการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการและขั้นตอนคือ                
1) เตรียมการคณะกรรมการผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งประชุมระดมพลงัสมองทบทวนภารกิจของ
โรงเรียน 2) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวิเคราะห์มุมมองโดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารแบบสมดุล 
(Balanced  Scorecard ) มาใชก้บัการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 3) จดัท าแผนท่ีกลยทุธ์ 
(Strategy Map)  4) การจดัท า Scorecard  5) การจดัท าและทบทวนตวัช้ีวดั  6) ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ  7) การจดัท ารายละเอียดตวัช้ีวดั (Template)  8) จดัท ากลยทุธ์ในการปฏิบติัการ (Strategic 
Initiative)  9) การน าแผนสู่การปฏิบติั  
  2.3 การน าโครงการไปปฏิบติัในสนามวิจยั  เป็นกิจกรรมในโครงการพฒันากิจกรรม

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยการน า

กิจกรรมย่อยท่ีอยู่ในโครงการมาจดักลุ่มกิจกรรมตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

สามารถด าเนินการได ้3 รอบตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้และแต่ละรอบมีผลสรุปได ้ดงัน้ี 

  รอบที่ 1 ผลการปฏิบติัการตามแผนในรอบท่ี 1 พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด และจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานท่ีพบในรอบน้ี ไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์และการท าความเขา้ใจของโครงการและกิจกรรมเบ้ืองตน้มีนอ้ย  การจดักิจกรรม
บางกิจกรรมมีการคลาดเคล่ือนจากท่ีวางแผนไว ้ผูมี้ส่วนร่วมน ากิจกรรมไปปฏิบติัไม่เขา้ใจในการ
ท างาน บางกิจกรรมเม่ือน าไปปฏิบติัแลว้พบวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งนอ้ยเป็นตน้ 
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  รอบที่ 2  ผลการปฏิบติัการตามแผนในรอบท่ี 2 พบว่า ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถปฏิบติั
กิจกรรมตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจุดอ่อนปัญหา อุปสรรคข์องการด าเนินงาน พบว่า การ
ปฏิบัติงานของครูท่ีหลายคนมีภาระงานมาก การน าแผนไปสู่การปฏิบัติส่วนใหญ่จะรีบร้อน             
การปฏิบติักบันกัเรียนขาดความต่อเน่ือง   
  รอบที่ 3  ผลการด าเนินงานวิจัยในรอบท่ี 3 พบว่า ผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครบตามเป้าหมาย  และทีมวิจยัภายในมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนัว่าทุกกิจกรรมของโครงการมีประโยชน์ต่อนกัเรียนมาก ซ่ึงโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สมารถน าไปปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายได ้มีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนควรด าเนินการ
ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง แมผู้ว้ิจยัจะออกจากสนามการวิจยัแลว้กต็าม  
 

 3. ผลการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
  3.1 ผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563  เปรียบเทียบก่อน – หลงัวิจยัสรุปผลการพฒันาดงัตาราง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ก่อนวิจัย หลงัวิจัย ผลด าเนินการ 
1. ร้อยละของครูท่ีปรึกษามีคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

20% 100% ตรงตามเป้าหมาย 

2. ระดบัความส าเร็จของครูมีเจตคติและมีความรู้ความเขา้ใจ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ระดบั 2 ระดบั 4 ตรงตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละของครูไดรั้บการนิเทศติดตามการด าเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

40% 100% สูงกวา่เป้าหมาย 

4. ระดบัความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตาม
กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดบั 3 ระดบั 5 สูงกวา่เป้าหมาย 

5. ระดบัความส าเร็จของนกัเรียนท่ีมีทกัษะในการหลีกเล่ียง
ป้องกนัภยัอนัตรายและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

ระดบั2 ระดบั 5 สูงกวา่เป้าหมาย 

6. ระดบัความส าเร็จของนกัเรียนท่ีเห็นคุณค่าในตวัเอง และ
สามารถจดัการกบัปัญหาและอารมณ์ของตวัเองได ้

ระดบั 2 ระดบั 4 ตรงตามเป้าหมาย 

 

  

