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	 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพัฒนารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	 ศรีบุณยานุสสรณ์	 2)	

ออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 3)	 ทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่ง

เสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	และ	4)	ประเมนิปรบัปรงุแก้ไข

การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ครแูละผูบ้รหิาร	จ�านวน	15	คน	

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	13	คน	และนกัเรยีน	จ�านวน	98	คนได้มาโดยสุม่ตวัอย่างแบบ

ง่าย	(Simple	Random	Sampling)	จากตารางเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบทดสอบ	และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรยีนด้านการส่งเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรียนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1)		 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 พบว่า	 สภาพความพร้อมพื้นฐาน

ของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานุสสรณ์	ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพบุคลากร	ด้านงบประมาณ	

ท�าให้พบจดุแข็งจุดอ่อนของโรงเรยีน	จึงได้พจิารณาด�าเนนิกจิกรรมเพือ่แก้ไขจุดอ่อนของโรงเรยีน	เพือ่ให้การ

ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนิน

งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างเป็นระบบเหน็เป็นรปูธรรมและให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพือ่

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

1 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง

กระทุ่มแบน 
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	 2)		 การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พงึประสงค์ของนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นรปูแบบท่ีพฒันาข้ึน	มช่ืีอว่า	“PART	Model”	

น�าไปด�าเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเน้ือหาท่ีก�าหนดไว้	 โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า	รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 3)		 ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ได้มีการจัดให้มีการประชุม	เชิงปฏิบัติการไปใช้ใน

การด�าเนินงานให้แก่ครแูละผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และนกัเรยีน	ผลการทดลองโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.48)

	 4)		 การประเมนิความพงึพอใจในการพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการส่งเสรมิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปรากฏว่า	ครูและผู้บริหาร	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.12)

ค�าส�าคญั : 1.	การพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน	2.	ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	the	fundamental	data	for	student	

care	and	support	system	model	development	 in	promoting	desirable	characteristics	of	

Sribunyanussorn	Municipality	School	students	2)	to	design	and	develop	the	student	care	

and	 support	 system	model	 in	 promoting	 desirable	 characteristics	 of	 Sribunyanussorn	 

Municipality	School	students	3)	to	try	out	the	designed	and	developed	student	care	and	

support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics,	and	4)	to	evaluate	and	solve	

the	student	care	and	support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics.	The	

samples	were	15	teachers	and	school	administrators,	13	basic	education	committees,	and	

98	students	which	were	chosen	by	simple	random	sampling	from	Krejcie	and	Morgan	table.	

The	research	instruments	were	interview,	test	and	questionnaires	of	satisfaction	towards	

care	 and	 support	 system	model.	 The	data	were	 analyzed	by	using	percentage,	mean,	

standard	deviation	and	content	analysis.

	 The	results	of	this	research	were

	 1)		 The	study	of	the	fundamental	data	for	student	care	and	support	systemmodel	 

development	in	promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	Municipality	School	

students	had	found	the	weakness	of	the	fundament	readiness	in	each	section,	personnel	

section	 and	 budget	 section.	 This	 problem	was	 solved	 effectively	 for	 the	 school’s	 

educational	development,	 especially	 the	 standard	development	 the	 student	 care	 and	

support	system	which	would	apply	to	educational	assurance.
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	 2)		 The	design	and	development	the	student	care	and	support	system	model	in	

promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	Municipality	School	students	was	

called	“PART	Model”	which	used	to	develop	the	student	care	and	support	system	model.	

From	the	workshop,	it	resulted	that	this	model	was	suitable	for	educational	development.

	 3)		 The	result	of	experimental	model	of	the	student	care	and	support	system	in	

promoting	 desirable	 characteristics	 of	 Sribunyanussorn	Municipality	 School	 students	 in	

workshop	for	the	teachers,	school	administrators,	basic	education	committees	and	students	

was	at	the	high	level	( =	4.48).

