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8. อภิปรายผล
การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด
อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาได้เต็มที่
ก�ำหนดเวลาไม่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง ประชาชนขาดความสนใจและไม่กระตือรือร้น ไม่กล้า
แสดงออก และการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับสรุปค�ำสัมภาษณ์ของผู้รู้ที่ว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาได้
ไม่เต็มที่ ก�ำหนดเวลาไม่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง ประชาชนขาดความสนใจและไม่กระตือรือร้น
ไม่กล้าแสดงออก และการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับ
การวิจัยของ ทวิทย์ โพธิเสส (2550, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การมีส่วนร่วมของประชาคม
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังไชย อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษา
พบว่า “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และไม่สอดคล้องกับการวิจัยของธิติกานต์ แสนไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูหอ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมก�ำหนดปัญหา ความต้องการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญกับจัดท�ำแผนการ
พัฒนาต�ำบลและมีความต้องการให้การจัดสรรงบประมาณกระจายอย่างทั่วถึง และเกิดความเป็นธรรม
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ธิติกานต์ แสนไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลภูหอ อ�ำเภอภูหลวง
จังหวัดเลย” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูหอ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ก�ำหนดปัญหา ความต้องการ ส่วนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการร่วมติดตามประเมินผล
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อประชาชนเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาต�ำบลในระดับหมู่บ้าน มิได้
ติดตามหรือสอบถามว่าโครงการที่ตนเองเสนอให้บรรจุลงในแผนพัฒนาต�ำบลได้น�ำไปจัดท�ำเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือไม่ เพราะคิดว่ามิใช่หน้าทีข่ องตน ดังนัน้ ประชาชนจึงเพียงแต่ดกู ารบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่าง ๆ มิได้เข้าไปตรวจสอบ
โดยตรง จึงมีส่วนร่วมต�่ำกว่าทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐณิชา กงพะลี ได้ท�ำวิจัย “การมีส่วน
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ร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลแก่งเลิงจาน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแก่งเลิงจาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด น�ำมาอภิปรายได้ดังนี้
1) ด้านการร่วมก�ำหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมก�ำหนดปัญหาและ
ความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองมาก จึงเข้าร่วมประชุม
เพือ่ เสนอความต้องการเพือ่ ของบประมาณเพือ่ น�ำมาใช้ในการพัฒนาหมูบ่ า้ นของตนเอง แต่ขอ้ เสนอแนะอาจ
ได้นำ� ไปใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาน้อยหรืออาจน�ำไปใช้ทำ� แผนพัฒนาแต่อาจมีความล่าช้าในทางปฏิบตั ิ จึง
ท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการร่วมก�ำหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ นางไพทูรย์ โกพิพัฒน์ กล่าวว่า สาเหตุที่ท�ำให้ประชาชนร่วมก�ำหนดปัญหา
และความต้องการ เพราะต้องการน�ำปัญหาไปน�ำเสนอเพื่อของบประมาณ หรือโครงการที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนโดยรวม แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ ธิตกิ านต์ แสนไทย ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การมีสว่ นร่วม
ของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูหอ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย” ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูหอ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านการร่วมก�ำหนดปัญหาและความต้องการ
อยู่ในระดับมาก
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ
ประชุมระดับหมู่บ้านถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมีโอกาสได้พบปะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย และการประชุม
ประชาคมหมูบ่ า้ นจัดทีห่ มูบ่ า้ นของตนเอง จึงท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดปัญหาและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ชัยยศ ทะไกราช ได้ศึกษา
วิจัยเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมก�ำหนดปัญหาความต้องการ พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การได้รว่ มประชุมกับคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนา อบต. เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับปัญหา
ความต้องการของหมู่บ้านและต�ำบล
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนอาจไม่เข้าใจต่อบทบาทในการร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลด
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ปัญหาของหมูบ่ า้ นได้ดเี ท่าทีค่ วร เพราะอาจยังไม่เห็นผลของแผนทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง จึงไม่คอ่ ยเสนอแนะ
ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ นางนารี ศิรวิ ฒ
ั นสาธร กล่าวว่า การร่วมเสนอแนะ
ค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ถ้าประชาชนให้ความสนใจเอาใจใส่
ในการเข้าร่วมในแผนพัฒนา สอดคล้องกับการวิจัยของ ชัยยศ ทะไกราช ได้ศึกษาวิจัยเรื่องระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านการมีสว่ นร่วมก�ำหนดปัญหาความต้องการ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วม
ในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อมูลปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน ต�ำบลต่อที่ประชุม
2) ด้านการร่วมจัดท�ำแผนและโครงการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�ำแผนและโครงการ
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนต้องการให้หมู่บ้านและต�ำบลของตนมี
แบบแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยนุช แสงวุธ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ต�ำบลนางาม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ต�ำบลนางาม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมี
ส่วนร่วมจัดท�ำแผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�ำดับปัญหา และความ
ต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�ำแผนพัฒนา” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจวิเคราะห์ และพิจารณาล�ำดับปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอ
จัดท�ำแผนพัฒนาได้ทวั่ ถึง เพือ่ การแก้ไขทีน่ ำ� เสนอให้ได้รบั ความรวดเร็ว ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับการวิจยั ของ ปิยนุช แสงวุธ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่
ต�ำบลนางาม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต�ำบลนางาม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีสว่ นร่วมจัดท�ำแผนงาน/โครงการ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตอ่ หมูบ่ า้ น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมก�ำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�ำแผน และ
โครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน” ซึง่ มีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทตนเองว่ามีสทิ ธิทจี่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบาย รูปแบบ
การจัดท�ำแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ประชาชนเข้าใจเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์
ของ นางจันทร์ฉาย นาจังหาร กล่าวว่า ประชาชนควรร่วมก�ำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�ำแผน และ
โครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ วราพร สือ่ สกุล ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา ด้านการจัดท�ำ
แผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ใน
โครงการพัฒนา อบต.
