การพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนด้ านการส่ งเสริมคุณลักษณะ
ทีพ# งึ ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
----------------------------นายอนุชา ผลอิน*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ ) ศึ กษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบระบบดู แล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนด้ า นการส่ ง เสริ มคุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล
ศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ 2)ออกแบบและพัฒนารู ป แบบระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นด้า นการส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ 3) ทดลองใช้รูปแบบระบบ
ดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นด้า นการส่ ง เสริ ม คุ ณลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาล
ศรี บุณยานุสสรณ์ และ 4) ประเมินปรับปรุ งแก้ไขการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้าน
การส่ งเสริ มคุ ณลักษณะที พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู และผูบ้ ริ หาร จํานวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
จํานวน 3 คน และนักเรี ยน จํานวน 9: คนได้มาโดยสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
จากตารางเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที มี ต่ อ รู ป แบบระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นด้า น
การส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้าน การ
ส่ งเสริ มคุ ณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ พบว่า สภาพความ
พร้ อมพืนฐานของโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่ น ด้านปริ มาณและคุ ณภาพ
บุคลากร ด้านงบประมาณ ทําให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรี ยน จึงได้พิจารณาดําเนิ นกิ จกรรมเพือ
แก้ไ ขจุ ด อ่ อ นของโรงเรี ย น เพื อให้ ก ารดํา เนิ น งานพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน โดยเฉพาะการพัฒนาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
เห็ นเป็ นรู ป ธรรมและให้มี คุ ณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานเพื อจุ ด มุ่ ง หมายของการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาต่อไป
*รองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
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2. การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นด้า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณลักษณะที พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ เป็ นรู ปแบบที พัฒนาขึ น
มีชือว่า "PART Model" นําไปดําเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นไปตามกรอบ
เนือหาทีกําหนดไว้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า รู ปแบบ
นีมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะ
ที พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ ได้ มี ก ารจัด ให้ มี ก ารประชุ ม
เชิ งปฏิ บตั ิการไปใช้ในการดําเนิ นงานให้แก่ครู และผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
และนักเรี ยน ผลการทดลองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48)
4. การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ ปรากฏว่ า
ครู และผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และนักเรี ยน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.10)
Abstract
Abstract
The purposes of this research were: 1) to study fundamental data for developing a model
as the system for caring and assisting students to promote their desirable attributes at
Sribunyanussorn Municipality School (hereafter called ‘the model’ for short), 2) to design and
develop the model, 3) to try out the designed and developed model, and 4) to evaluate and amend
the model. The sampling group used for conducting the research comprised 15 teachers and school
administrators, 13 basic education commissions, and 98 students, earning the total amount of
subjects with simple random sampling through Krejcie and Morgan’s table. The tools used for the
research included the interviewing handout, the testing handout, and satisfaction-evaluated handout.
Data were analyzed using percentage, mean, stand deviation and content analyses.
Results of the research have found the following findings:
1. The study on fundamental data for developing the model has found that states of the
basic readiness of the school and such different aspects as personnel’s quantities, qualities, and the
budget have surfaced its strengths and weaknesses. Consequently, the school has carried out
activities to cure its weakness to carry on developing its educational qualities far more effectively.
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Particularly, the developments of the model must be concrete and have qualities in line with
benchmarks to meet further aims of educational assurance.
2. The design and developments of the model have brought about the model called
"PART Model", by taking it to run the model conducive to the content frame as resulted from
holding the workshops. The result of model suitability appears to be proper and possible.
3. Results of trying out the model have given rise to holding workshops to be used to
carry out the work for teachers, school administrators, basic education commissions and students.
The results of trying out it have been rated at the high scales in the overall aspects.
4. The result of evaluating satisfaction with the developed model has asserted that
teachers,’ school administrators,’ basic education commissions’ and students’ satisfaction has been
rated as the high scale ( X = 4.10) in the overall aspect.