 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานหลงัการวิจยักบัก่อนการวิจยั พบวา่ ผลการวิจยั
สามารถด าเนินงานท่ีส่งผลใหต้วัช้ีวดั (KPI) ประสบความส าเร็จ จ  านวน 6 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 100   
ตรงตามเป้าหมาย 3 ตวัช้ีวดั สูงกวา่เป้าหมาย 3 ตวัช้ีวดั 
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 3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
  จากปฏิบติัการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ปีการศึกษา 2563 ทีมวิจยัและคณะครูผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในท่ีประชุมมีความเห็นตรงกนั
ว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่างๆดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ ทีมวิจยัไดส้รุป
เฉพาะพฤติกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นการเรียน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการแต่งกาย ดา้นความ
เสียสละมีจิตสาธารณะ  ด้านพฤติกรรมเชิงลบ  ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียนเป็นตน้  ผูว้ิจยัสรุปความคิดรวบยอดของการน าหลกัและแนวคิดของการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปใชใ้นการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีองคป์ระกอบส่งผลให้
ประสบความส าเร็จไดแ้ก่ ทกัษะการบริหาร กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม PAOR ท่ีเป็นพลวติั    
( Dynamic) และการพฒันาท่ีเป็นระบบมีความต่อเน่ืองและยัง่ยืน จากองค์ประกอบดงักล่าวส่งผลให้
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและเติมเตม็ตวัช้ีวดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนขาดหายไปใหค้รบสมบูรณ์ 
สามารถพฒันาเป็นModel – ผลส าเร็จของการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 Model – ผลส าเร็จของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
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ทกัษะการบริหาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การส่ือสาร 
- การประชุม 

กระบวนการพฒันา
แบบมีส่วนร่วมตาม
วงจร PAOR 
ท่ีเป็นพลวติั 
(Dynamic) 

การพฒันาท่ีเป็น
ระบบมีความ
ต่อเน่ือง และยัง่ยนื 

ผลส าเร็จของการ

ด าเนินกิจกรรมการ

ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ทักษะการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1. การรู้จกันกัเรียน
รายบุคคล 
2. การคดักรอง 
3. การส่งเสริมและพฒันา 
4. การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา 
5. การส่งต่อ 
   