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3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. พบว่า ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา อบต.เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ อบต.จึงไม่ได้สนใจเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ
วราพร สือ่ สกุล ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบางคล้า
อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการ
ตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา
อบต. หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�ำแผนฯจัดท�ำเสร็จ” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ไม่ค่อยติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. หลังจากที่คณะกรรมการ
จัดท�ำแผนฯจัดท�ำเสร็จ เพราะไม่ต้องการเข้าไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งท�ำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานของอบต. ซึ่งผล
การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ วราพร สื่อสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบต.
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือคัดค้านเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯ” ซึง่ มีระดับการแปลผลใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อร่างแผนพัฒนาต�ำบลเสร็จแล้ว ถือว่าแผนพัฒนาต�ำบลได้
ผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการจัดท�ำแผนและคณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแล้ว ประชาชนจึงไม่ต้องการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหา
สาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯใด ๆซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
ค�ำสัมภาษณ์ของ นายอ�ำนวย สุขยิ่ง กล่าวว่า การติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือ
คัดค้านเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯ เป็นประโยชน์ตอ่ หมูบ่ า้ น เพราะ
ลดปัญหาความเดือดร้อนและเพิม่ การพัฒนาให้กบั ชุมชนได้ และสอดคล้องกับการวิจยั ของ วราพร สือ่ สกุล
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการตรวจสอบเนื้อหา
ของแผนพัฒนา ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วมในการรตรวจสอบเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา
อบต.หลังจากที่คณะกรรมการจัดแผนฯจัดท�ำเสร็จแล้ว
4) ด้านการร่วมติดตามประเมินผล พบว่า ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ขัน้ ตอนการน�ำแผนพัฒนา อบต.ไปจัดท�ำข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล จึงท�ำให้ประชาชนทัว่ ไปมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง
ไชยภาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
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ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลผักแว่น อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคมต�ำบลมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผักแว่น ขั้นการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการน�ำแผนพัฒนาอบต.ไปจัดท�ำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้
น�ำเสนอตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้วา่ เพราะโครงการเร่งด่วนทีป่ ระชาชนเสนอให้บรรจุในแผนพัฒนาต�ำบลนัน้ ประชาชนมีความจ�ำเป็นและ
เดือดร้อนจริง ๆ ดังนั้นจึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดโครงการนั้นเร็ว ๆ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุด จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้
น�ำเสนอตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ได้ศึกษา
วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลผักแว่น อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาคมต�ำบลมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผักแว่น ขั้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบว่ามีการน�ำ
แผนพัฒนาอบต.ไปจัดท�ำข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วม
ในการผลักดันให้ อบต.น�ำโครงการจ�ำเป็นเร่งด่วนจากแผนพัฒนา อบต.ไปจัดท�ำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต. ในแก้ไข
ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจว่าการติดตามประเมินผลในการจัดท�ำแผนพัฒนา อบต. เป็นสิ่ง
จ�ำเป็น ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ นายวีรพงศ์ บรรพบุตร เห็นว่า “...ประชาชน
อาจยังขาดความเอาใจใส่ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าตัดสินใจ ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของ
อบต. ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมูบ่ า้ นอย่างเร่งด่วน ดังนัน้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ได้อย่างเต็มที่...” และสอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผักแว่น อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาคมต�ำบลมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผักแว่น ขั้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบว่ามีการน�ำแผนพัฒนาอบต.ไปจัดท�ำข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ อบต. จัดท�ำข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา อบต.
9. ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด
อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลเพิม่ มากขึน้ ทัง้ สีด่ า้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการร่วมติดตามประเมินผลควรให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก
เพราะค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมต�่ำที่สุด
1) ด้านการร่วมก�ำหนดปัญหาและความต้องการ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
มีส่วนร่วมก�ำหนดปัญหาความต้องการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลม่วงลาด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�ำหนด
ทิศทางปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ดังนั้น ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย
เปิดโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�ำหนดทิศทางปัญหา
และความต้องการของหมู่บ้าน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนา
เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ให้มากกว่าที่
เป็นอยู่
2) ด้านการร่วมจัดท�ำแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�ำแผนและ
โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดท�ำแผนและโครงการให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�ำดับปัญหา และความ
ต้องการของหมูบ่ า้ น เสนอขอจัดท�ำแผนพัฒนา” ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิเคราะห์ และพิจารณาล�ำดับปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน
เสนอขอจัดท�ำแผนพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมก�ำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�ำแผน
และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน.” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย
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เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมก�ำหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�ำแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน
พัฒนา อบต. โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “ติดตามตรวจสอบเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา
อบต. หลังจากทีค่ ณะกรรมการจัดท�ำแผนฯจัดท�ำเสร็จ” ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา
โดยเปิดโอกาส เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตามตรวจสอบเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา
อบต. หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�ำแผนฯจัดท�ำเสร็จ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือคัดค้านเนือ้ หาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯ” ซึง่ มีคา่ แปลผล
อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไข
ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผนฯ ให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่
4) ด้านการร่วมติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมติดตามประเมินผล โดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร
แก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เปิดเผยข้อมูลการท�ำงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการน�ำแผนพัฒนา อบต.ไป
จัดท�ำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการ
ทีไ่ ด้นำ� เสนอตรงกับความต้องการของหมูบ่ า้ น” ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้น�ำเสนอ
ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต.
ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการ
พัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต. ในแก้ไขปัญหา และความ
ต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจยั การมีสว่ นร่วมของประชาคมในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด
ดังต่อไปนี้
1) ควรวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรวิจัย บทบาทของผู้น�ำชุมชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงลาด อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3) ควรวิจัย ปัญหาในการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงลาด อ�ำเภอ
จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
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ทางวิชาการ ต�ำรา เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการท�ำวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมืออ�ำนวยความสะดวก
เป็นอย่างดี ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทีไ่ ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มสี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล ให้กำ� ลังใจและ
คอยช่วยเหลือสนับสนุน คุณค่า และประโยชน์อนั พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขออุทศิ เพือ่ บูชาพระคุณ
แด่บดิ ามารดา ครู อาจารย์ ทีใ่ ห้การอบรมสัง่ สอนให้มสี ติปญ
ั ญา และคุณธรรมเครือ่ งชีน้ ำ� ความส�ำเร็จในชีวติ
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การพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
The Development of Teacher Care Student Buakhao Model for solving
the risk behavior of student in Buakhao School
วุฒิ ขจร
Wut Khachon
ท�ำวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว
อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
โรงเรียน
บัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนบัวขาว จ�ำนวน 128 คน
และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนบัวขาว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 325 คน
ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการ
ด�ำเนินงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2) แบบสอบถามแบบสองค�ำตอบ (Dichotomous Questions) เพือ่ ใช้ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านในระบบ
TCS BUAKHAO MODEL ของครูทปี่ รึกษา และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ระบบ TCS BUAKHAO
MODEL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูที่ปรึกษามีผลงานการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL โดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 61.35 ครูมีความต้องการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 91.35
2. ผลการประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานพบว่า ต้อง
ปรับปรุง คือ การให้การปรึกษาเบือ้ งต้น การจัดกิจกรรมในห้องเรียน การสือ่ สารกับผูป้ กครองเพือ่ ช่วยเหลือ
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81, 3.81, 3.76 และ 3.69 ตามล�ำดับ
3. ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติพบว่า
ก่อนการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO
MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 0.75 และค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 19.33 ต้องปรับปรุง
หลังการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO
MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 0.58 และค่าสัมประสิทธิ์
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การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 12.89 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจการส่งเสริมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67, 4.52,
4.50, 4.48 และ 4.47 ตามล�ำดับ
4. ผลการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หานั ก เรี ย นโดยใช้ ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านในระบบ TCS
BUAKHAO MODEL ของครูทปี่ รึกษาโรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557
ในรอบที่ 1 พบว่าครูที่ปรึกษามีความเห็นว่า พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเป็น 25.62 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พฤติกรรม
ด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา ส่วน
พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนอยู่ในกลุ่มปกติ ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกับครูที่ปรึกษา
คือ พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่มที่มี
ปัญหา ส่วนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนได้ ส่วนพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมการหนีเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ปกติทโี่ รงเรียน
ก�ำหนด นั่นคือ การด�ำเนินการในรอบที่ 1 สามารถแก้ไขการหนีเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ 100 ผลการ
ด�ำเนินการในรอบที่ 2 พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มปกติ คือ มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมรวมทั้ง 4 ด้านคือ เป็น 13.92 อยู่ในกลุ่มปกติ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 4.62 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความเห็นว่าหลังการด�ำเนินการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในรอบที่ 2 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น มีคะแนนความเห็นทั้ง 4 ด้านเป็น
15.17 อยู่ในกลุ่มปกติ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.92 อยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง
กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนทั้ง 325 คน เมื่อด�ำเนินการครบ 2 รอบแล้ว
การปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้
ร้อยละ 100
		
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 มาตรา 30 และมาตรา 49 (ส�ำนัก
เลขาธิการวุฒสิ ภา 2551, หน้า 16-31) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 (ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547), หน้า 8) กล่าวถึงการคุ้มครองดูแลเด็กไว้ตรงกันว่า
“บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด�ำเนินการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง
ผู้ยากไร้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรืออยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ต้องได้รับ
สิทธิสนับสนุนจากรัฐเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ โดยเสมอภาค นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2548, หน้า 28) มาตรา 63 ก�ำหนดไว้ว่า
“โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน และกิจกรรมการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาและการฝึกอบรม
แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง” สาระ
ส�ำคัญของกฎหมายดังกล่าวล้วนให้ความส�ำคัญกับสิทธิและโอกาส การเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือเด็กและ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 411
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เยาวชนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่งพร้อมที่จะเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติต่อไป
จากการศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยของส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2550, หน้า
19) ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 4) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนไทยไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนรับอารยธรรมตะวันตก และค่านิยมตามแระเทศที่พัฒนาแล้ว
เด็กและเยาวชนในปัจจุบนั มีคา่ นิยม การบริโภคไม่เหมาะสม เป็นโรคอ้วน นิยมวัตถุซอื้ ของแบรนด์เนม ฟุง้ เฟ้อ
ฟุ่มเฟือย เด็กมีปัญหา หนีเรียน ติดเกม การพนัน เสพเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตและการศึกษา คนในสังคมขาด
คุณธรรม จริยธรรม ขาดวินัย ความเอื้ออาทรต่อกันลดลง เปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น ส่วน
ผลกระทบในด้านนักเรียนนั้น จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2551 ถึง 2553 เห็นได้วา่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทุกวิชามีคะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50
สอดคล้องกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 5) ว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่ได้
มาตรฐานถึงร้อยละ 65 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่มีความจ�ำเป็นต้องศึกษา
และสร้างความรู้ใหม่ ๆ ออกมาช่วยกันพัฒนาดูแลเด็กและเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จากสถานการณ์และสภาพปัญหาข้างต้น เห็นได้ว่านักเรียนในระกับการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
กับปัญหาด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมไม่เหมาะสม และปัญหาด้าน
ความปลอดภัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 5-7) วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่เสี่ยง
ทีส่ ง่ ผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม ประกอบด้วย ปัจจัยจากสภาพครอบครัว โรงเรียน เพือ่ น
ชุมชนและสังคม รวมทั้งปัจจัยที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการบริหารการศึกษา
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในช่วงปีการศึกษา 2551 – 2552 คณะรัฐมนตรี
ก�ำหนดให้เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่หลักในการ
ขับเคลื่อนน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่ผลจากการตรวจดูแล วินัยนักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2551 (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (2551, หน้า 6) ยังพบว่า นักเรียน นักศึกษา
ส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อายุระหว่าง 14 - 18 ปี สถานที่พบการประพฤติตนไม่เหมาะสม ได้แก่
ร้านเกม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามธรรมชาติ หอพักเอกชน โรงเรียนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือ
เด็กได้ครอบคลุม จากรายงานการเยี่ยมบ้านของสถานศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 (ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (2553, หน้า 2) พบว่า มีนักเรียน 4,998 คน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจ�ำนวน
นักเรียนทั้งหมด ประสบปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ในขณะที่ อวยชัย ศรีตระกูล (2553, หน้า 64) น�ำเสนอ
ปัญหาอุปสรรคการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนว่า ครูท่ีปรึกษาเข้าใจว่า ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นหน้าที่ครูแนะแนว มักมีเหตุผลจากครูที่ปรึกษาจ�ำนวนมากว่า
ครูมีภาระงานมากท�ำให้ไม่มีเวลา ครูยังน�ำผลการคัดกรองนักเรียนที่ได้มา จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือแก้ไข
หรือพัฒนาในรูปโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีน้อยขาดความต่อเนื่อง ส่วนผู้ปกครอง ให้เหตุผลว่า
ไม่มีเวลา ไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูก ไม่เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากการศึกษาและวิเคราะห์การด�ำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
พอที่จะสรุปได้ในขั้นต้นว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน ยังไม่สามารถด�ำเนินการให้มี
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ประสิทธิภาพได้ นอกจากนีก้ ารบริหารในเชิงนโยบายของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ขาดข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเฝ้าระวัง การประสานงาน การติดตามและประเมิน ผลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถด�ำเนินการกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาใน
พืน้ ทีไ่ ด้เพียงพอ จากรายงานผลการศึกษาข้างต้นเห็นได้วา่ ปัญหาหลักของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เกิดจากระบบการบริหารจัดการทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับสถานศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการบริหารระบบใหม่และเผยแพร่ความรู้
สู่สถานศึกษาในโอกาสต่อไป
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ไม่ให้ขยาย
วงกว้างออกไป จึงมีความสนใจที่จะศึกษา และพัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL
โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งระบบ TCS BUAKHAO MODEL ได้พัฒนารูปแบบ
มาจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนบัวขาว แต่ยังไม่มีระบบการด�ำเนินการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน ขาดการเฝ้าระวัง ขาดการประสานงานทีด่ ี ไม่มกี ารติดตามและการประเมินผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และเพื่อให้เข้ากับสภาพและบริบทของโรงเรียนบัวขาว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและ
พัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียน โรงเรียนบัวขาว และเพือ่ เป็นข้อสนเทศในการปฏิบตั งิ านระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ
โรงเรียนบัวขาวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 3,076 คน
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) การใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนในการท�ำงานที่ใช้หลัก
