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การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

. 
 

นายมนัส  เจียมภูเขียว  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 

 
บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียน  โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจ านวน 9 คน  ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 2 
คน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 26 คน ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 26 คน  กรรมการสถานศึกษา จ านวน 
26 คน  นักเรียน จ านวน 362 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 362 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวม ได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็น แบบตรวจสอบรายการ  แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

การศึกษาพบว่า  
การประเมินด้านบริบท พบว่าความต้องการจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของอยู่ในระดับมากผ่าน

เกณฑ์  ความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในปัจจุบัน  และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   

การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  พบว่าบุคลากร  สื่อวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลา และ
กิจกรรมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ง   

การประเมินกระบวนการ พบว่าผลการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P-Plan)  
ด้านปฏิบัติกิจกรรมการด าเนินงาน (D-Do)ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน (C-Check) และด้านการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน (A-Action) การปฏิบัติงานทั้งหมดมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้  คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

การประเมินด้านผลกระทบ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการคือ  1) การ
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการด าเนินโครงการ  2) การจัดการอบรมสร้าง
ความเข้าใจขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  ครู และผู้ปกครอง
เข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่นักเรียนและช่วยเหลือให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  3) การตอบรับการด าเนินโครงการของโรงเรียน  นักเรียน ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนเป็นไปในทางบวกเห็นว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น   

การประเมินด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนและจ านวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE พบว่าสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
อยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวนนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2560 มีจ านานเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว  คิดเป็นร้อยละ  49.81 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้  แต่พบว่าโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการทดสอบ
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์ตั้งไว้ ดังนั้นภาพรวมของการประเมินด้าน
ประสิทธิผลจึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

การประเมินด้านความยั่งยืนโดยภาพรวมพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน
ระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการต่อไปได้  
1) ความร่วมมือของผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  อีกทั้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีส่วนในการสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนิน
โครงการเป็นอย่างดี  2) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกพบว่ามีความชัดเจนและหลากหลาย ทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่หน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง  3)จัดให้มีการเชิญผู้ปกครองในชุมชนมารับทราบปัญหาและร่วมมือแก้ไขพฤติกรรม
ของนักเรียน  4) เชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรืออาชีพสายงานต่างๆมาให้ความรู้หรือร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียนเพ่ือฝึกทักษะอาชีพ  และ 5) ควรสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสอบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  

การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่าโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีข้อ
ค้นพบอันเป็นจุดเด่นของโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีอีกหลายประการคือ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน
พัฒนาการเรียนรู้ทุกด้าน  พร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน  
โครงการได้รับการยอมรับและรับรางวัลดีเด่นหลายด้านและมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเป็นอย่าง
มากมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดียิ่งส าหรับนักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัดชัยภูมิ  

ผลการประเมินในแต่ละด้านท าให้สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ในภาพรวมได้ว่าการด าเนินโครงการ
ได้ผลในระดับมากและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จ าเป็นต้องด าเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
มุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: การประเมิน  รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
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บทน า       
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพทั้ งด้ านร่ า งกาย จิ ต ใจ  สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถี
ชี วิตที่ เป็นสุขตามที่ สั งคมมุ่ งหวั ง  โดยผ่ าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด าเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
แล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ 
ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ 
ปัญหา การระบาดของสารเสพติด ปัญหา
ครอบครั ว  ปัญหาการแข่ งขั นทุ ก รู ปแบบ 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ทุ ก ข์  ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล 
ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคน จนน าไปสู่การเกิด
ปัญหาและสภาวะวิกฤติ ทางสังคม ดังนั้น ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
จึงจ าเป็นที่ทุกโรงเรียน ในฐานะหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน 
และแก้ วิ กฤติ สั งคม  จึ งควรน า ระบบดู แล 
ช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนส านักงาน
( ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ,  2559)
 รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ ส่วน
ปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดย
ปรับขยายการประเมินผลผลิต  (Product 
Evaluation) ออก เป็ นแต่ ล ะมิ ติ ดั ง นี้   ก า ร
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  การ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  (Sustainability 
Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่ง
ต่อ (Transportability Evaluation) เป็นการ
ประเมินว่ามีการน าโครงการหรือสิ่งที่แทรกแซงที่ 

จะเห็นได้ว่ามิติการประเมินที่เพ่ิมขึ้นทั้ง 4 ด้าน 
จากการขยายการประเมินผลผลิต  ตามรูปแบบ
การประเมิน CIPP เดิมนั้น แท้ที่จริงคือการ
ประเมินในส่วนที่สตัฟเฟิลบีม  เรียกว่าผลลัพธ์ 
(Outcome)  ของโครงการ  เพียงแต่จ าแนกและ
ตั้งค าถามการประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  รูปแบบ 
การประเมิน CIPPIEST ที่น ามาใช้ในการประเมิน
ควรใช้ประเมินเป็นระยะๆ  และประเมินสรุปรวม
ข้อมูลหลากหลายสอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ  ที่
ต้องการประเมินแต่ละมิติ  รวมทั้งใช้ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  ส าหรับน ามาวิเคราะห์
สรุปตีความผลการประเมิน  ทั้งนี้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลในการประเมินก็ต้องเก็บรวบรวมหรือได้มา
อย่างหลากหลาย  ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด  ทั้งที่เป็นทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ   
ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ  ผู้บริหารหรือผู้
เป็นเจ้าของโครงการ  รวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร  
บันทึกต่างๆประกอบด้วยเช่นกัน  (รัตนะ, 2556) 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง  
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินโครงการว่าสิ่งที่
มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นตามโครงการนั้นเกิดขึ้นจริง
หรือไม่  เมื่อด าเนินการไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร  หรือมีปัญหาอุปสรรคในการ
ด า เนินงานอย่าง ไร  จึ งท า ให้ ผู้ บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้รับทราบข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการในปีต่อไป  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงประเมินโครงการนี้ เพราะการประเมิน
จะช่วยเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของ
โครงการว่าควรจะขยายผลโครงการต่อ  รวมทั้ง
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์การ แผน 
แผนงานและโครงการ (สมคิด, 2552)   
 