บทนํา
การพัฒนานักเรี ยนทุ กคนให้เป็ นบุ คคลที มี คุณภาพทังทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตทีเป็ นสุ ขตามสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษานัน นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่ งเสริ มสนับสนุ นนักเรี ยนแล้ว การป้ องกันและการ
ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ งสําคัญประการหนึ งของการพัฒนา เนื องจาก
สภาพสังคมทีเปลียนแปลงไปอย่างมากทังด้านการสื อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ งนอกจากจะกระทบ
ต่อผูค้ นในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่าปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของ
สารเสพติ ด ปั ญหาการแข่งขันในรู ปแบบต่ าง ๆ ก็เป็ นผลเสี ย ต่อสุ ขภาพจิ ต และสุ ข ภาพกายของ
ทุกคนทีเกียวข้อง ดังนันภาพความสําเร็ จทีเกิดจากการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังนัน
จึงต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 284w
มาตรา 43 กําหนดไว้วา่ บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขันพืนฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ที
รัฐต้องจัดให้อย่างทัวถึ ง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2842 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2848 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2883 ได้กาํ หนดความ
มุ่งหมายของการจัดการศึ กษา ในมาตรา x ไว้ว่า “การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทย
ให้เป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ ทังร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ย ธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข”
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 288 ซึ งมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ ง
เป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุ ลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ และคุ ณธรรม มีจิตสํานึ กใน
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ความเป็ นพลเมื อ งไทยและเป็ นพลโลก ยึ ด มันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข ซึ งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที
ผู ้เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที พึ ง ประสงค์ ซึ งกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ น
กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นความสําคัญดังกล่าว จึงกําหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาทีเน้นให้ทุก
โรงเรี ย นพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้ก ับ นัก เรี ยน เนื องจากสภาพสั ง คมปั จจุ บนั ที ประสบปั ญหา
นัก เรี ย นขาดการพัฒนาและส่ ง เสริ ม ด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมอันเป็ นสาเหตุ ข องปั ญหาสั ง คมและ
อาชญากรรม กําหนดเป็ นมาตรฐานการศึกษาท้องถิ น มาตรฐานที 4 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน. 2882 : 15) โดยใช้กระบวนการของ
การวิจยั และพัฒนา R and D (Research and Development) ดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การวิจยั และพัฒนา
ประกอบด้วย 4 ขันตอนทีสําคัญคือ ขันตอนที การวิจยั (Research: R1) : การศึกษาข้อมู ล
พืนฐาน ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ ขันตอนที
3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้ และขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D2) : การ
ประเมินและปรับปรุ งแก้ไข สําหรับนําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา
ครั งนี โดยการสร้ างเป็ นโมเดลเป็ น PARD Model ประกอบด้วยขันตอนต่าง ๆ ได้แก่ P = การ
วางแผน เป็ นการวางแผนในการดําเนิ นงาน A = การปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานทีได้
วางไว้ R = การสะท้อนผลของการดําเนิ นงานเพือนําไปสู่ การพัฒนา และ T = การตรวจสอบผลของ
การดําเนินงานต่อไป
โรงเรี ย นเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ เป็ นสถานศึ ก ษาในสั ง กัดเทศบาลเมื องกระทุ่ ม แบน
มีภารกิ จหลักในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะทาง
สังคม อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่งจัดการศึกษาทีมีมาตรฐานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มการใช้
ภูมิปัญญาท้องถินและพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสทางการศึกษา เน้นการพัฒนา
คุ ณภาพนักเรี ยน โดยน้อมนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพนักเรี ยนให้มีความรู ้ คู่คุณธรรมเป็ นทังคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข ซึ ง
จากสภาพปั ญหาในบริ บ ทของสั ง คมปั จจุ บ นั ทํา ให้ค่ า นิ ย มเชิ ง พฤติ ก รรมของนัก เรี ย นมี แนวโน้ม
เปลี ยนไป นักเรี ยนบางส่ วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อาทิ มีภาวะติดเกม ไม่ตงใจเรี