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ 2) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้การปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาเข้าสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น
4.2 ระบบ TCS BUAKHAO MODEL มีระบบงานที่ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนา
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คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพ คือ เก่ง ดี มีสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีขอ้ มูลสารสนเทศของโรงเรียน ทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ ให้ผบู้ ริหารใช้ในการตัดสินใจ ด�ำเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4.4 เป็นต้นแบบให้โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละ
โรงเรียนได้
4.5 เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 3,076 คน
5.2 กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
5.2.1 ผูว้ จิ ยั และกลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั (Research Participants จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03
ของครูทั้งหมด
5.2.2 ครูที่ปรึกษาหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) จ�ำนวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.8 ของครูทั้งหมด
5.2.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของนักเรียนทั้งหมด
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสองค�ำตอบ (Dichotomous Questions) โดยให้ผตู้ อบเลือก
ค�ำตอบใดค�ำตอบหนึ่ง เช่น ปฏิบัติ - ไม่ได้ปฏิบัติ, เคย - ไม่เคย, สนใจ - ไม่สนใจ, เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย, ใช่
- ไม่ใช่, เป็นต้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นที่มีต่อระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert’s Scale)
ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ
ครูที่ปรึกษา โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เอกสารความรู้ประกอบการประชุม เรื่อง การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เอกสารคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในระบบ TCS BUAKHAO MODEL และแบบฝึกปฏิบตั ริ ะบบ
TCS BUAKHAO MODEL
ตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการด�ำเนินงาน ได้แก่ แบบการสังเกตโดย
เข้าไปร่วม (Participant Observation) การนิเทศภายในโรงเรียน (Internal Supervision) และแบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
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6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลของการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่ปรึกษา พบว่าครูที่
ปรึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุราชการ มากที่สุดอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี ครูที่ปรึกษา มีผลการปฏิบัติ
งานโดยเฉลี่ย ร้อยละ 61.35 มีการปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 38.65 ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีความรู้
ในขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนอยู่ในระดับ มาก ทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 ครูมี
ความสามารถโดยรวมทัง้ 5 ขัน้ ตอนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยูใ่ นระดับ มาก มีคา่ เฉลีย่ เป็น 3.88
และครูที่ปรึกษาเห็นว่า ระบบ TCS BUAKHAO MODEL มีประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของครูที่ปรึกษาต่อการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO
MODEL หลังได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วสูงขึ้น เปรียบได้ดังนี้
1. ก่อนการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO
MODEL โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีคา่ เฉลีย่ เป็น 3.88 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็น 0.75 และค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 19.33 ต้องปรับปรุง
2. หลังการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO
MODEL โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีคา่ เฉลีย่ เป็น 4.50 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็น 0.58 และค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 12.89 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ
3. ครูทปี่ รึกษาสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดที สี่ ดุ เรียงตามล�ำดับดังนี้ การส่งต่อ, การคัดกรองนักเรียน, การ
รูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล, การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมนักเรียน มีคา่ เฉลีย่ เป็น 4.67, 4.52,
4.50, 4.48 และ 4.47 ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ TCS
BUAKHAO MODEL ของครูที่ปรึกษา โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา
2557
1. ผลการด�ำเนินการในรอบที่ 1
เก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
พบว่า ความเห็นของครูที่ปรึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถ
แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียนได้ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมเป็น 25.62 อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่ม
เสีย่ งมีปญ
ั หา มีคะแนนเฉลีย่ เป็น 7.84, 4.98 และ 7.34ตามล�ำดับ ส่วนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
อยู่ในกลุ่มปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.46 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด
ในด้านพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ จี ดุ แข็ง ค่าเฉลีย่ เป็น 3.66
แม้จะเป็นจุดแข็งทีไ่ ม่สงู มากนัก ก็เป็นสิง่ ดีทสี่ ามารถพัฒนาได้ ความเห็นของผูป้ กครองต่อการด�ำเนินการใน
วงจรที่ 1 พบว่า พฤติกรรมเด็กในปกครองยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 24.08 อยู่ในกลุ่ม
เสีย่ ง เมือ่ พิจารณารายด้านแล้ว พบว่า พฤติกรรมทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง/มีปญ
ั หาทุกด้าน ส่วนพฤติกรรม
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 5.63 เป็นจุดแข็งที่อยู่ในระดับ
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ปานกลางไม่สงู มากนัก ก็เป็นสิง่ ดีทสี่ ามารถพัฒนาได้ พฤติกรรมการหนีเรียน ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
คือ บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชาของครูผู้สอน พบว่า พฤติกรรมการหนีเรียนอยู่ในเกณฑ์
ปกติที่โรงเรียนก�ำหนด กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ทั้ง 325 คน ยังไม่