วัตถุประสงค์      
 เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นั ก เ รี ย น  ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ืน ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
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ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามรูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิล
บิม (Stufflebeam, 2007) ได้แก่ ด้านบริบท 
(Context)  ด้ านปั จจั ยน า เข้ า  ( Input)  ด้ าน
กระบวนการ  (Process)  และด้ านผลผลิ ต 
(Product) และด้านผลผลิตย่อยในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิผล 
( Effectiveness) ด้ า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น
(Sustainability) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ
(Transportability) และประยุกต์ใช้วงจรควบคุม
คุณภาพ(Deming circle) ในประเมินด้าน
กระบวนการ (Process) ดังภาพประกอบที่ 1  
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
วิธีการวิจัย     
 1. ประชากร  กลุ่ ม เป้ าหมายครั้ งนี้  
ได้แก่   ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จ านวน 2 คน  
ผู้บริหาร จ านวน 26 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน 26 คน  กรรมการสถานศึกษา จ านวน 
26 คน  นักเรียน จ านวน 6,262 คน ผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 6,262 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน 26 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน 9 คน  โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธี
สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น  (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียนแยกเป็นผู้แทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2  จ านวน 2 คน  ผู้บริหาร  จ านวน 26 คน  
ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 26 คน  กรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 26 คน  นักเรียนก าหนด
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จ านวน 
362 คน  และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 362 
คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมี 4 ชนิด ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึก
ข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้
ติดต่อขออนุญาต  และความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากผู้บริหาร
โรงเรียน จ านวน 26 โรง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดย
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตั้งแต่
เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ได้ข้อมูลกลับคืน
มาครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์
ได้ครบทุกฉบับ  

4. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูล โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (methodology triangulation) 
เช่น การใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร รายงาน  เป็นต้น  
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5. วิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสม
ของประเภทข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  การ
แจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ ย  และค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป   

6. ประมวลผลและเสนอผลการวิจัย  
โดยการพรรณนา  แยกตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลด าเนินการตาม
แนวทางดังต่อไปนี้   
   1. ใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content analysis) และวิเคราะห์ความถี่
(Frequency) ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การแบบสัมภาษณ์  

 2. ใ ช้ วิ ธี ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequency) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาส่วน
เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม 
หาค่ าร้ อยละ  (Percentage)  จ ากนั้ นจึ งน า
ค่าเฉลี่ย หรือค่าร้อยละที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 3. น าแบบสอบถาม มาจัดท าทะเบียน
ข้อมูล ลงรหัส และวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ผลการวิจัย     
 1. การประเมินด้านบริบท (Context)  
โดยภาพรวมพบว่าความต้องการจ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ของอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็น
ความส าคัญความจ าเป็นที่เป็นประโยชน์รวมถึง
การคาดหวังว่าโรงเรียนต้องด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง
โครงการมีความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สังคมในปัจจุบัน  และวัตถุประสงค์ของโครงการ

มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
  2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
( Input) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดย
ภาพรวมพบว่ าบุคลากร  สื่ อวัสดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา และกิจกรรมความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้โดยพบว่าโรงเรียนมีแหล่งค้นคว้า (ห้องสมุด 
อินเตอร์ เน็ต  ไวไฟ) เพ่ือหาความรู้ เ พ่ิมเติม
ส าหรับนักเรียนเพียงพอและระยะเวลาที่ใช้ในแต่
ละกิจกรรมมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
แต่พบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด
เ พ่ือจัดด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
 3. การประเ มินด้านกระบวนการ 
(Process) การประเมินกระบวนการด าเนินงาน
โดยภาพรวมพบว่าผลการปฏิบัติงานด้านการวาง
แผนการปฏิ บั ติ ง าน  (P-Plan)  ด้ านปฏิบั ติ
กิ จ ก ร รมการด า เ นิ น ง าน  (D-Do)ด้ าน ก า ร
ตรวจสอบการด าเนินงาน (C-Check) และด้าน
การปรับปรุงการด าเนินงาน (A-Action)การ
ปฏิบัติงานทุกระยะ จะมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด การ
ปฏิบัติงานทั้งหมดจึงมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้  คิดเป็นร้อยละ 
100เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ดังนี้ 

3.1 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 
(P-Plan) ได้มีแผนงานของโครงการและระบุ
กิจกรรมการด าเนินงานโดยก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ชัดเจน ประกอบด้วย 2 ทีม คือ ทีมน าและทีม
ด าเนินการมีค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด า เนินกิจกรรมอย่างชัด เจนโดยแบ่ ง พ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอท า
การประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ
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ตามความเหมาะสม มีแผนการติดตามการ
ประเมินผลโครงการเป็น 2 ระยะ 