	 4)		 The	questionnaires	of	satisfaction	towards	the	development	of	the	student	

care	and	support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	

Municipality	 School	 students	 for	 the	 teachers,	 school	 administrators,	 basic	 education	 

committees	and	students	was	at	the	high	level	( =	4.12).

Keywords : 1.	 The	 Development	 of	 Student	 Care	 2.	 Support	 in	 Promoting	 Desirable	 

Characteristics	of	Student

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความ

สามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง	โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา

น้ัน	นอกจากจะด�าเนนิการด้วยการส่งเสรมิสนบัสนนุนกัเรยีนแล้ว	การป้องกนัและการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา	 เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร	เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว	ในเชิงลบก็

มีปรากฏเช่นกัน	เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหาการระบาดของสารเสพติด	ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	ก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต	และสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	ภาพความส�าเร็จที่เกิดจาก

การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น	 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	มาตรา	43	ก�าหนดไว้ว่า	บคุคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัใน

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไม่น้อยกว่า	12	ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง	และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	และแก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับ

ที่	3)	พ.ศ.	2553	ได้ก�าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา	ในมาตรา	6	ไว้ว่า	“การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรม	

และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พ.ศ.	 2551	 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็น

ก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็น

พลเมืองไทยและเป็นพลโลก	ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข	ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา	(สมศ.)	ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผูเ้รยีน	มาตรฐานที	่1	ผูเ้รยีนมีคณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิม

ทีพึ่งประสงค์	ซ่ึงกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	ได้เหน็ความส�าคญัดงักล่าว	จงึก�าหนด

นโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เน้นให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน	เนื่องจากสภาพ

สงัคมปัจจุบนัทีป่ระสบปัญหานกัเรยีนขาดการพฒันาและส่งเสรมิด้านคณุธรรม	จรยิธรรมอนัเป็นสาเหตขุอง

ปัญหาสังคมและอาชญากรรม	ก�าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น	มาตรฐานที่	14	นักเรียนมีคุณธรรม	

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2552,	หน้า	15)	โดยใช้กระบวนการ

ของ	การวจิยัและพฒันา	R	and	D	(Research	and	Development)	ดงักล่าวสรปุได้ว่า	การวจิยัและพฒันา	

ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ	 ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัย	 (Research:	 R1)	 :	 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 

ขั้นตอนที่	2	การพัฒนา	 (Development	 :	D1)	 :	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ	ขั้นตอนที่	3	การวิจัย	

(Research	:	R2)	:	การทดลองใช้	และขั้นตอนที่	4	การพัฒนา	(Development	:	D2)	:	การประเมินและ

ปรับปรุงแก้ไข	 ส�าหรับน�าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา	 ครั้งนี้	 โดยการสร้าง

เป็นโมเดลเป็น	PARD	Model	ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	ๆ	ได้แก่	P	=	การวางแผน	เป็นการวางแผนในการ

ด�าเนินงาน	A	=	การปฏิบัติ	ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ได้วางไว้	R	=	การสะท้อนผลของการด�าเนิน

งานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา	และ	T	=	การตรวจสอบผลของการด�าเนินงานต่อไป

	 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	 มีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม	 อารมณ์

และสติปัญญา	โดยมุ่งจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

พัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูโ้ดยให้ผูเ้รยีนมโีอกาสทางการศกึษา	เน้นการพฒันาคณุภาพนักเรยีน	โดยน้อมน�า

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน

ให้มีความรู้คูค่ณุธรรมเป็นทัง้คนเก่ง	คนดีและมคีวามสขุ	ซึง่จากสภาพปัญหาในบรบิทของสงัคมปัจจบัุนท�าให้

ค่านิยมเชิงพฤติกรรมของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนไป	 นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	 อาทิ	 

มีภาวะติดเกม	 ไม่ตั้งใจเรียน	 นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ	 ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม	 จากการวิเคราะห์

สภาพความพร้อมพืน้ฐานของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพ

บุคลากร	ด้านงบประมาณ	ท�าให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนในด้านต่าง	ๆ	 โรงเรียนจึงพิจารณาด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน	 เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนินงาน	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเห็น