ประสบผลส�ำเร็จ คงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป โดยรวมแล้วพฤติกรรมของนักเรียนเริ่มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่วน
เรื่องการหนีเรียนสามารถแก้ได้ ร้อยละ 100
2. ผลการด�ำเนินการในรอบที่ 2
จากการสรุปผลการด�ำเนินการในรอบที่ 1 พบปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการตามวงจร
คุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอน และปัญหาจากการใช้เอกสารในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่
ปรึกษายังขาดประสิทธิภาพ ได้ประชุมวางแผน หากลยุทธ์ที่เหมาะสม แก้ไขข้อบกพร่องจากรอบที่ 1 แล้ว
ด�ำเนินการในรอบที่ 2 ต่อไป ผลการด�ำเนินการในรอบที่ 2 สรุปได้ดังนี้ ครูที่ปรึกษาเห็นว่านักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มปกติคือมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรวมทั้ง 4 ด้านเป็น 13.92 เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นกลุม่ ปกติ ในด้านพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 4.62 คะแนนเฉลี่ยของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการด�ำเนิน
การในวงจรที่ 2เป็น 15.17 อยู่ในกลุ่มปกติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พฤติกรรมทั้ง 4 ด้านอยู่
ในกลุ่มปกติ ส่วนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.92 อยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง
กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน ทัง้ 325 คน ในรอบที่ 2 ประสบ
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
7.1 การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั้น โรงเรียนจะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติจริง เพื่อน�ำผลจากการพัฒนาไปใช้ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
จากการพัฒนาการปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดทั้งการนิเทศการก�ำกับ ติดตาม ท�ำให้ครูที่ปรึกษาทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักและเกิดขวัญ
ก�ำลังใจ ในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ขวัญและก�ำลังใจเป็นสิ่งส�ำคัญ
เป็นแรงผลักทีจ่ ะให้คน อยากท�ำหรือไม่อยากท�ำ การประชุมให้ความรู้ ก็เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ของการให้กำ� ลังใจ
นอกเหนือจากค�ำชมหรือการให้รางวัล สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539
อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2543 : 138 - 139) ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาครู
ประจ�ำการไว้ดังนี้ 1) การจัดให้มีระบบและองค์กรพัฒนาครู ที่จูงใจให้ครูเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) การจัดให้มแี ผนพัฒนาครูประจ�ำการและบุคลากรทางการศึกษา 3) การจัดให้มศี นู ย์พฒ
ั นาครูประจ�ำการ
และบุคลกรทางการศึกษากระจายทุกภูมิภาค ท�ำหน้าที่หลักในการพัฒนาครู และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของครู 4) การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาครูทั้งระบบ
5) การประสานงานให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องสร้างแรงจูงใจให้ครูเข้ารับการพัฒนา และใช้ผลจากการพัฒนาครู
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เป็นตัวก�ำหนดความก้าวหน้า การเข้าสูต่ ำ� แหน่งและการเปลีย่ นระดับของครู สอดคล้องกับสันติ นิลหมืน่ ไวย์
(2546 : บทคัดย่อ) ทีใ่ ช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาครู แล้วจึงน�ำผลการพัฒนาไปใช้ในการแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะการหลบหนีเรียน ได้รบั การแก้ไขในแนวทางทีถ่ กู ต้อง ท�ำให้สถิตกิ ารหลบ
หนีเรียนของนักเรียนลดลงและหมดไปในที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมโดยทั่วไป คือ
ประชุมเพือ่ การแก้ปญ
ั หา (Pro - Solving) เพือ่ การเรียนรูร้ ว่ มกันหรือการฝึกอบรม (Learning and Training)
และเพื่อตัดสินใจหรือก�ำหนดนโยบาย (Decision - Making or Policy Determination) (มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง, 2546 : 4)
7.2 ในการปฏิบัติงาน ตามวงจรคุณภาพ PDCA นั้น ต้องให้ความส�ำคัญทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การ
เตรียมการและวางแผนด�ำเนินงาน (Plan) การปฏิบตั ติ ามแผน (Do) การก�ำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
(Check) การปรับปรุงด�ำเนินการได้มาตรฐาน (Act) รวมทั้งการด�ำเนินงานของครูที่ปรึกษาในกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ประการ ความล้มเหลวจากการด�ำเนินการในรอบที่ 1 เกิดจากความบกพร่อง
ในทุก ๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติ เช่น มีแผนด�ำเนินงานแต่ไม่ท�ำความเข้าใจในแผนให้ถ่องแท้ ขาดความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติ เพราะการท�ำงานกับคนซึ่งมีชีวิต มีความรู้สึกและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ต้องใช้ความละเอียดอ่อนพอสมควร ที่ส�ำคัญอีกประการคือ การบันทึกผลการปฏิบัติ ผลกระทบ วิธีการ
การตรวจสอบกับเป้าหมาย เป็นสิ่งชี้ให้ทราบว่างานส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ ส�ำเร็จด้วยวิธีการเช่นไร น�ำไปสู่
มาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการปฏิบัติการในรอบที่ 2 ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ที่กล่าวมาแล้ว ท�ำให้ครูสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ และสามารถด�ำเนินการในรอบต่อไปได้ ทั้งยังสามารถ
พัฒนาวิธีการปฏิบัติ วิธีการคิด โดยเฉพาะการประชุมกลุ่มย่อย ไม่จ�ำเป็นต้องให้อยู่ในรูปแบบเสมอไป
พร้อมเมื่อไรก็ประชุมกลุ่มได้ ลักษณะการประชุมเหมือนคุยกันสนุก ๆ ด้วยเรื่องธรรมดา สถานที่ไม่จ�ำกัด
ร่มไม้โรงอาหาร แม้แต่การเดินไปด้วยกัน ดูเหมือนว่าจะได้ผลมากกว่าประชุมเป็นแบบทางการ เพราะ
ไม่เครียด ไม่ต้องกังวลกับการวางตัว
7.3 การใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน จะได้ผล
อย่างเต็มที่เมื่อครูมีข้อมูลของนักเรียนมาก กว้าง ลึก เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนแรกใน
ระบบ TCS BUAKHAO MODEL คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุด เพราะการ
รู้รายละเอียดของนักเรียนมาก การด�ำเนินการในขั้นต่อไปจะง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น ต้องศึกษานิสัย
และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างละเอียด ข้อมูลนักเรียนที่บันทึกในระเบียนสะสมต้องครบ มีส่วนเพิ่มเติม
ซึง่ เป็นข้อค้นพบเป็นกรณีพเิ ศษ อาจเป็นข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนยิง่ จะท�ำให้รจู้ กั นักเรียนดียงิ่ ขึน้ การแก้ปญ
ั หา
จะยิ่งง่ายขึ้น ซึ่งในรอบที่ 2 มีการหาข้อมูลนักเรียนเพิ่มทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน และสังคม
นอกโรงเรียนของนักเรียนด้วยจากการมีข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