3.2 ด้านปฏิบัติกิจกรรมการด าเนินงาน 
(D-Do) จัดด าเนินการจัดประกวดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 
โรง ท าการการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสี่ยงต่อการ
ออกกลางคัน 132 หลัง  ได้จัดท าวิจัยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน  1 เรื่อง  การจัด
ค่ายนักเรียน  คนดีของสังคม (ครอบครัวแหว่ง
ก ล า ง  ) มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  5 ค่ า ย  มี ก า ร
ประสานงานและให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนเมื่อพบ
ปัญหาของนักเรียน  พร้อมทั้งท าการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3 ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน
(C-Check) มีการรายงานผลการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นภาพรวมมีการนิเทศ ติดตามเพ่ือ
ทบทวนความก้าวหน้าของกิจกรรมตามโครงการ  
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องท าการประเมินผลโครงการ
และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
กรอบการประเมินผลโครงการท าการถอด
บทเรียนเพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่ งผลจากการคัดกรอง
ภาพรวมท าให้ทราบสาเหตุของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มปัญหาในด้านต่างๆ ได้น ามาก าหนดเป็น
แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป 

3.4  ด้านปรับปรุงการด าเนินงาน 
(A-Action) ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานกิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือน จัดท ารายงานสรุปและเผยแพร่
ผลการด าเนินงานโครงการผ่านทุกช่องทาง  เช่น  
จัดท าเป็นรูปแบบเอกสารรายงาน จัดท าเป็น 
VTR เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ทีวีออนไลน์  หน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา 
www.chaiyaphum2.go.th และเว็บไซต์ งาน

ระบบดูแลช่ วยเหลือนัก เรียน และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน  ผู้รับผิดชอบโครงการมี
การบันทึกผลการปรับปรุงการด าเนินงานเมื่อเกิด
ปัญหา มีแผนการปรับปรุงและการพัฒนา
โครงการในปีต่อไป  มีการด าเนินการวิจัยเสร็จ
ทันตามก าหนดเวลา และจัดท ารูปเล่มงานวิจัยได้
สมบูรณ์ตามกรอบการปฏิบัติงาน  โดยในการ
ปฏิบัติงานทุกระยะจะมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product)  

 4.1 การประเมินด้านผลกระทบ 
(Impact) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการคือ  1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการด าเนิน
โครงการ 2) การจัดการอบรมสร้างความเข้าใจ
ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  ครู และผู้ปกครอง
เข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการเพ่ือ
สร้ า งภูมิ คุ้ มกันทางสั งคมแก่นั ก เ รี ยนและ
ช่วยเหลือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์3) 
การตอบรับการด าเนินโครงการของโรงเรียน  
นัก เรียน ผู้ ปกครอง  และชุมชนเป็นไปใน
ทางบวกเห็นว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

4.2  การประเมินด้านประสิทธิผล
(Effectiveness)  โดยภาพรวมพบว่าผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
และจ านวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO BE 
NUMBER ONEพบว่าสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวนนักเรียนออก
กลางคันปีการศึกษา 2560 มีจ านานเพ่ิมขึ้นกว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว  คิดเป็นร้อยละ  
49.81 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  แต่พบว่า
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100และผลการทดสอบทาง
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การศึ กษาระดั บช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( O-NET) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2560 คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์ตั้งไว้ ดังนั้นภาพรวมของ
การประเมินด้านประสิทธิผลจึงยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

4.3 การประเมินด้านความยั่งยืน 
(Sustainability)  โ ด ย ภ า พร ว ม พ บ ว่ า ผู้ ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ
มากและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  โดยนักเรียนมี
พัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  แต่
พบว่าควรมีการจัดอบรมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  และข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มี
การด าเนินโครงการต่อไปได้ 1) ความร่วมมือของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียน  อีกทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  มีส่วนใน
การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนิน
โครงการเป็นอย่างดี 2) การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกพบว่ามีความชัดเจนและ
หลากหลาย ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีการประชาสัมพันธ์
โครงการไปสู่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
3) จัดให้มีการเชิญผู้ปกครองในชุมชนมารับทราบ
ปัญหาและร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน  
4) เชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือ
อาชีพสายงานต่ างๆมาให้ความรู้หรือร่ วม
กิ จกรรมกับ โ ร ง เ รี ยน เ พ่ือฝึ กทั กษะอาชี พ              
และ5) ควรสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสอบรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ซึ่งจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ เรี ยนรู้ ให้ ดี ยิ่ งขึ้ น เ พ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

4.4 การประเมินด้านการถ่ายทอดส่ง
ต่อ (Transportability)  พบว่าโครงการเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีข้อค้นพบอันเป็น
จุดเด่นของโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีอีกหลาย
ประการคือ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน
พัฒนาการเรียนรู้ทุกด้าน  พร้อมได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเท่า
เทียมกัน  โครงการได้รับการยอมรับและรับ
รางวัลดีเด่นหลายด้านและมีความสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนเป็นอย่างมากมีการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เป็นการสร้าง
พ้ืนฐานที่ดียิ่งส าหรับนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึ งประสงค์ และ เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชัยภูมิ 