เป็นรปูธรรมและให้มคีณุภาพมาตรฐานเพือ่จดุมุง่หมายของการประกนัคณุภาพการศึกษาและจากข้อมลูใน

แบบประเมนิด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	ท�าให้ทราบพืน้ฐานการด�าเนนิงานของโรงเรียนใน

เรือ่งการดแูลช่วยเหลอื	นกัเรยีน	ซึง่มจีดุแขง็ทีช่่วยสนบัสนนุให้การท�างานมปีระสทิธผิล	และมจีดุอ่อนทีต้่อง

ปรับปรุง	หรือหาวิธีการแก้ไข	เพื่อให้การท�างานมีความแข็งแรงขึ้น	อีกทั้งจากการส�ารวจความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของครู	 เพื่อให้การท�างานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ท�าให้ได้	ข้อมูลที่มีประโยชน์ยิ่ง

ต่อการด�าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและเป็นการตอบสนองความต้องการของผูป้กครองและ

ชมุชนด้วย	(โรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์,	2557,	หน้า	31)	จากสภาพปัญหาทีก่ล่าวมา	หากมกีารดแูล
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ช่วยเหลือนกัเรยีนทัง้ในมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมย่อมท�าให้นกัเรยีนมี

ภูมิคุ้มกันทางสังคมอันเป็นเกราะป้องกันให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมได้	 ซึ่งสอดคล้องแนวทาง

ของกรมสามัญศึกษา	(2544,	หน้า	5)	ได้ก�าหนดแนวทางและกระบวนการท�างานด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนว่าเป็นกระบวนการด�าเนนิงานการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนโดยมีครทูีป่รกึษา	เป็นบคุลากรหลกัในการ

ประสานงานร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 และมีวิธีการ	 เครื่องมือในการ

ท�างานที่ชัดเจน	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานอยู่	5	ประการ	ได้แก่	1)	การรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคล	2)	การคัดกรองนักเรียน	3)	การส่งเสริมนักเรียน	4)	การป้องกันและแก้ปัญหา	และ	5)	การส่งต่อ	 

ซึ่งเป็นทางที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาได้	 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 ได้เห็นความส�าคัญในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษาทีห่ลกัสตูรก�าหนด	จงึได้วางแผนก�าหนดแนวทางและพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุส

สรณ์	สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา	มาตรฐานที	่1	ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิมทีพ่งึประสงค์	

โดยเร่ิมด�าเนินการต้ังแต่ปีการศกึษา	2556	เป็นต้นมา	ซึง่ผลการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการ

ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ต่อไป

	 จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ได้มองเห็นความส�าคัญของการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกนัของโรงเรียนกบัชุมชน	จงึได้ด�าเนนิการศกึษาการพัฒนา

รูประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรี

บุณยานุสสรณ์	เพื่อน�าข้อสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.2		เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.3		เพือ่ทดลองใช้รปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนด้านการส่งเสรมิคณุลกัษณะ	ทีพ่งึประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.4		เพื่อประเมินปรับปรุงแก้ไขการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 3.1		ประโยชน์ต่อนักเรียน

	 	 3.1.1	 ท�าให้การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนทั้ง	 5	 ขั้นตอนเกิด

ประสิทธิผลมากขึ้น

	 	 3.1.2		นักเรียนเกิดความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายของการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเกิด

ผลเสียต่อการเรียนรู้	ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

	 3.2		ประโยชน์ต่อครู

	 	 3.2.1	 เป็นรูปแบบและข้อสนเทศให้ครูได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผนการด�าเนินการให้ค�า

ปรึกษาแก่นักเรียน	ให้เกิดความเข้าใจในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

	 	 3.2.2	 ครูได้ได้น�าวิธีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนให้แก่นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผลเสียและผลดีในการด�าเนินงาน

	 3.3		ประโยชน์ต่อผู้บริหาร

	 	 3.3.1	 เป็นรูปแบบและข้อสนเทศให้ผู้บริหารได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