กับกลุ่มปกติได้ถูกต้อง การส่งเสริมนักเรียนให้กลับเป็นกลุ่มปกติ ควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลายและ
พยายามจูงใจให้นกั เรียนกลุม่ เสีย่ งเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ ซึง่ เป็นเทคนิคหนึง่ ทีค่ รูจะต้องท�ำให้ได้นนั่ คือ ครู
ต้องแสดงความเป็นมิตร ความเอื้ออาทร เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจ กล้าที่
จะพูด กล้าที่จะบอกปัญหาให้ครูทราบ การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ในการด�ำเนินการรอบที่ 1 ค่อน
ข้างจะเป็นปัญหาทั้งนี้เพราะครูส่วนหนึ่งใช้การข่มขู่ด้านระเบียบ วินัย หรือสอบถามข้อมูลจากนักเรียน
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โดยตรง ผลกระทบคือ นักเรียนเกิดปัญหาซ้อนปัญหาขึน้ มา คือนอกจากปัญหาทีต่ นเองเป็นผูก้ ระท�ำแล้วยัง
มีปัญหาที่เกิดจากการกระท�ำของครูเพิ่มเข้ามาอีก อาจเกิดการต่อต้าน หรือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อครู สิ่งส�ำคัญ
คือต้องกระท�ำโดยไม่ให้เขารูว้ า่ เขาอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง การทีค่ รูพยายามเข้าใกล้ตวั เขาอาจเกิดได้ทงั้ ผลบวกหรือ
ผลลบ การส่งต่อนักเรียนจะด�ำเนินการเมือ่ เห็นว่า ครูดำ� เนินการทุกวิถที างแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
จึงด�ำเนินการส่งต่อไปยังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการที่ดี
ยิ่งบ่อยยิ่งดีนักเรียนจะเกิดความเกรงใจ ให้ความเป็นกันเองมากขึ้น
7.4 การก�ำกับ ติดตาม การขอความร่วมมือกับครูผู้สอนทุกคน การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
จะท�ำให้การด�ำเนินการแก้ปญ
ั หามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต้องบันทึกผลการติดตามให้เป็นปัจจุบนั ป้องกัน
การหลงลืมเพราะครูต้องดูแลนักเรียนหลายคน สอดคล้องกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 176) กล่าวถึงการ
แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนของครูที่ปรึกษาต้องมีการก�ำกับติดตาม เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอน
7.5 ผลของการด�ำเนินการแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน แม้วา่ จะด�ำเนินการได้สำ� เร็จ แต่มขี อ้
ที่น่าสังเกต คือ คะแนนที่ได้จากการประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ไม่ได้บ่ง
บอกว่านักเรียนจะไม่มีปัญหา เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาบางลง และพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น อยู่ในกรอบและเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด บางส่วนยังคงเป็นเงาสีเทาอยู่ระหว่างรอยต่อของ
พฤติกรรมเสีย่ งกับพฤติกรรมปกติ ตัวอย่างเช่น ผลการแสดงความเห็นของครูทปี่ รึกษาด้านอารมณ์ และด้าน
พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ มีคา่ เฉลีย่ เป็น 3.16 และ 3.15 ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดไว้ทคี่ ะแนน 0 - 3
ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.16 และ 0.15 คะแนนตามล�ำดับ หรือความเห็นของผูป้ กครองด้าน
พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ มีค่าเฉลี่ย เป็น 3.41 และด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น มีค่าเฉลี่ยเป็น
5.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.41 และ 0.14 คะแนนตามล�ำดับ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า การที่นักเรียน
จะถูกชักจูงไปสูก่ ลุม่ เสีย่ งอีกครัง้ มีโอกาสสูง ดังนัน้ การด�ำเนินการปกป้องคุม้ ครองนักเรียนโดยใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะต้องด�ำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ จากรอบต่อรอบอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเยาวชน
รุ่นหลังยังตามมาอีกไม่รู้จบสิ้นเช่นกัน
ข้อสังเกตที่ควรตระหนักเป็นอย่างมากคือ ต้องสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนให้ชัดเจนเป็นไป
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากข้อสังเกตผู้ปกครองยังแสดงความรัก ความห่วงใยบุตร
หลานในทางที่ไม่ถูกต้อง ปกปิดพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างไว้อย่างรู้เท่าไม่ถึงกาล
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL
8.1.1 จากการสังเกต ติดตามการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่
ปรึกษา พบว่า ครูมคี วามรูใ้ นเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี แต่ขาดทักษะและความสามารถในการปฏิบตั ิ จึงควรให้มที มี
นิเทศติดตามที่มีความรู้ อาจจะเป็นครูปกครองด้านระเบียบ วินัย ครูแนะแนว หรือบุคลากรจากภายนอก
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เช่น จิตแพทย์ ผู้ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมนิเทศ ติดตาม ให้ค�ำ
แนะน�ำช่วยเหลือ และร่วมในกระบวนการแก้ปญ
ั หากับครูดว้ ย ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จะท�ำให้บรรยากาศในการปฏิบัติงานดีขึ้น
8.1.2 ครูทปี่ รึกษาให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมในด้านการประชุมกลุม่ ย่อย คือไม่อยากให้เข้มงวดมากนัก
ให้เป็นไปตามความพึงพอใจ หมายความว่า ถ้ากลุ่มพร้อมจะนัดประชุมเองโดยไม่ต้องก�ำหนดสถานที่
ส่วนระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนอาจจะคลาดเคลือ่ นไปบ้างก็ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหาย จากการสังเกตของ
ผู้นิเทศพบว่า เป็นวิธีการที่ดี ค่อนข้างจะได้ผลดี ครูไม่ต้องกังวลว่าจะต้องท�ำตัวให้ว่าง กังวลกับการสอน
พร้อมเมื่อไรก็ประชุมได้ทันที ไม่ต้องมีรูปแบบ พบว่าในบางโอกาสวันหยุดราชการเสาร์และอาทิตย์ ครูนัด
ไปที่บ้านคนใดคนหนึ่งรับประทานส้มต�ำ ไก่ย่าง แกงหน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารว่างที่นิยมของคนภาคอีสาน
ในช่วงขณะนั้นก็พูดคุยกันไปหลาย ๆ เรื่อง รวมทั้งการด�ำเนินการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ไปด้วย ไม่ใช่การประชุม แต่ก็คล้าย ๆ ได้ทั้งเนื้อหาสาระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากพอสมควร เป็นแบบ
สบาย ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง เสนอแนะว่าน่าจะมีการจดบันทึกสิ่งที่พูดคุยกัน
ไว้บ้าง จะได้มีหลักฐานไว้ทบทวนในการด�ำเนินการต่อไป
8.1.3 วงจรคุณภาพ PDCA ถ้าครูน�ำไปให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนด้วย
จะเป็นการดีมาก นอกจากนักเรียนจะได้วิธีการเรียนที่ดีเป็นระบบแล้ว ครูยังมีทักษะในการด�ำเนินการตาม
กระบวนการ PDCA ด้วยเช่นกัน ถ้าปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะท�ำให้ครูปฏิบัติงานใด ๆ ก็แล้วแต่เป็นระบบและ
ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ได้
8.2 ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
8.2.1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรก�ำหนดเป็นนโยบายให้มีการ