 
บทวิจารณ์     
 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   1. ด้านบริบท (Context) จากผล
การประเมิน  พบว่าการด าเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมยุค
ปั จจุ บั น เนื่ อ งจากมี การ เปลี่ ยนแปลงทา ง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกัน 
อีกทั้งมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อ ย่อม
ส่งผลให้วิถีชีวิตของนักเรียนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดี  เช่น  
นักเรียนติดเกม  ท าการถ่ายคลิปวีดีโอการท าร้าย
ร่างกายเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ นักเรียนใช้สื่อ
เทคโน โลยี ในทางที่ ไ ม่ควร เกิ ดพฤติกรรม
เลียนแบบ  ปัญหาที่ตามมาคือพฤติกรรมที่
ก้ าวร้ าว   การคบเ พ่ือนที่มีพฤติกรรมแบบ
เดียวกันท าให้เกิดการการมั่วสุมชักจูงกันไป
ในทางที่ไม่ดีมีปัญหายาเสพติดตามมา  นักเรียน
ไม่สนใจการเรียน  ท าให้เกิดผลการเรียนต่ าลง  
ครอบครัวหย่าร้างหรือครอบครัวรายได้ ไม่
เพียงพอ  ท าให้พ่อแม่ต้องออกไปท างานต่างถิ่น
ส่งผลให้นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายายขาดความ
อบอุ่นเม่ือมปีัญหาจึงขาดคนให้ค าปรึกษาแนะน า
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เรื่องต่างๆ  เกิดการเก็บตัวเป็นโรคซึมเศร้า  อีก
ทั้งผู้ปกครอง  ชุมชนคาดหวังให้โรงเรียนและครู
เป็นแกนน าในการท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น  โดย
ครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการเตรียมเด็กนักเรียนให้
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมที่ดี  สอดคล้องกับ  (กรมสุขภาพจิต,2544)  
และที่ส าคัญมุ่งเน้นเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือทุกด้าน  ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนสามารถแก้ไขได้ด้วยกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  สอดคล้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ที่เป็นกระบวนการส่งเสริม
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจาก
สารเสพติด  กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน
การปฏิบัติงาน  มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ  คือ   
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัด
กรองนักเรียน3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและ 5) การส่งต่อ (กรม
สามัญศึกษา, 2544)    
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) จาก
ผลการประเมินพบว่า  จากผลการประเมินความ
พร้อมและความเหมาะสมของด้านปัจจัยน าเข้า  
5 ประเด็นคือ บุคลากร  สื่อวัสดุอุปกรณ์  
งบประมาณ  ระยะเวลา  และกิจกรรม ใน
ภาพรวมของโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่ อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็น
บุคลากรพบว่าผู้ รับผิดชอบโครงการควร มี
ศักยภาพในการด าเนินงานโครงการ และประเด็น
กิจกรรม  พบว่าควรจัดกิจกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม สะท้อนให้เห็นว่า 
หากครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจรับเป็นที่ปรึกษา
ช่วยเหลือนักเรียน และมีเครื่องมือที่จะช่วยคัด

กรองนักเรียนด้วยหลักวิชา  มีกิจกรรมที่ช่วยให้
ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครองโดยมีครูแนะแนวและฝ่ายปกครองท า
หน้าที่ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ครู ที่ ป รึ กษา  จะช่ วยท า ให้ ระบบกา รดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนสามารถขยายผลได้ทั่วถึง 
ครอบคลุม และมีคุณภาพอย่างแท้จริง พบว่าการ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าในส่วนของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ ใช้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบันของสังคมมากขึ้นนั่นเอง  การ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าในส่วนของระยะเวลา
อยู่ในระดับมาก  พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมมีการปรับให้เข้ากับ
สภาพบริบทและความพร้อมหลายด้าน  แต่จาก
ผลการประเมินก็ยั งพบปัญหาในประเด็ น
หลักสูตรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด
เ พ่ือจัดด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 จากผลการประเมินพบว่า ได้ประยุกต์ใช้
วงจรควบคุมคุณภาพ (Deming circle) ดังนี้  
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (P-Plan) ได้มี
แผนงานของโครงการและระบุกิจกรรมการ
ด าเนินงานโดยก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัด เจน  
ประกอบด้วย 2 ทีม คือ ทีมน าและทีมด าเนินการ 
โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม  ได้แก่  
ผู้ ป กค รอ งนั ก เ รี ย น   ชุ ม ช น   ก ร ร มก า ร
สถานศึกษา  การแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด า เนินกิจกรรมอย่างชัด เจนโดยแบ่ ง พ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ มี
ก า ร พิ จ า รณาจั ด ส ร ร งบประมาณในกา ร
ด าเนินงานโครงการตามความเหมาะสม   มี
แผนการติดตามการประเมินผลโครงการเป็น 2 
ระยะ ด้านปฏิบัติกิจกรรมการด าเนินงาน (D-Do) 
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จัดด า เนินการจัดประกวดระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 10  
โรง   ท าการการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสี่ยงต่อการ
ออกกลางคัน 132  หลัง  ได้จัดท าวิจัยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน  1 เรื่อง  ชื่อ
งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต 2  การจัดค่ายนักเรียน  คนดีของ
สังคม (ครอบครัวแหว่งกลาง) มีการด าเนินการ  
5  ค่าย  คือ  ค่ายผู้น าเยาวชนคนคุณธรรม  ค่าย
ทักษะชีวิต  ค่ายเพ่ือนที่ปรึกษา  ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร  (หน่วยงาน 13 หน่วยงานเป็นภาคี
เครือข่าย) มีการประสานงานและให้ค าปรึกษา
แก่โรงเรียนเมื่อพบปัญหาของนักเรียน  พร้อมทั้ง
ท าการด าเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรม
ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  ด้านการตรวจสอบ
การด าเนินงาน  (C-Check) มีการรายงานผลการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นภาพรวม  มีการนิเทศ 
ติดตามเพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของกิจกรรม
ตามโครงการ  ดังนี้  ท าการติดตามทุกเดือน  
โดยท าเป็นหนังสือราชการแจ้งติดตามการด าเนิน
ทางระบบ e-office การบูรณาการการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมติดตามการ
ด าเนินงาน  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ท าการประเมินผล
โครงการและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามกรอบการประเมินผลโครงการ  ท า
การถอดบทเรียนเพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งผลจากการคัด
กรองภาพรวมท าให้ทราบสาเหตุของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหาในด้านต่างๆ  ได้แก่  
ด้านการเรียน  พฤติกรรมด้านอารมณ์การ
ทะเลาะวิวาท  ด้านบุคลิกภาพพฤติกรรมอยู่ไม่
นิ่ง  สมาธิสั้น  และด้านความสัมพันธ์ขาดความ
อบอุ่น  ขาดการยอมรับจากเพ่ือน  ด้านสังคม