	 	 3.3.2		ได้รูปแบบแนวทางการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ให้สิ้นสุดการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ้นสุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อ	อันจะเกิดผลเสียต่อนักเรียนที่ขาด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 3.4		ประโยชน์ต่อโรงเรียน

	 	 3.4.1	 เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษา	 และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�าไปประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ให้สิ้นสุดการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ้นสุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อ	อันจะเกิดผลเสียต่อนักเรียนที่ขาด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 	 3.4.2	 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 ได้น�าข้อสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อย

ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดเป็นจุดเด่น	 ท�าให้การบริหารงานกิจกรรมมีคุณภาพ	 และเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 3.4.3		สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัความต้องการในการใช้

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้เกดิการพฒันาและมีความพร้อมในการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้สิน้

สุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อไปสู่หน่วยงานอื่น

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นการวจิยัตามกระบวนการวจิยัและพฒันา	(Re-

search	and	Development)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ	ขั้นตอนที่	1	การวิจัย	(Research	:	R1)	

:	การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ขั้นตอนที่	2	การพัฒนา	(Development	:	D1)	:	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ	
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ขั้นตอนที่	3	การวิจัย	(Research	:	R2)	:	การทดลองใช้	และขั้นตอนที่	4	การพัฒนา	(Development	:	D2)	

:	การประเมินและปรับปรุงแก้ไข	โดยมีครูและผู้บริหาร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปีการศึกษา	2558	เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	โดยมี

แนวคิดส�าคัญที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เป็นรูป

แบบการพัฒนาในครั้งนี้

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้จากการเปิดตาราง	 เครจซ่ี	 และ	 มอร์แกน	 ได้แก่	 ครูและผู้

บริหาร	จ�านวน	15	คน	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	13	คน	และนักเรียน	จ�านวน	98	คน	

รวมทั้งสิ้น	126	คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจยั	ได้แก่	แบบสมัภาษณ์	แบบสอบถาม	แบบประเมนิความพงึพอใจ	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

	 5.1		การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	 ศรีบุณยานุสสรณ์	 พบว่า	

สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	ในด้าน	ต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพ

บุคลากร	ด้านงบประมาณ	ท�าให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนในด้านต่าง	ๆ	 โรงเรียนจึงพิจารณาด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน	 เพ่ือให้	 การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเห็น

เป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 5.2		การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นรปูแบบท่ีพฒันาข้ึน	มช่ืีอว่า	“PART	Model”	

น�าไปด�าเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเน้ือหาท่ีก�าหนดไว้	 โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ผลการประเมินความเหมาะสม	ปรากฏว่า	รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 5.3		ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ได้มีการจัดให้มีการประชุม	เชิงปฏิบัติการไปใช้ใน

การด�าเนินงานให้แก่ครแูละผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และนกัเรยีน	ผลการทดลองโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.48)

	 5.4		การประเมนิความพงึพอใจในการพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการส่งเสรมิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปรากฏว่า	ครูและผู้บริหาร	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.12)
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6.  ข้อเสนอแนะ

	 6.1		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 6.1.1	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของ

องค์การน้ัน	จะต้องมีการท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบและภายในระบบต้องสามารถยดืหยุน่ได้	โดยเริม่จาก

ผูบ้ริหารต้องมกีารสร้างความตระหนกัให้เกิดขึน้กบัครใูห้มเีป้าหมายเดียวกนัทีจ่ะมุ่งมัน่ช่วยเหลอืนกัเรยีนใน

การดูแล	รวมทั้งสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน	โดยจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ	แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้	 

แล้วน�ามาวิเคราะห์	 และสรุปผลร่วมกันกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีด�าเนินการจึง

จะส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย

	 	 6.1.2	 การด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

น้ัน	ผูบ้ริหารควรจะให้การสนบัสนุนโดยก�าหนดนโยบายการพฒันาทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม	มกีารก�าหนดภาระ

งาน	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	การสนบัสนนุด้านงบประมาณ	และมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดยบรรจเุป็น