พัฒนาการปฏิบตั งิ านระบบ TCS BUAKHAO MODEL อย่างสม�ำ่ เสมอ ให้มแี ผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน และ
ให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพิ จ ารณาเลื่ อ นระดั บ
ปรับต�ำแหน่งและเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบด้วย จะเป็นแรงจูงใจให้ครูอยากท�ำงาน
มากขึ้น ทั้งนี้ต้องรอบคอบและให้มีระบบที่ชัดเจนจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้
8.2.2 การน�ำวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้ ตลอดทั้งการด�ำเนินกิจกรรมในระบบ TCS
BUAKHAO MODEL ครูตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดีกอ่ น ในการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
อาจท�ำได้หลายวิธี การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็นเพียงหนึง่ ในหลาย ๆ วิธเี ท่านัน้ และควรหมัน่ ฝึกฝนทบทวน
บ่อย ๆ จึงจะเกิดทักษะและเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการทั้งสองได้
8.2.3 ในการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน การสังเกตเป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้ทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ได้งา่ ย และเป็นวิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ทัง้ นีค้ รูจะต้องฝึกการสังเกต กระบวนการสังเกตเป้าประสงค์ในการ
สังเกต ให้เกิดทักษะและเกิดความช�ำนาญการจึงจะได้ผล
8.2.4 เนื่องจากการด�ำเนินการตามขั้นตอน วงจร PDCA หรือวงจรอื่นใดก็ตามโอกาสที่ครู
นักเรียน ผู้ปกครองจะได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
หรือเป็นกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเป็นสิ่งส�ำคัญจ�ำเป็น การกล้าแสดงความคิดเห็น การยอมรับ
ความคิดเห็น และพฤติกรรมกลุม่ เป็นสิง่ ส�ำคัญจ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้กลุม่ ปฏิบตั งิ านได้สำ� เร็จ โดยเฉพาะกลุม่ ของ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 419

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ครูที่มีวัยวุฒิ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาก ๆ ทั้งความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวจะมีผลต่อกลุ่มมาก การ
จัดนักเรียนเข้ากลุ่มท�ำกิจกรรมก็เช่นกัน ครูควรพิจารณาและให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ด้วย
8.3 ความคิดเห็นของผู้วิจัย
การแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้โรงเรียนได้ใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นยุทธศาสตร์ในการดูแลป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดกับนักเรียนท�ำให้ต้องเสียทั้งเวลา และทรัพยากรอื่นควรใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ดีขึ้นดูจะเป็นการดีที่สุด
การที่จะใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นยุทธศาสตร์ในการปกป้อง คุ้มครองนักเรียน
ได้นั้น สิ่งส�ำคัญที่สุดต้องรู้ว่าพื้นฐานหรือวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานในด้านดูแลมีลักษณะอย่างไร พื้นฐาน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะท�ำให้การใช้
ยุทธศาสตร์ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ โรงเรียนจะต้องด�ำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 3 ประการ
คือ
8.3.1.1 อันดับแรกทีส่ ดุ จะต้องศึกษาการปฏิบตั งิ านในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ
ครูที่ปรึกษา ศึกษาผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการด�ำเนินงานมาพัฒนาต่อยอดของความรู้
ความสามารถให้กับครู ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล
8.3.1.2 น�ำข้อบกพร่องที่ค้นพบ มาวางแผนพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้จริง ไม่ใช่รเู้ พราะสามารถตอบได้วา่ รู้ ต้องสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู ในการพัฒนา
ครูโรงเรียนจะใช้วิธีอื่นก็ได้ ซึ่งมีอีกหลายวิธี เลือกใช้ให้เหมาะสม ส�ำคัญที่สุดฝ่ายบริหารต้องให้ความสนใจ
นิเทศ ติดตาม ให้ก�ำลังใจอย่างสม�่ำเสมอ
8.3.1.3 การน�ำความรู้ที่ได้พัฒนาแล้วไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติให้ครบ ถูกต้องในองค์ประกอบ 5
ประการในระบบ TCS BUAKHAO MODEL อาศัยการปฏิบัติงานที่มีหลักการจัดการที่เป็นระบบซึ่งแต่ละ
โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย โรงเรียนบัวขาวใช้ระบบ PDCA เพื่อให้สอดคล้องและรองรับ
การประเมินการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทีส่ ามารถตรวจสอบและสามารถประเมิน
กระบวนการปฏิบตั ไิ ด้ทกุ ขัน้ ตอน สิง่ ทีค่ วรตระหนักเป็นอย่างมาก คือ การป้องกัน ดูแลและคุม้ ครองนักเรียน
ไม่ใช่ทำ� ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ ต้องปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ ง ตามวงจรคุณภาพ PDCA จากรอบที่ 1 ไป 2,3,และ
ต่อไปเรือ่ ย ๆ อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดและต้องพัฒนาให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกในยุคไร้ขอบเขตไร้พรมแดน
ตลอดไป
8.4 แนวความคิดในการวิจัยครั้งต่อไป
8.4.1 นอกจากการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แล้ว ควรใช้แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามที่กรมสุขภาพจิตได้เสนอเป็นตัวอย่างร่วมในการประเมินด้วย
8.4.2 ควรน�ำวิธีการในระบบวงจรคุณภาพ PDCA ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติแล้วด�ำเนินการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง ในด้านมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน เช่น ด้านกระบวนการ พัฒนาการความรู้
ทางด้านพุทธิปัญญา การแก้ปัญหาและเจตคติ เป็นต้น
8.4.3 ควรด�ำเนินการวิจยั พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของนักเรียนทีไ่ ด้รบั บริการตามการ
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ปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพนักเรียน
ของแต่ละโรงเรียน
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อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ชวลิต ชูกำ� แพง ดร. สัจธรรม พรทวีกลุ และ รศ.ดร. ธรรมนิตย์
วราภรณ์ ที่เมตตา เสียสละเวลาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการ
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณ ดร. จิตราภรณ์ วงศ์ค�ำจันทร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ชว่ ยเป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญ
ยิ่งให้กับผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเป็นเครื่องแสดงความกตัญญู
กตเวฑิตา เพื่อบูชาแด่ บูรพาจารย์ พระคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน
สติปัญญาและคุณธรรมเป็นเครื่องน�ำสู่ความส�ำเร็จครั้งนี้
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