และเศรษฐกิจนักเรียนยากจนท าให้เกิดหยุดเรียน
เพ่ือไปรับจ้างหารายได้มาจุนเจือช่วยครอบครัว   
จากปัญหาดังกล่าวได้น ามาก าหนดเป็นแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป  ปรับปรุง
การด าเนินงาน (A-Action)  ได้จัดประชุมชี้แจง
ผลการด าเนินงานกิจกรรมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้
ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จัดท ารายงานสรุป
และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการผ่านทุก
ช่องทาง  เช่น  จัดท าเป็นรูปแบบเอกสารรายงาน 
จัดท าเป็น VTR เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางทีวีออนไลน์  หน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า  ww.chaiyaphum2.go.th  แ ล ะ
เว็บไซต์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีการบันทึกผลการปรับปรุ งการ
ด าเนินงานเมื่อเกิดปัญหา   มีแผนการปรับปรุง
และการพัฒนาโครงการในปีต่อไป   มีการ
ด าเนินการวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา และ
จัดท ารูปเล่มงานวิจัยได้สมบูรณ์ตามกรอบการ
ปฏิบัติงาน  โดยในการปฏิบัติงานทุกระยะจะมี
การก ากับดูแลและตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด  ซึ่งสอดคล้องกับ (วรภัทร์, 2541) 
การใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งต้องด าเนินการ
อย่างมีวินัยให้ครบวงจรหมุนเวียนไปไม่มีหยุด
หย่อน  ฮิโตชิ คูเม กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของ PDCA ซึ่งกิจกรรมพ้ืนฐานในการ
บริหารคุณภาพนั้น มิใช่เพียงแค่การปรับแก้
ผลลัพธ์ ที่เบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานให้
กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพ่ือให้
ก่อเกิดการปรับปรุงด้วยการป้องกันมิให้เกิดของ
เสียซ้ าซ้อนเรื้อรังพร้อมกับการยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
อย่างเป็นระบบ และอย่างมีการวางแผน PDCA 
มิใช่ เป็นแค่วงแหวนที่แบนราบหากแต่ เป็น
ขดลวดสปริงที่ม้วนสูงขึ้นเรื่อยๆ  สอดคล้องกับ
การวิจัยของ (เพลินพิศ, 2560) ผลการวิจัยพบว่า
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การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการด าเนินงานตาม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน สรุปได้ดังนี้ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก
ที่สุด   และความเป็นไปได้ในระดับมาก ด้านการ
คัดกรองนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด   และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด   
ด้ านการป้องกันและแก้ ไขปัญหา มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้ 
ในระดับมากที่สุด ด้านการการส่งเสริมและ
พัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   
และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด   และด้าน
การส่งต่อนักเรียน มีความ เหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และความเป็นไปได้ในระดับมาก   
สรุป โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด   