ั
ยน นักเรี ยน
บางคนไม่ให้ความร่ วมมือ ในการทํากิจกรรมกลุ่ม จากการวิเคราะห์ ส ภาพความพร้ อมพื นฐานของ
โรงเรี ย นเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ ในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพบุ ค ลากร ด้า น
งบประมาณ ทําให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรี ยนในด้านต่าง ๆ โรงเรี ยนจึงพิจารณาดําเนิ นกิจกรรม
เพื อแก้ไขจุ ดอ่ อนของโรงเรี ยน เพื อให้ก ารดํา เนิ นงานพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน โดยเฉพาะการพัฒนาการดําเนิ นงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
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เห็นเป็ นรู ปธรรมและให้มีคุณภาพมาตรฐานเพือจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาและจาก
ข้อมูลในแบบประเมินดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ทําให้ทราบพืนฐานการดําเนิ นงาน
ของโรงเรี ย นในเรื องการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น ซึ งมี จุ ด แข็ ง ที ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ ก ารทํา งานมี
ประสิ ทธิ ผล และมีจุดอ่อนทีต้องปรับปรุ ง หรื อหาวิธีการแก้ไข เพือให้การทํางานมีความแข็งแรงขึน
อี ก ทังจากการสํา รวจความต้องการและข้อ เสนอแนะของครู เพื อให้ก ารทํา งานเกี ยวกับ การดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ทําให้ได้ ข้อมูลทีมีประโยชน์ยิงต่อการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
และเป็ นการตอบสนองความต้อ งการของผู ้ป กครองและชุ ม ชนด้ ว ย (โรงเรี ยนเทศบาล
ศรี บุณยานุ สสรณ์ . 2557: 31) จากสภาพปั ญหาที กล่ าวมา หากมี การดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนทังใน
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างถู กต้องและเหมาะสมย่อมทําให้นกั เรี ยนมี ภูมิคุม้ กันทาง
สังคมอันเป็ นเกราะป้ องกันให้เด็กมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ทีเหมาะสมได้ ซึ งสอดคล้องแนวทางของกรม
สามัญศึกษา (2544: 5) ได้กาํ หนดแนวทางและกระบวนการทํางานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนว่า
เป็ นกระบวนการดําเนิ นงานการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโดยมีครู ทีปรึ กษา เป็ นบุคลากรหลักในการ
ประสานงานร่ วมมือกับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง ทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน และมีวิธีการ เครื องมือใน
การทํางานทีชัดเจน มีองค์ประกอบทีสําคัญในการดําเนิ นงานอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) การรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรี ยน 3) การส่ งเสริ มนักเรี ยน 4) การป้ องกันและแก้ปัญหา และ
5) การส่ งต่อ ซึ งเป็ นทางทีจะสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในการแก้ไขปั ญหาได้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ ได้เห็ นความสําคัญในการแก้ไข
และพัฒนาคุ ณภาพนัก เรี ย นให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที หลัก สู ต รกํา หนด จึ ง ได้
วางแผนกําหนดแนวทางและพัฒนาระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะที พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
ที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ โดยเริ มดําเนิ นการตังแต่ปีการศึกษา 2556
เป็ นต้นมา ซึ งผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์ต่อไป
จากสภาพปั จจุ บ นั ปั ญหาดัง กล่ า ว ผูว้ ิจยั ในฐานะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษาซึ งเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการใช้ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ได้มองเห็ นความสําคัญของการพัฒนารู ปแบบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล
ศรี บุณยานุ สสรณ์ เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุ ณภาพทางการศึ กษาร่ วมกันของโรงเรี ยนกับ
ชุมชน จึงได้ดาํ เนินการศึกษาการพัฒนารู ประบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะที
พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ เพือนําข้อสารสนเทศทีได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ
นักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้าน
การส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์
2. เพือออกแบบและพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์
3. เพือทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์
4. เพือประเมินปรับปรุ งแก้ไขการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์

วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบระบบดู แลช่วยเหลื อนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ เป็ นการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขันตอนทีสําคัญคือ ขันตอนที การวิจยั