คุณภาพผู้เรียน 
1. ความรู้ 
2. ทกัษะ 
3. เจตคติ 
4. ความสามารถ 
5. คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 คร้ังน้ี พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีควรอภิปรายดงัน้ี 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียน สัตหีบวิทยาคม 
 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียน 
สัตหีบวิทยาคม พบว่า ดา้นการวางแผน การด าเนินงาน แผนปฏิบติังานมีรายละเอียดท่ีไม่ชดัเจน และ
ไม่ครอบคลุมตามขั้นตอนของระบบ เน่ืองมาจากการวางแผนการด าเนินงานจดัท าโดยครูผูรั้บผิดชอบ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพียงกลุ่มเดียวซ่ึงยงัขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการด าเนินการวางแผนการด าเนินงาน แผนปฏิบติังานมีการปรับเปล่ียนแค่เวลาและปีการศึกษา แต่
ไม่ไดรั้บ การปรับปรุงให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงปัญหาของนักเรียนและรายละเอียดของแผนยงัไม่
ชัดเจน ก าหนดไวเ้พียงช่วงเวลาการด าเนินงานเท่านั้น ดา้นการด าเนินการยงัไม่เป็นไปตามระบบ 
เน่ืองมาจากโครงสร้างดา้นบุคลากรไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และครูยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีจะส่งผลต่อการบริหาร และการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นการนิเทศติดตามด าเนินการไม่สม ่าเสมอ เน่ืองมาจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการนิเทศติดตาม
ยงัขาดขอ้มูลแนวทางการนิเทศติดตามยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองเวลา เน้ือหาสาระรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงานสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบับุญ
ประสพ กลุศรี (2550 : 107 - 108) ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินงาน ตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนอนุบาล หนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธานี 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 สภาพท่ีพบ คือ ครูผูป้ฏิบติังาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ตามระบบการ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้การ
ปฏิบติังานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไป อย่างไม่ตีเท่าท่ีควร และสอดคลอ้งกบั 
ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบว่า แผนการปฏิบติังานมีรายละเอียดไม่
ชัดเจน  ครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียนบางส่วนยงัไม่ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเท่าท่ีควร ครูท่ีปรึกษาบางส่วนยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน และยงัขาดความรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอีกดว้ยก็เลยปฏิบติัมุถูกตอ้งตามขั้นตอน
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บการดูแลไม่ทัว่ถึงตามแนวทางการช่วยเหลือตาม
สภาพความเป็นจริงของแต่ละกลุ่ม ครูส่ือสารกบัผูป้กครองนักเรียนไม่เป็นไปในทางเดียวกนันั้น
หมายถึงโรงเรียนยงัจดัระบบการดูแลนกัเรียนไม่ดี การนิเทศติดตามการด าเนินงานมีรายละเอียดไม่
ชดัเจนในการติดตาม เน่ืองมาจากขาดการก าหนด รูปแบบท่ีชดัเจน การวางแผนไม่ไดเ้กิดจากความ
ร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายท าให้มีครูบางส่วนไปปฏิบติัตาม และผูป้กครองนักเรียนยงัไม่เขา้ใจ
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บทบาทหน้าท่ี การเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โรงเรียนยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ การ
ด าเนินงานใหทุ้กฝ่ายรับทราบ เขา้ใจตรงกนัในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามรูปแบบ
และขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดม กสัมงั  (2557 , หนา้ 331) ไดท้ าการวิจยัการ
พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรค ์โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม พบว่า สภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน ก่อนการพฒันาปัญหาท่ีพบ คือ การด าเนินงานยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน ไม่มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ครูท่ีปรึกษาไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ความตอ้งการในการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จากการศึกษาเอกสารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการสนทนากลุ่ม พบว่า มีความตอ้งการพฒันาการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยูอ่ยูใ่นระดบัมาก ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามกระบวนการ
การดูแลชายเหลือนกัเรียน ขาดการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความสอดคลอ้งกบั   
ภพธรรม มะลิทอง (2554 , บทคดัย่อ) วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนภูริทตัต์วิทยา พบว่าก่อนการพฒันาครูท่ีปรึกษาโรงเรียน
ภูริทตัตว์ิทยา มีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียบอยูใ่น
ระดบันอ้ย ความสามารถในการด าเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบันอ้ย การมี
ส่วนร่วมในการพฒันาด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยู่ในระดบันอ้ย ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบว่า มีนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาในดา้นต่างๆ 
รวมทั้ งคุณลกัษณะไม่พึงประสงค์มากและขาดการมีส่วนร่วมจากผูป้กครองนักเรียนในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 2. การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
  การพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมผลการวิจัย พบว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาการด า เนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการเพ่ือใหค้รูท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูร่้วมวิจยัมีความความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และมองเห็นแนวทางท่ีจะใช้
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในทุกกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ การวางแผน การเตรียมการ 
การด าเนินการ และการประเมินท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะในการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีไดเ้ชิญ
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิค วิธีการ และฝึกปฏิบัติจริงส่งผลให้กลุ่มผู ้ร่วมวิจัยมีความรู้ เข้าใจอย่างชัดเจนสามารถ 
ด าเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาพร พลลาก (2551 : 104 - 105) ได้ท าการพฒันา         
การด าเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนมุกดาหาร อ  าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดั
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มุกดาหาร โดยใชก้ลยุทธ์ในการพฒันา การประชุมเชิงปฏิบติัการ พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเขา้ใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยเฉพาะความเขา้ใจในเร่ืองเทคนิคการใหค้  าปรึกษา
ไดดี้ข้ึน การประยกุตห์ลกัการบริหารแบบสมดุล (Blanced  Scorecard) ท่ีผูว้ิจยัน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขณะน้ี พบว่าท่ีเหมาะสมมี 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) 
ประชุมเชิง  2) จดัท าแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy Map)  3) การจดัท า Scorecard  4) การจดัท าและทบทวน
ตวัช้ีวดั  5) ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  6) การจดัท ารายละเอียดตวัช้ีวดั (Template)  7) จดัท ากลยทุธ์
ในการปฏิบติัการ (Strategic Initiative)  8) การน าแผนสู่การปฏิบติั พบว่า มุมมองท่ีเหมาะสมมี 3 
มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นนกัเรียน มุมมองดา้นกระบวนการภายใน มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันาสอดคลอ้งกับ   วีระเดช เช้ือนาม (2547, หน้า 47) ระบุว่าการน าแนวคิดและหลกัการของ 
Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ก่อนอ่ืน
เป็นการเตรียมก่อนการท า BSC โดยการน ากลยุทธ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมา
ทบทวนเพ่ือยืนยนัว่า จะไม่มีการปรับเปล่ียนใดๆ อีกแต่ถา้ตอ้งการปรับเปล่ียนตอ้งรีบด าเนินการ
ในช่วงน้ีโดยการประชุมระดมสมองจากผูเ้ช่ียวชาญทุกฝ่าย จดัท าโครงการ 5 โครงการ ประกอบดว้ย 
1) โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2) โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 3)โครงการนิเทศภายในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) 
โครงการพฒันากิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  การด าเนินกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี 5 
กระบวนการ คือ การรู้จกันกัเรียน เป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริม และพฒันานกั
เวียน การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน การส่งต่อนกัเรียน ด าเนินการเพ่ือให้นกัเรียนทุกคน ไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงจากครูท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มผูร่้วมวิจยัโดยมีผูป้กครอง ชุมขน หน่วยงาน 
และองค์กรท่ีเก่ียวชอ้งเขา้มามีส่วนร่วมไดรั้บการดูแลช่วยเหลือท่ีเป็น เช่นน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียน
มธัยมศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งค าเนินการระบบ การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งชดัเจน
และเป็นรูปธรรมเน่ืองจากนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ในระดบัน้ีก าลงัอยูใ่นช่วงตน้ของวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายอยา่ง รวดเร็ว ดา้นจิตใจและความรู้สึกมีความอ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 
ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจขาดความยั้งคิดและยงัไม่ใสใจต่อผลท่ีจะเกิดในกายภาคหนา้ 
และเป็นวยัท่ีตอ้งการได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ค  าแนะน า และให้ก าลงัใจปลอบโยนอย่างมากซ่ึง
สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ อุสาพรหม (2552 : 186 2 192) พบว่า กิจกรรมออกเยี่ยมบา้น
นกัเรียนน ามาจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม และพฒันานกัเรียนกลุ่มเสียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาส่งผลใหน้กัเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียน ครูท่ีปรึกษามี ความเข้าใจอนัดีกับ
ผูป้กครองในเร่ืองพฤติกรรมของนกัเรียน ไดรั้บความร่วมมือจาก ผูป้กครองนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาร่วมกันมากยิ่งข้ึน ท าให้ผูป้กครองนักเรียนเกิดความพึงพอใจให้ความร่วมมือ
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แกปั้ญหาพฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองนักเรียนมี
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัรับรู้ปัญหาของนกัเรียนเห็นความส าคญัในการแกปั้ญหาร่วมกนั และเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกบัโรงเรียนท าใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหามีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Copeland (2006 : Abstract) ได้ศึกษา
ความสามารถในการรับรู้หรือเขา้ใจของนักเรียนผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษาและผูบ้ริหารในการรับรู้