4. ด้านผลผลิต (Product)  
  จากผลการประเมินพบว่า   

  1. ด้านผลกระทบ  
จากการประเมินพบว่าผลหลังจากมีการ

ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ด้านการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อโรงเรียน นักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชน ระยะแรกยังไม่ได้รับผลตอบรับ
ทางบวก เนื่องจากยังไม่เกิดความตระหนักที่จะ
ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ซึ่งถือว่าเป็นภาระงานที่เพ่ิมจากการท างานปกติ  
แต่หลังจากเริ่มมีการประชาสัมพันธ์โครงการและ
จัดการอบรมสร้างความเข้าใจขั้นตอนของระบบ
ดู แลช่ ว ย เหลื อนั ก เ รี ยน   ท า ให้ โ ร ง เ รี ย น  
ผู้ปกครองเข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งได้รับการส่งเสริมยอมรับจากชุมชน
เป็นอย่างดี  นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการจากการเข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการ  โดยมีข้อบ่งชี้ที่ได้คือ 
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเป็นอย่างดีสามารถหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากภัยที่ เป็นอันตรายแก่ตั ว  
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีขึ้น   โรงเรียน  นักเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนมีความกล้าจะเปิดเผย
ข้อมูลและปัญหานักเรียนที่ตนพบ   โรงเรียนและ
ครูก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที  นอกจากนั้นข้อ
บ่งชี้สนับสนุนอีกประการคือนักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  เพราะ
โรงเรียนส่วนใหญ่นอกจากจัดอาหารกลางวันให้
รับประทานที่พอเพียงแล้ว  ยังจัดหาอาหารเช้า
แก่นักเรียนไว้เช่นกัน สอดคล้องกับ (Teed , 
2002)  พบว่า ลักษณะพิเศษของต่าง ๆ เช่น เด็ก
ครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันเด็ก
ขาดผู้ปกครอง ผู้ปกครองติดสารเสพติดและสุรา 
เด็กมีความรุนแรงถูกทางรุนทางเพศ  เด็กสุขภาพ
ไม่ดีต้องใช้ยารักษา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงกดดัน
อย่างมากและมีผลกระทบต่อชีวิตเด็ก  การ
จัดการศึกษาในระบบเป็นการเรียนการสอนเชิง
วิชาการ  ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดความยุ่งยากในด้าน
อารมณ์และสังคมของเด็ก  ดังนั้น ครูควรจัด
การศึกษาแบบนอกระบบ  กล่าวคือ ไม่เชิง
วิชาการมากนัก ครูควรให้ค าปรึกษาในชั้นเรียน 
เพ่ือจัดประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนักเรียน 
โดยพยายามพูดคุย  ซักถามถึงความต้องการของ
เด็ กและควร ใช้ วิ ธี ก าร ให้ ค าป รึ กษาอย่ า ง
หลากหลาย  ซึ่งการให้ค าปรึกษาในชั้นเรียนเป็น
วิธีการป้องกันด้านการปกครองและเน้นการเรียน
แบบการปฏิบัติ  ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยพัฒนาให้พฤติกรรมนักเรียนเป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นทุกด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
พบว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
ความรู้  ความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ
ตามศักยภาพ  รู้จุดเด่น  จุดด้อยของตนเอง
พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  เช่น  
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การสอนซ่อมเสริม  เพ่ือนช่วยเพ่ือน  พ่ีช่วยน้อง  
หรือการหาความรู้ เ พ่ิมเติมจากอินเตอร์ เน็ต  
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะใช้เวลาว่าง
ในการเล่นกีฬา  ซึ่งทุกฝ่ายสนับสนุน จาก
ความเห็นผู้ ปกครองที่ ว่ านั ก เรียน เคยเห็น
พฤติกรรมรุ่นพ่ีที่สร้างปัญหาเหล่านี้ไม่ส่งผลให้
ตนเองมีอนาคตที่ดีได้  จึงไม่อยากเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่ดี   เพราะเห็นผลลัพธ์แล้วพบ
ความสอดคล้องร่วมกันในการบ่งชี้ว่าในด้าน
ผลกระทบของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นไปใน
ทา งบวก  สอดคล้ อ งกั บ  (Tatchell, 2001)  
พบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการป้องกันใช้
สารเสพติดจะมีการเพ่ิมของปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น  
เมื่อเป็นนักเรียนที่มีจากครอบครัวที่มีสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมต่ า  สอดคล้องกับ (เอกชัย, 
2560) ใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
โดยรวมและรายด านทุกด าน อยู ในระดับ
เหมาะสมมาก  ผลจากการสัมภาษณ์พบวาผูสอน
มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน พฤติกรรมนักเรียนมีความ
กลาแสดงออก กลาพูดมากขึ้น ครูมีความรูความ
เขาใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยเนนนัก
เรียนเปนส าคัญมากขึ้น ผู ปกครองมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
ปานกลาง 
 2. ด้านประสิทธิผล    

จากการประเมินพบว่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้   เนื่องจากผลการประเมินด้าน
ประสิทธิผลต้องมีการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์
ทั้ง 3 ข้อ  แต่จากผลการประเมินที่ได้พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ เ พียงข้อเดียวคือ ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ปีการศึกษา  2560 อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 90.49 ซึ่งพบว่าสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
ที่ตั้งไว้  และจ านวนนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE  คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า
สูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  ส่วนข้อมูล

จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสี
ขาว คิดเป็นร้อยละ 49.81 ไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  แต่พบว่าโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 
มีจ านานเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559  คิดเป็น
ร้อยละ  57.14  ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 
2.60 แ ล ะผ ล ก า ร ท ด ส อบ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2560 มีค่ า
คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.66 ซึ่งพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์
การประเมินที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ (ไกรฤกษ์, 
2552) การประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า
นักเรียนมีระดับการประเมินตนเองด้านการรับรู้
ความสามารถทางภาษาอาหรับอยู่ในระดับมาก 
แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อาหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าต่ ากว่า
เกณฑ์ตั้งไว้ ดังนั้นภาพรวมของการประเมินด้าน
ประสิทธิผลจึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
คุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   
สรุปการประเมินภาพรวมได้ผลในระดับปาน
กลางและโครงการมีประโยชน์ส าหรับนักเรียน  
รวมทั้ ง สอดคล้ องกับ  (Teed, 2002) พบว่ า
ลักษณะพิเศษของต่าง ๆ เช่น เด็กครอบครัวหย่า
ร้าง  ครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันเด็กขาดผู้ปกครอง  
ผู้ปกครองติดสารเสพติดและสุรา  เด็กมีความ
รุนแรงถูกทางรุนทางเพศ เด็กสุขภาพไม่ดีต้องใช้
ยารักษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันอย่างมาก
และมีผลกระทบต่อชีวิตเด็ก การจัดการศึกษาใน
ระบบเป็นการเรียนการสอนเชิงวิชาการ  ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดความยุ่งยากในด้านอารมณ์และ
สังคมของเด็ก  ดังนั้น ครูควรจัดการศึกษาแบบ
นอกระบบ กล่าวคือไม่เชิงวิชาการมากนัก  ครู
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ค ว ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ใ น ชั้ น เ รี ย น  เ พ่ื อ จั ด
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนักเรียน โดย
พยายามพูดคุย  ซักถามถึงความต้องการของเด็ก  
และควรใช้วิธีการให้ค าปรึกษาอย่างหลากหลาย  
ซึ่งการให้ค าปรึกษาในชั้นเรียนเป็นวิธีการป้องกัน
ด้านการปกครองและเน้นการเรียนแบบการ
ปฏิบัติ  
 3. ด้านความย่ังยืน  
 ผลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก
ข้อมูลการประเมินทั้ง 2 ส่วนพบว่าในส่วนแรก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องสะท้อน
ชัดเจนว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
ในระดับมาก  ส่วนที่  2 ความเชื่อมโยงกับ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก มี ค ว า ม ชั ด เ จ น แ ล ะ
หลากหลาย  แต่ก็พบว่าการด าเนินโครงการเป็น
หน้าที่ของโรงเรียนเพียงผู้เดียว และผู้ปกครองก็
ยังคาดหวังให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น
ควบคู่ กั บคว ามประพฤติ ที่ ดี   และยั งพบ
ข้อเสนอแนะว่าควรสนับสนุนให้ชุมชนหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของนักเรียน  กับทั้ง
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสอบรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  อันจะส่งผลถึง
ความพึงพอใจของทุกฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
การด าเนินโครงการมีความยั่งยืนได้ต่อไป จาก
การพิจารณาข้อมูลทั้งหมดพบว่าผลการประเมิน
ด้ านความยั่ ง ยื น เป็ น ไปตาม เกณฑ์ที่ ตั้ ง ไ ว้ 
สอดคล้องกับ  (ธี รพล ,  2555) พบว่า  การ
พัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์วิทยานุสรณ์ โดยใช้กลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ท าให้
ครูที่ ปรึ กษามีความรู้ ความเข้ า ใจสามารถ
ด าเนินงานในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม นักเรียน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  และการส่งต่อ
นักเรียนได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ   
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ (กรมสุขภาพจิต , 
2546) ปัจจัยส าคัญที่มีต่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ดังนี้ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียน รวมทั้ง
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนทุกฝ่าย 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง
สม่ า เ สมอ  2)  ค รู ทุ กคนและผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
จ าเป็นต้องตระหนัก ในความส าคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน 3) 
บุคลากรต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิดและมี
การประชุมในแต่ละคณะ อย่างสม่ าเสมอตามที่
ก าหนด 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญ
ในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับการร่วมมือจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่อง
ต่าง ๆ ในโรงเรียน และ 5) การอบรมให้ความรู้
และทักษะ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่
ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะเรื่องทักษะ การปรึกษาเบื้องต้น และ
แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่ง
โรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ  
ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่ง