(Research: R1) : การศึกษาข้อมูลพืนฐาน ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) : การ
พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ ขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้ และขันตอนที 4
การพัฒ นา (Development: D2) : การประเมิ น และปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข โดยมี ค รู และผู ้บ ริ หาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และนักเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ ปี การศึกษา
2558 เป็ นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมีแนวคิดสําคัญทีผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการวิจยั ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์ เป็ นรู ปแบบการพัฒนาในครังนี
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้จากการเปิ ดตาราง เครจซี และ มอร์ แกน ได้แก่ ครู
และผูบ้ ริ หาร จํานวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 13 คน และนักเรี ยน
จํานวน 98 คน รวมทังสิ น 126 คน ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิ น
ความพึงพอใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนือหา
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ผลการการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่ า
1. การศึ กษาข้อมูลพืนฐานในการศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบระบบดู แล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนด้ า นการส่ ง เสริ มคุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล
ศรี บุณยานุ สสรณ์ พบว่า สภาพความพร้ อมพืนฐานของโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านปริ มาณและคุณภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ ทําให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรี ยน
ในด้ า นต่ า ง ๆ โรงเรี ยนจึ ง พิ จ ารณาดํา เนิ น กิ จ กรรมเพื อแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นของโรงเรี ยน เพื อให้
การดํา เนิ น งานพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ งขึ น โดยเฉพาะการ
พัฒนาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบเห็ นเป็ นรู ปธรรมและให้มีคุณภาพ
เป็ นไปตามมาตรฐานเพือจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นด้า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณลักษณะที พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุ สสรณ์ เป็ นรู ปแบบที พัฒนาขึ น
มีชือว่า "PART Model" นําไปดําเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นไปตามกรอบ
เนื อหาที กํา หนดไว้ โดยการจัดประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร ผลการประเมิ นความเหมาะสม ปรากฏว่า
รู ปแบบนีมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนด้านการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะ
ที พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ ได้ มี ก ารจัด ให้ มี ก ารประชุ ม
เชิ งปฏิ บตั ิการไปใช้ในการดําเนิ นงานให้แก่ครู และผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
และนักเรี ยน ผลการทดลองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48)
4. การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารู ปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นเทศบาลศรี บุ ณ ยานุ ส สรณ์ ปรากฏว่ า
ครู และผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และนักเรี ยน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.10)

ข้ อเสนอแนะ
7. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
. . จากการศึ กษา พบว่า การที จะจัดการศึ กษาให้มี คุณภาพและบรรลุ เป้ าหมายของ
องค์การนัน จะต้องมีการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและภายในระบบต้องสามารถยืดหยุน่ ได้ โดย
เริ มจากผูบ้ ริ หารต้องมี การสร้ า งความตระหนัก ให้เกิ ดขึ นกับ ครู ให้มี เป้ าหมายเดี ย วกันที จะมุ่ ง มัน

:
ช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นในการดู แ ล รวมทังสร้ า งการยอมรั บ ซึ งกัน และกัน โดยจะต้องมี ก ารประชุ ม
ปรึ กษาหารื อ แลกเปลี ยนข้อมูลความรู ้ แล้วนํามาวิเคราะห์ และสรุ ปผลร่ วมกันกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
ต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กิ จ กรรมที ดํา เนิ น การจึ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารจัด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและบรรลุ
เป้ าหมาย
1.2
การดํา เนิ นการระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลนัน ผูบ้ ริ หารควรจะให้การสนับสนุนโดยกําหนดนโยบายการพัฒนาทีชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
มีการกําหนดภาระงาน หน้าทีความรับผิดชอบ การสนับสนุ นด้านงบประมาณ และมีการดําเนิ นการ