บทบาท ของผูเ้ก่ียวขอ้งในการท่ีบุตรหลานของตนเองตอ้งไปศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบั
มธัยมศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา พบว่า ผูป้กครองมีส่วนเก่ียวช้อง กบัการ
เปล่ียนแปลงโรงเรียนของนกัเรียน และขอบเขตของสงัคมในชีวิต 
 3. ผลการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใช้ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 ผลการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมโดยใช้ การวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีผลการพฒันาดงัน้ี 
  1. ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการปฏิบติัการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาการวิจัยในสนาม ส่งผลให้ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครอง และนกัเรียน เกิดความสัมพนัธ์ในบทบาทหนา้ท่ี ท่ี
เก้ือหนุนต่อกนัและกนั (Task Interdependence) และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการมีเป้าหมายสุดทา้ยท่ี
เหมือนกนั (Interdependence of  Fate ) จนเกิดเป็นพลงัของกลุ่ม (Group  Dynamics) ท่ีผลกัดนัให้มี
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองในแต่ละรอบของการวิจยั จนกลายเป็นความร่วมมือช่วยเหลือต่อกนัอย่าง
จริงจงับนพ้ืนฐานของความไวว้างใจระหว่างกนัตลอดระยะเวลาการวิจยั ท าให้เกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั รวมทั้งเกิดกระบวนการของการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดระยะเวลา 9 เดือนเศษท่ีผา่นมา จนเกิดเป็นกระบวนการ
ของความร่วมมือท่ีช่วยเหลือกนัท าใหเ้กิดพลงัของความเขม้แข็งอยา่งแทจ้ริง ส่งผลถึงพฤติกรรมการ
ท างานของครูมีการพฒันากระบวนการท างานท่ีเป็นระบบมากข้ึน และมีผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาต่างๆ
สามารถด าเนินการไดเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั นิพนธ์ เสือกอ้น (2545 , หนา้ 183-
190) ไดศึ้กษา เก่ียวกบัความเป็นหุ้นส่วนของการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพ้ืนฐาน 
ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการจดัท าธรรมนูญโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า
ความเป็น หุ้นส่วนการบริหาร สามารถสร้างไดจ้ากองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรก บุคคลท่ีมี
ส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ต่อกนัถึงขนัท่ีแสดงพฤติกรรมสนิทสนมแนบแน่นกรรม ความเคารพนบัถือ 
และความ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของบุคคลมีความเสมอภาค 
ซ่ึงเกิดจากการเจรจาต่อรองจนไดข้อ้ยุติท่ียอมรับร่วมกนั ประการท่ีสอง ผูป้ระสานงานดา้นวิชาการ
หรือเร่งใหเ้กิดปฏิพทัธ์ ประการสุดทา้ย กระบวนการท างานร่วมกนัทีมีระยะยาว เพียงพอและต่อเน่ือง 
จนภารกิจท่ีเป็นความผูกพนัร่วมกนัส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อาร์กาโร 
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(Arcaro, 1995,p.7) ท่ีได้กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จ า เป็นต้องเ ร่ิมต้นจากการมีส่วนร่วมของผู ้ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้องทุกฝ่าย และเซอร์จิโอวานนี  
(Sergiovanni,1991,88-90) ท่ีสรุปผลการศึกษาว่า โรงเรียนท่ีมีคุณภาพนั้นควรมีลกัษณะ ดงัน้ี ส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และโรงเรียนเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองนกัเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมหรือบทบาทในการจดัการศึกษา นอกจากน้ี สุวิมล 
ว่องวานิช และคณะ (2552, หนา้ 2-33) ยงัไดศึ้กษาว่า การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนท าให้
เกิดผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและนกัเรียนและท าใหเ้กิดผลทางบวกต่อโรงเรียน 
  2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานหลังการวิจัยกับก่อนการวิจัย  จากการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตลอดการวิจัยในสนามวิจัยของแต่ละโครงการดังกล่าวพบว่า 
ผลการวิจยัสามารถด าเนินงานท่ีส่งผลใหต้วัช้ีวดั (KPI) ประสบความส าเร็จ จ  านวน 6 ตวัช้ีวดั คิดเป็น
ร้อยละ 100  สูงกว่าเป้าหมายทุกตวัช้ีวดั ซ่ึงผลของความส าเร็จเกิดจากทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการร่วมคิดร่วมปฏิบติัทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการก าหนดกิจกรรมของ
โครงการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั ขรรคช์ยั  อ่อนมี ( 2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยใชก้ารบริหารแบบสมดุล กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ พบว่าสามารถด าเนินการท่ีส่งผลให้ตัวช้ีวดั (KPI) ประสบ
ความส าเร็จ 13 ตวัช้ีวดั โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่งผลใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคลอ้งกบั นิภาพร  อุปนิ (2555 : บทคดัย่อ) การศึกษาวิจยั เร่ือง 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาวินยัของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 พบวา่ ผลการพฒันาวินยั
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรม โฮมรูม กิจกรรมคนดีศรีจุฬาภรณ์ และกิจกรรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างระเบียบวินยันกัเรียนเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของระเบียบวินยั
มากข้ึน ด้านการแต่งกายนักเรียนแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย ด้านการตรงต่อเวลานักเรียนมี
พฤติกรรมตรงต่อเวลา ใน การเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบั อุดม  กสัมงั (2557, หน้า ,332-333) ศึกษาวิจยั 