ต่อผลการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยว ได้แก่  
ผู้ แทน สพป.ช ัยภ ูม ิ เขต 2  ผู ้อ านวยการ
โรง เร ียน  คร ูผู ้ร ับผ ิดชอบ  และกรรมการ
สถานศึกษากับความสามารถในการขยายผล ได้
ดังนี้  ประเด็นการขยายผลด้านอ่ืนจากโครงการ 
และแนวโน้มในอนาคต พบว่ามีกิจกรรมที่ขยาย
ผลเพ่ิมข้ึน  ได้แก่ 1) โครงการสร้างบ้านน้ าใจ คืน
ความสุขสู่ลูก สพฐ.เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.
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2558 – 2560  วัตถุประสงค์เพ่ือเชิญชวนผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้ า ง  ซึ่ งท า ให้ทางส านั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ได้สร้าง
บ้านที่คงทน  ถาวร  ปลอดภัยให้กับนักเรียนตาม
เกณฑ์การช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 17 หลัง   
2) กองทุนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต2 
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน เช่น จัดหา
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนกรณีได้รับ
อุบัติเหตุหรือจากภัยพิบัติ  3) โครงการสร้าง
ความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียน “กิจกรรมว่าย
น้ าเพ่ือชีวิต” วัตถุประสงค์เพ่ือนักเรียนสามารถ
ว่ายน้ าเป็น และมีทักษะความรู้เบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 4) โครงการ
สถานศึกษาสีขาว  วัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียน
รู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและชุมชนได้ปลอดยาเสพติด  
นอกจากนี้ ส า นั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ า
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าการประชาสัมพันธ์
เพ่ือขยายผลโครงการให้หน่วยงานภายนอกได้
เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการด าเนิน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ประเด็นการสร้างเครือข่าย 
การด าเนินโครงการควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอย่างเข้มแข็ง สร้างภาคี
เครือข่าย ได้แก่ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2  ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบประชุม
สรุปโครงการอย่างเป็นทางการปีการศึกษาละ 1 
ครั้ ง ทั้ งนี้ เ พ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและก าหนด
ทิศทางพัฒนาการด าเนินโครงการในปีการศึกษา
ต่อไป ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้จาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินมีข้อค้นพบที่
เป็นจุดเด่น แสดงถึงความส าเร็จ และการเป็น
แบบอย่างที่ดีของโครงการสามารถสรุปได้ 12 
รายการดังนี้ 

1. โล่รางวัลดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2558 – 2560 

2. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สาขาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประจ าปี 
2558 – 2559 

3. รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาดีเด่น ประเภทโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ประจ าปี 2558 - 2559  

4. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
ของโรงเรียนชุนชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่เป็น
โรงเรียนแกนน าการสอนเพศศึกษารอบด้าน 16 
คาบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 

5. นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต  
และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยกิจกรรมดังนี้  กิจกรรม
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมว่ายน้ า
เ พ่ือชีวิต  กิจกรรมลดเวลาเรียนเ พ่ิมเวลารู้  
กิจกรรมค่ายนักเรียน YC กิจกรรมค่ายปัญหา
หยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน  กิจกรรมค่าย
ผู้น าเยาวชนคนคุณธรรม  โครงการค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร 

6. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองและแก้ไขปัญหาโดย
ได้ รั บกา รสนั บสนุ นจ าก ครู  D.A.R.E. แล ะ
นักจิตวิทยาประจ าโรงพยาบาล   

7.  โครงการสร้างบ้านน้ าใจ คืนความสุข
สู่ลูก สพฐ. 

