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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 2) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น การวิจัยมี 3 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบสาเหตุของปัญหา คือ การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การปรึกษาหารือกับครูเพื่อตัดสินเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามการแสดงออก (กลุม่ ปกติ
กลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา) ความต่อเนื่องในการส่งเสริมนักเรียนในปกครองให้ได้รับการพัฒนา ความ
ร่วมมือระหว่างครูกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประชุม
วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน การจัดทาแผนที่ชัดเจนในการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ การ
ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน ระยะที่ 2 การสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นวัตกรรมที่ใช้พัฒนา ประกอบด้วย 1) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2) โครงการประชุมครู
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา 3) โครงการศึกษาเอกสาร ระยะที่ 3 การศึกษาผลการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมที่ใช้พัฒนาทาให้
ความรู้ ความเข้าใจของครู ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา หลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา และจานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่มีปัญหาหลังการพัฒนาลดลงกว่าก่อนการ
พัฒนา

คาสาคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the causes of the problems concerning the
performance of the student supporting system. , 2) to create the innovation to the development
of the student supporting system, and 3) to study the outcome of the development of the
student supporting system with the create of the innovation. The research included three
phases and the findings were as follows :
Phase l: The study of the causes of the problems concerning the student supporting system.
The causes of the problems for the creation of the innovation were : The home visit to the
students residents. The meeting with the teachers to classify students in to their groups
(normal, special, risk, problem) The continuity of supporting of students. The parents and
teachers participation to the continuity of supporting and the development of the students.
Making the plan of the students problem solving. Making the clear plan to send forwards the
students to the specialists. Phase ll : The creation of the innovation to the development of the
student supporting system. The innovation for the development were : 1) the home visit
program to the students’ residents 2) the meeting of the teachers, the parents, and the school
committee. 3) the study of document. Phase lll : The study of the outcome of the
development of the student supporting system with the creation of the innovation. The findings
showed that the teachers’ knowledge and the satisfaction of the teachers, the students, parents,
and the school committee after the development were higher than before, and the number of
students with problems was decreased than before.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน มีส่วนผลักดันให้เยาวชนของชาติได้แสดงออกถึงความถนัดและความสามารถ
ส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อต่างๆ ตลอดทั้งวัฒนธรรมด้านตะวันตกเข้ามาครอบงาเยาวชนของ
ชาติมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการเอาเยี่ยงอย่าง ดังที่พบเห็นในปัจจุบัน แม้จะมีเยาวชนจานวนหนึ่งได้รับการยอมรับว่า
มีความสามารถหารายได้ในขณะที่กาลังเรียน หรือช่วยเหลือบิดามารดาในการประกอบอาชีพของครอบครัวใน
ขณะเดียวกัน แต่ยังมีเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมตรงข้ามกับเยาวชนที่ได้กล่าวถึง เป็นต้นว่าขาดความเป็น
ระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎหมาย ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงมีนโยบายนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาดาเนินการอย่างจริงจัง
โรงเรียนบ้านหว้าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจานวน 80 คน ครู จานวน 6
คน ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพทานาเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ครอบครัว/ปี โดยส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน จากการศึกษาผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ด้วย
วิธีคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่านักเรียนมีปัญหา
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ มี
จานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.02 รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.46 ด้านสุขภาพจิตและ
พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.30 ด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.49 ด้านความสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ
1.16 ส่วนด้านความปลอดภัย ด้านเพศและด้านสารเสพติด พบว่าไม่มีปัญหา จากปัญหาของนักเรียนดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้นักเรียนมีปัญหาจานวนมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความจาเป็น
อย่างยิ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมี
ฐานะยากจน มีอาชีพทานา ทาให้นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ทั้งเครื่องแบบ แบบเรียน เสื้อผ้า และ
อาหาร ทั้งอาหารกลางวันที่รับประทานในโรงเรียน จึงมีผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้
หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามคาถามการวิจัย ดังนี้ 1)การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่
บรรลุผลเกิดจากสาเหตุอะไร 2)จะใช้นวัตกรรมอะไร มาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
ได้บ้าง 3)ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 .เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปัญหาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ดาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การศึกษาระยะที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปัญหาในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่างมี 4 กลุ่ม จานวน 43 คน คือ ครู 6 คน นักเรียน 15 คน ผู้ปกครอง
15 คน กรรมการสถานศึกษา 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสาเหตุ
ของปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5
ระดับ เก็บข้อมูลหลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วทันที ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การศึกษาระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย ครู 6 คน ผู้ปกครอง 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 7
คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ครูแนะแนว 1 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยใช้วธิ ีประชุมระดมสมองหากิจกรรมเพื่อพัฒนา
จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมสร้างนวัตกรรม โดยก่อนการระดมสมองได้มีการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กาหนดหัวข้อสาเหตุปัญหาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาเสนอ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาซึ่งจะเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาดาเนินการคัดเลือกกิจกรรมที่ใช้เป็นนวัตกรรมพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การศึกษาระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้น ผู้วิจัยสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู 6 คน นักเรียน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน
30 คน กรรมการสถานศึกษา 7 คน รวม 73 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1)แบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจของครู มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ 3) แบบบันทึกจานวนนักเรียนที่มีปัญหา เก็บข้อมูล
ก่อนการพัฒนา ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 -14 กรกฎาคม 2549 และเก็บหลังการพัฒนา ในระยะที่ 3

ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ หา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
ด้วยการทดสอบที (t-test) และค่าความถี่และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน สรุปได้ ดังนี้
1. สาเหตุของปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และสาเหตุที่มาจากการดาเนินงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ใน 5
ด้าน คือ การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การปรึกษาหารือกับครูเพื่อตัดสินเกี่ยวกับ
การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามการแสดงออก (กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา) ความต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมนักเรียนในปกครองให้ได้รับการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างครูกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประชุมวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน การจัดทาแผนที่ชัดเจนใน
การส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ การประชุมวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน
2. ผลการสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 โครงการ คือ
โครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา โครงการศึกษา
เอกสาร
3. ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ปรากฏว่า การใช้นวัตกรรม ทา
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของครู ความพึงพอใจของครู
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา และจานวนนักเรียนที่
มีปัญหาลดลงกว่าก่อนการพัฒนา

การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
1.1 สาเหตุของปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจเป็นเพราะว่าครูยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ชัดเจน ในกระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งในเรื่องของความจาเป็นของการไปเยี่ยมบ้านการเก็บ
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัลย์ อินทร์ใจเอื้อ (2545) ที่
พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย คือ การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัว

นักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ จุลวงศ์ (2546) ทีท่ าการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีปัญหาด้านข้อมูล
1.2 สาเหตุของปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียน อาจเป็นเพราะงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นงานใหม่ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทาให้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ชัดเจนต่อการดาเนินงานในเรื่องการคัดกรอง ทั้งในเรื่องเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม วิธีการคัดกรอง ตลอดจนการ
ใช้เครื่องมือการคัดกรอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานวยผล สระพรหม (2546) ที่ทาการศึกษาวิจัย พบว่า ครู
ที่ปรึกษาไม่มีเวลาบันทึกผลการคัดกรองนักเรียน
1.3 สาเหตุของปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน อาจเนื่องมาจาก ครูยังขาดความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในฐานะครูแนะแนว และยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
โฮมรูมทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้คาปรึกษาแก่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์
จุลวงศ์ (2546) ที่พบว่าด้านการส่งเสริมนักเรียน พบปัญหาในด้านการดาเนินงานในเรื่องบทบาทของ ครูแนะแนว
1.4 สาเหตุของปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาจเป็นเพราะว่าครูยังขาดความรู้และทักษะใน
การให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักเรียน จึงอาจทาให้ไม่เห็นความสาคัญที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเอง สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
เชื่อมั่นในการดาเนินงานได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าครู มีภาระงานสอนมากเกินไปทาให้ใช้เวลาส่วนใหญ่
หมดไปกับการจัดการเรียนการสอน ในเนื้อหาวิชาความรู้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มองข้ามความสาคัญ ในการ
วางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพจริง ทาให้นักเรียนไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ จุลวงศ์ (2546) ที่พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา พบ
ปัญหาด้านบุคลากรภายในโรงเรียน
1.5 สาเหตุของปัญหาด้านการส่งต่อ อาจเป็นเพราะว่า การขาดความรู้ ความเข้าใจของครู ในเรื่องการ
ส่งต่อนักเรียน ซึ่งรวมทั้งการวางแผนการส่งต่อ การจัดทาข้อมูลก่อนส่งต่อ ทั้งนี้ หากครูขาดความรู้ที่ชัดเจน อาจ
ส่งผลต่อการวางแผน การจัดให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานส่งต่อที่เป็นระบบ นอกจากนี้อาจ
เป็นเพราะว่า โรงเรียนบ้านหว้าน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีจานวนครูไม่เพียงพอต่อการควบคุมดูแล
นักเรียนได้ทั่วถึง และยังไม่มีกรณีนักเรียนที่มีปัญหาหนักๆ ที่จะต้องส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญให้การช่วยเหลือ จึง
เป็นไปได้ว่าทาให้ครู ไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องวางแผนการส่งต่อไว้อย่างชัดเจน และขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานด้านนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ จุลวงศ์ (2546) และ อานวยผล สระพรหม (2546) ที่พบว่า
มีปัญหาด้านการดาเนินงาน และครูขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งต่อ ตามลาดับ

2. ผลการสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้พัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 โครงการ
คือ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี ผลของการไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียนช่วยให้ครูได้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงของนักเรียนในด้านต่างๆ รู้สภาพครอบครัว และสร้างเสริมสัมพันธภาพ
เป็นอย่างดีระหว่างครูกับพ่อแม่ และนักเรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บูร์เกส (Burgess, 2003) และ ซานโตส โรเบิร์ต จี (Santos, Robert G.
2006) ที่พบว่า การไปเยี่ยมบ้านเป็นวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กก่อนเข้าเรียน และการเยี่ยมบ้านคล้าย
กับวิชาความรู้ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา และ พ่อแม่เด็กเห็นด้วยกับการไปเยี่ยมบ้าน โครงการ
ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ผลการประชุมครั้งนี้ ทาให้ครู นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเพื่อให้
ครูมีทักษะในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ (2550) ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการร่วมพัฒนา
และวิธีดาเนินการ พบว่า หนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาครู คือ การให้ความรู้ และการอบรมครู และพบว่า การ
พัฒนาครูมีผลต่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควรให้ครูมีความตระหนัก รู้จัก
สารวจตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงการศึกษาเอกสาร ของครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคัด
กรองนักเรียนและการส่งต่อ และมีทักษะในการนาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดาเนินระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ปรากฏดังนี้
3.1 ความรู้ความเข้าใจของครู หลังการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ คือ กิจกรรมประชุมครูโรงเรียนบ้านหว้าน ได้เชิญครูแนะแนว มาให้
ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแก่ครู ศึกษานิเทศก์ ให้ความรู้ในการคัดกรองนักเรียนแก่ครู
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การส่งต่อนักเรียนแก่ครู ส่งผลให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ครูสามารถจัดเก็บข้อมูลและคัดกรอง
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา อินทรีย์สังวร (2526) ที่
สนับสนุนให้เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาครูโดยการอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ครูสูงขึ้น ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการสอน
ด้านการแนะแนวและการปกครองชั้นเรียน และด้านความสัมพันธ์กับ ชุมชน

3.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู หลังการพัฒนาสูงขึ้นกว่า
ก่อนการพัฒนา เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าครูได้รับการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ จารุทวัย (2545) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยพบว่า ครู
มีความพึงพอใจต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.3 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของนักเรียน หลังการพัฒนา
สูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ และปฏิบัติ
จากครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ชัดเจนในเรื่องการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง5 ด้าน
นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนผู้ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบอบรมดูแลร่วมกัน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
มากขึ้นในการดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการที่ครู ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกัน ทา
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะในการดาเนินชีวิต จึง
ทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
3.4 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้ปกครองนักเรียน หลังการ
พัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองได้รับการประสาน
สัมพันธ์จากโรงเรียนเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย
ตลอดจนได้รับความรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน โดยเฉพาะจากการที่ครูได้ไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ได้ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดเป้าหมายที่ตรงกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เป็นผลให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกทิศทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
3.5 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรรมการสถานศึกษา หลังการ
พัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้ให้ความสาคัญกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการยึดหลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และได้กาหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน พร้อมได้มีการสร้างความเข้าใจกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมเพื่อรับทราบ ร่วมให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทาให้กรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลีรอย (Leroy, 2002) ที่ได้ศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษาชี้ว่า คณะกรรมการมีความพึงพอใจกับ
กระบวนการดาเนินงานของโรงเรียนมาก โดยเฉพาะกรรมการที่มาจากตัวแทนพ่อแม่

3.6 จานวนนักเรียนที่มีปัญหาหลังการพัฒนาน้อยลงกว่าก่อนการพัฒนา เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้ดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน และเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมการ
ป้องกัน และพัฒนานักเรียน ให้เกิดการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งครูประจาหมู่บ้านซึ่งอาศัย
ในหมู่บ้าน ไว้คอยปรึกษาให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซานโตส (Santos, 2005) ที่
พบว่า การไปเยี่ยมบ้าน และบุคลิกภาพส่วนบุคคลของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อเด็ก เพราะการเยี่ยมบ้านคล้ายกับวิชา
ความรู้ ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา การมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันกับพ่อแม่เด็ก และอ้างอิงไปสู่
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