เร่ือง การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์โดยใชก้ารวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า บรรลุเป้าหมายจ านวน 4 ตวับ่งช้ี คือ    ตวับ่งช้ีท่ี 1 ร้อยละของครูท่ีมี
คู่มือครูท่ีปรึกษานกัเรียน ตวับ่งช้ีท่ี 2 ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการนิเทศภายใน ตวับ่งช้ีท่ี 3 ร้อยละของครู
ท่ีเข้าประชุมการใช้คู่มือครูท่ีปรึกษานักเรียน ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีทักษะในการ
หลีกเล่ียงป้องกนัภยัอนัตราย และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตวับ่งช้ี 
คือ ตวับ่งช้ีท่ี 4 ร้อยละของครูท่ีไปศึกษาดูงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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  3. ผลการประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง จากปฏิบติัการ
ตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสัต
หีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 พบว่า ทีมวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัมาอย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดระยะเวลา 9 เดือน จนกลายเป็นความร่วมมือช่วยเหลือต่อกันอย่างจริงจัง 
(Collaboration) บนพ้ืนฐานของความไวค้วามใจระหวา่กนั ประกอบกบัการสมัภาษณ์พดูคุยกบัทุกฝ่าย 
ท าใหท้ราบวา่ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความภาคภูมิใจและมีความพึงพอใจมากท่ีไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลง
ของการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนและองค์กร
โดยรวม และมีความตอ้งการใหโ้รงเรียนด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ีต่อไปสอดคลอ้งกบั สามารถ กมขนุทด 
(2548, หนา้ 40-41) กล่าวว่า กระบวนทศัน์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการตั้ง
ค  าถามของนกัวิจยับางกลุ่มเก่ียวกบัคุณค่าของการวิจยัท่ีอา้งอิงวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจยัใน
กลุ่มปฏิฐานนิยม (Positivevism) วา่สามารถท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่ หรือ
วา่เป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับใหค้นบางกลุ่มท่ีอยูใ่นสถานะเหนือกวา่ผูอ่ื้น จากการศึกษา พบวา่ จุดเด่น
หรือประโยชน์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ช่วยท าใหผู้ค้นทุกกลุ่มทุกระดบัในสังคมได้
มีโอกาสหันหนา้เขา้หากนัและร่วมมือกนัท างาน เพ่ือให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
เพราะเป็นกิจกรรมเปิดกวา้งให้คนทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเป็นประชาธิปไตย เม่ือต่างฝ่าย
ต่างไดรั้บการยอมรับในความส าคญัในฐานะสมาชิกท่ีมีความเท่าเทียมกนั ผลท่ีตามมาไดแ้ก่ ความ
สามัคคีผูกพันระหว่างคนในสังคม ส่วนพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของนักเรียนท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลการวิจยั ซ่ึงจากการประชุมระดมพลงัสมอง (Brain Storming) ทีมวิจยัและคณะครูโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม ในท่ีประชุมมีความเห็นตรงกนัวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมต่างๆดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจทีมวิจยัไดส้รุปเฉพาะพฤติกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นการเรียน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นการแต่งกาย ดา้นความเสียสละมีจิตสาธารณะ ดา้นพฤติกรรมเชิงลบ ดา้นการกลา้แสดงความ
คิดเห็น ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นต้น สอดคล้องกับ แสงวัน ทองทิพย์ (2552 : 
บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาความมีวินยัในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนชุมชน 
บา้นอาฮี อ  าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาความ
มีวินยัในตนเองดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีวินยัในตนเองสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วม
ในกระบวนการวิจยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน
พบว่า นักเรียนรู้จักรับผิดขอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมากข้ึน และด้านความซ่ือสัตย์ พบว่า
นกัเรียนมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึนสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้ง
กบั ยทุธพล ฤาชา (2554 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยั เร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันา
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของนกัเรียน โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 22  พบว่า นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและวิธีการต่างๆ พร้อมน ามาปฏิบติัตน
เป็นคนดี มีความตั้งใจ ขยนัหมัน่เพียร มีการเกบ็ออมเงิน ใชจ่้ายอยา่งประหยดั มีความกตญัญู มีวินยัใน
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การแต่งกายถูกระเบียบ สะอาด มีกิริยาวาจา พดูจาสุภาพอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีสมัมาคารวะ มีนิสยั
รักษค์วามสะอาด มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีมอบหมาย บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การฝึกซอ้ม
กีฬา มีน ้ าใจเป็นนักกีฬามากข้ึนและสอดคลอ้งกบั สังวาล สิทธิวงค์    (2555 : บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยั 
เร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 พบว่า นกัเรียน
มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ เรืองคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดียิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะไวด้งัน้ี 
 