แผนปฏิบัติการของเรียน

	 	 6.1.3		การด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้	 ได้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	หากมี

การน�าระบบดงักล่าวไปใช้กบัสถานศึกษาอืน่จึงควรมกีารวเิคราะห์สภาพปัญหาและออกแบบระบบให้มคีวาม

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นเพื่อให้การด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 6.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 6.2.1	 ควรมกีารวจิยัและพฒันาเพือ่บรูณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกบัชมุชนซึง่เป็นสถาบนัที่

มีความเกี่ยวโยงกับวิถีการด�าเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรง	 โดยการศึกษาและพัฒนาในด้านการให้ความรู้

ความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและชั้นหนึ่งแก่นักเรียน

	 	 6.2.2		ควรมกีารวจัิยและพฒันาโดยใช้แนวคดิและทฤษฎอีืน่	ๆ 	ท่ีมใีนอนาคตเพือ่เปรยีบเทียบ

ประสทิธภิาพของการด�าเนินการตามรูปแบบทีด่�าเนินการนี	้เพือ่ให้ได้รปูแบบการพฒันาระบบท่ีมคีวามเหมาะ

สมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 6.2.3		ควรมกีารวจัิยเชงิปฏบัิตกิารเกีย่วกับการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในระดบั	กลุม่

สถานศึกษา	เพื่อน�าไปมาพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 5.		 ประโยชน์ต่อชุมชน

	 	 5.1	โรงเรยีนและชมุชนได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนให้เกดิ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 5.2		ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดผลดีต่อนักเรียน	จน

ท�าให้นักเรียนเว้นจากอบายมขุ	ไม่เป็นผู้ทีก่ระท�าผดิตามแนวทางการด�าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

	 	 5.3		ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน

การด�าเนินงานก่อนที่จะเกิดปัญหาน�าไปสู่การส่งต่อตามขั้นตอนต่อไป
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8.  ค�าขอบคุณ

	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ	

นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	สงักดักองการศกึษา	เทศบาลเมอืงกระทุม่แบน	จงัหวดั	สมทุรสาคร 

เล่มน้ี	ส�าเรจ็ลุล่วงมาด้วยดเีน่ืองจากได้รบัความอนเุคราะห์จากบคุคลหลายฝ่ายผูว้จิยั	จงึขอขอบพระคณุทกุ	

ๆ	ท่านมา	ณ	โอกาสนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่	แนะน�าให้ค�าปรึกษา	

ดังนี้	 1)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ค�าสิงห์	 นนเหล่าพล	 อาจารย์ประจ�าภาคคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	2)	ดร.พัชรี	ปิยภัณฑ์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

3)	 นางอารยา	 เสริมสาธนสวัสดิ์	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 วิทยฐานะ 

ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	4)	นายสมชาย	เปียถนอม	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนเทศบาล	๕	วดัพระปฐม

เจดีย์	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	5)	นางบริบูรณ์	เกษรา	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล	๓	

ยุวบูรณ์บ�ารุง	 วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	11	 6)	 นางสายชล	 สิงห์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวดั	วทิยฐานะ	ผูอ้�านวยการเช่ียวชาญ	และ	7)	นายชัยชนะ	ผลาพงศ์	ผูอ้�านวย

การสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล	๑	(วัดเจียงอี)	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	ที่กรุณาอนุเคราะห์เป็นผู้

เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ	การตรวจและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย	เล่มนี้

	 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	นักเรียน	ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ทุกท่าน	 ในการมีส่วนร่วม	 กล่าวคือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�าและร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	มาโดยตลอด	จนท�าให้การพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	มีความเจริญ	ก้าวหน้าขึ้นมาตาม

ล�าดับ

	 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากผลงานการวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้แก่บุพการีและครูอาจารย์	 ทุกท่าน

ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความรัก	 ความปรารถนาดีตลอดมา	 และขอมอบให้กับการ

พัฒนาการศึกษาของไทยจงเจริญก้าวหน้าสืบไป