อย่างต่อเนืองโดยบรรจุเป็ นแผนปฏิบตั ิการของเรี ยน
.3 การดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในครังนี ได้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทและสภาพปั ญหาของโรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยา-นุ สสรณ์
หากมีการนําระบบดังกล่าวไปใช้กบั สถานศึกษาอืนจึงควรมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและออกแบบ
ระบบให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษานันเพือให้การดําเนิ นการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
;. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั<งต่ อไป
ควรมีการศึกษาต่อยอดเพิมเติมในประเด็นดังต่อไปนี
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพือบูรณาการการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับชุ มชนซึ งเป็ นสถาบัน
ทีมีความเกี ยวโยงกับวิถีการดําเนิ นชี วิตของนักเรี ยนโดยตรง โดยการศึกษาและพัฒนาในด้านการให้
ความรู ้ ความเข้าใจร่ วมกับหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมและชันหนึ งแก่
นักเรี ยน
2.2 ควรมี ก ารวิ จ ัย และพัฒ นาโดยใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี อื น ๆ ที มี ใ นอนาคตเพื อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินการตามรู ปแบบทีดําเนินการนี เพือให้ได้รูปแบบ
การพัฒนาระบบทีมีความเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.3 ควรมี ก ารวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การเกี ยวกับการใช้ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในระดับ
กลุ่มสถานศึกษา เพือนําไปมาพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ประโยชน์ ทไี# ด้ รับ
1. ประโยชน์ต่อนักเรี ยน
1.1 ทําให้การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เป็ นไปตามขันตอนทัง 8 ขันตอน
เกิดประสิ ทธิ ผลมากขึน
1.2 นักเรี ยนเกิดความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายของการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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ทีเกิดผลเสี ยต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ‚ ทางการเรี ยนสู งขึน
2. ประโยชน์ต่อครู
2.1 เป็ นรู ปแบบและข้อสนเทศให้ครู ได้นาํ ไปใช้ประกอบการวางแผนการดําเนินการ
ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน ให้เกิดความเข้าใจในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้ดียงขึ
ิ น
2.2 ครู ได้ได้นาํ วิธีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ผลเสี ยและผลดีในการดําเนินงาน
3. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร
3.1 เป็ นรู ปแบบและข้อสนเทศให้ผบู ้ ริ หารได้นาํ ไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิงขึน
3.2 ได้รูปแบบแนวทางการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทีให้สินสุ ด
การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสิ นสุ ดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่ งต่อ อันจะเกิดผลเสี ย
ต่อนักเรี ยนทีขาดคุณลักษณะทีพึงประสงค์
4. ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
4.1 เป็ นข้อสนเทศสําหรับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในการนําไปประกอบ
การตัดสิ นใจในการวางแผนพัฒนาแนวทางการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทีให้
สิ นสุ ดการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสิ นสุ ดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่ งต่อ อันจะเกิด
ผลเสี ยต่อนักเรี ยนทีขาดคุณลักษณะทีพึงประสงค์
4.2 โรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์ ได้นาํ ข้อสนเทศทีได้ไปปรับปรุ งและแก้ไข
จุดด้อยในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เกิดเป็ นจุดเด่น ทําให้การบริ หารงานกิจกรรม
มีคุณภาพ และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
4.3 สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องได้ขอ้ มูลพืนฐานเกียวกับความต้องการ
ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เกิดการพัฒนาและมีความพร้อมในการใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนให้สินสุ ดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่ งต่อไปสู่ หน่วยงานอืน
5. ประโยชน์ต่อชุมชน
5.1 โรงเรี ยนและชุมชนได้ร่วมกันกําหนดแนวทางในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
5.2 ชุมชนเกิดความเชือมันในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เกิดผลดีต่อ
นักเรี ยน จนทําให้นกั เรี ยนเว้นจากอบายมุข ไม่เป็ นผูท้ ีกระทําผิดตามแนวทางการดําเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
8.3 ชุมชนให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ตามขันตอนการดําเนินงานก่อนทีจะเกิดปั ญหานําไปสู่ การส่ งต่อตามขันตอนต่อไป

w
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