 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 ผูว้ิจยัเสนอแนะเพ่ือมุ่งหวงัใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา น าขอ้เสนอแนะ
น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารการศึกษาต่อไป 
 1. ผลของการวิจยัพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ส่ิงท่ีส าคญั
ให้ประสบผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายเกิดจาก การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนโดยเร่ิมตั้ งแต่ การร่วม
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ การร่วมวางแผนปฏิบติังาน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบติั การติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการแบบเป็นวงจร PAOR 
อยา่งต่อเน่ืองจึงจะมีผลใหเ้กิดความยัง่ยนื ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อมใหก้บัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงจึงจะเกิดผลในทางปฏิบติั 
 2. การสร้างความเขม้แข็งให้กบัการบริหารจดัการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารพฒันาคุณภาพผูเ้รียนประสบความส าเร็จ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders) สามารถประยุกต์ใชก้ลยุทธ์ดา้นการบริหารท่ีหลากหลายมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรียน และเป็นการเสริมสร้างให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งมากข้ึน ดังนั้ นผูท่ี้เก่ียวข้องควรแสวงหาแนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ๆมาปรับใช้ในการ
พฒันาการบริหารจดัการศึกษา 
 

 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัต ิ
 1. ฝ่ายบริหารควรให้ความส าคญักบัการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและครบตาม
ขั้นตอน 5 ขั้น ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของครูท่ีปรึกษา และควรมีการนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเน่ือง 
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 2. คุณภาพของผูเ้รียนมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะผูป้กครองและชุมชนเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัมาก ดงันั้นโรงเรียนควรพฒันาระบบเครือข่ายผูป้กครองใหมี้ความเขม้แขง็ พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง จึงจะสามารถเป็นแรงผลกัดนัช่วยใหร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. จากการวิจยัพบว่า ผลการวิจยัประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
ทีมวิจยัมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้กิดความส าเร็จดงักล่าว ดงันั้นโรงเรียนควรมีคณะท างานดา้นการวิจยั 
ประกอบดว้ยผูร่้วมวิจยัโดยรวมไม่เกิน 10 คน ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
โดยตอ้งผ่านกระบวนการพฒันาทกัษะทีมวิจยัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคณะท างานชุดน้ีเป็นผูท่ี้มีส่วนท าให้
การด าเนินงานในระดบัโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน า Model – ผลส าเร็จของการ วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ไปท าการวิจยัและพฒันาต่อในสถานศึกษาอ่ืนๆท่ีมีขนาดแตกต่างกนั เช่น ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็  เพ่ือขยายผลและยนืยนัองคป์ระกอบท่ีเกิดข้ึน 
 2. ควรน าวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไป
ใชก้บัโรงเรียนเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยักบัโรงเรียนรัฐบาล 
 3. การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพ่ือพฒันากิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผูว้ิจยัน า
มาตรฐานและตวัช้ีวดัความส าเร็จบางตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและขาดหายไปมาพฒันาและเติมเต็มใหก้ารดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ ดงันั้นควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งระบบทุกตวัช้ีวดั 
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