8.  กองทุนพัฒนาการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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9. จัดกิจกรรมรอบด้าน 360 องศา 
ให้กับนักเรียนตามโครงการน าร่อง “ครอบครัว
แหว่งกลาง” 

10. มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกรณีเร่งด่วน 

11.  โครงการ “ให้น้องท้องอ่ิม นอน
อุ่น” เริ่มด าเนินการ ปี 2555 – 2560 

12. เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับ
นโยบายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เช่น การจัดหาทุนการศึกษา การเลี้ยงไก่ ไข่สู่
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  การซ่อมบ้านให้กับนักเรียน
ยากจน และการจัดค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด  

  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียน 
   1.1 นั ก เ รี ย นต้ อ ง เ ค า รพกฎและ
ระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

  1.2 นักเรียนควรตระหนักและมี
จิตส านึกที่ดีในการเป็นนักเรียนที่ดีทั้งด้านการ
เรียนและความประพฤติ  

  1.3 นักเรียนไม่ปกปิดข้อมูลที่เป็นเท็จ
แก่ครูเมื่อครูสอบถามอย่างตรงไปตรงมา 

  1.4 นักเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียนจัดขึ้น   เช่น  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
และกิจกรรมต่างๆเพ่ือฝึกการท างานร่วมกันและ
สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับครู 

  2.1 ครูต้องให้ความรักและการเอาใจ
ใส่นักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคทั้งการดูแล
ด้านการเรียนและความประพฤติ 

  2.2 ครูต้องท างานเชิงรุกโดยออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนสม่ าเสมอเพ่ือจะได้ท าความรู้จัก
คุ้น เคยกับนักเรียนเป็นรายบุคลคลรวมถึง
ผู้ปกครองหรือออกพ้ืนที่จริงโดยติดตามนักเรียน
เพ่ือรับทราบสภาพความเป็นอยู่และปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนจะได้ให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงท ี

  2.3 ครูควรบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัย  คุณธรรม
จริยธรรมกับทุกกลุ่มสาระ และฝึกให้เด็กนักเรียน
ท างานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  2.4 ครูต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับ เปลี่ ยนวิ ธี การสอนของตนให้ มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กนักเรียนอยู่
เสมอ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

  3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนควรให้
ความส าคัญและเป็นทีมน าในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนั ก เรี ยนรวมทั้ ง เข้ ามามี ส่ วนร่ วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามวงจรควบคุม
คุณภาพ (Deming circle) 

  3.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนมีการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี  รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อ เกิ ดปัญหา
เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนขึ้น 

  3.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติและควบคุม
กฎระเบียบข้อบังคับโรงเรียนอย่างเคร่งครัด   

  3.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนควรมีการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน 
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  4.1 โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย  
น่าเรียนมีการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นพ้ืนฐานให้กับ
เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ  เช่น น้ าดื่มที่สะอาด  
อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  ห้องน้ าห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  สนับสนุนทุนการศึกษา  
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  
พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ชุมชนเข้าถึงได้อย่าง
สร้างสรรค ์

  4.2 โรงเรียนควรมีทีมประสานเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลต่างๆของเด็กนักเรียน  โดยลด
ขั้นตอนรายงานเอกสารต่างๆ ลงให้ง่ายแต่มี
ความชัดเจน  ไม่ควรจัดท าข้อมูลที่ซ้ าๆกัน และ
ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาเช่น
บันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือออนไลน์
ลงเวปไซต์ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. 

  4.3 โรงเรียนควรก าหนดเกณฑ์การคัด
กรองนักเรียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  4.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งเสริมระเบียบวินัย  ความมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ เหมาะสมกับเด็กนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์

  4.5 โรงเรียนควรใช้ โครงการเป็น
สื่อกลางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน  ครู  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
เช่นการจัดประชุม  การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์
สายใยบ้านชุมชนโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
 5. ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน 

  5.1 ชุมชนควรมีความตระหนักในการ
ดูแลและเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองเมื่ออยู่ที่
บ้ านอย่ างใกล้ชิดทั้ งด้ านการเรียน  ความ
ประพฤติ  และการคบเพื่อน   

  5.2 ควรสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือ
ประสานกับครูประจ าชั้นเพ่ือช่วยกันดูแลและ

แก้ไขปัญหานักเรียนทั้งทางโทรศัพท์มือถือ  ผ่าน
ทางไลน์ เฟสบุ๊คหรือมาพบด้วยตนเอง 

  5.3 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
และครู  โดยไม่ปกปิดข้อมูลพฤติกรรมอันเป็น
เท็จ  หรือไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  เ พ่ือ
ร่วมกันรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขต่อไปได้ 
 6. ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

  6.1 ผู้รับผิดโครงการควรจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ  สหวิชาชีพ
หรือผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนเพ่ือร่วมหา
แนวทางปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินโครงการ
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

  6.2 ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนควรให้เป็นระบบที่ เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  อาจท าเป็นคู่มือการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐานให้โรงเรียนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

  6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรท าการศึกษา
ทบทวนบริบทของสังคมปัจจุบัน  ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน  ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน  เช่น  การอบรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  การสอนทักษะอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่าง
เรียนหรือสร้างเจตคติที่ดีต่อาชีพสุจริต  การสอน
ธรรมะแก่นักเรียน  เป็นต้น 

  6.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2ควรมีการนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบการด าเนินงานตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ (Deming circle) อย่างต่อเนื่อง 

  6.5 น าผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
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นัก เรียนที่ประสบความส า เร็ จมา เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานหรือจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือเป็นตัวอย่างหรือแนว
ทางการด าเนินงานให้กับโรงเรียนต่างๆ 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ
อ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของผลการ
ประเมินโครงการกับผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้   

2. การประเมินโครงการแต่ละโครงการ
มีสภาพจ ากัด  ผู้ วิจัยควรเลือกรูปแบบการ
ประเมินที่เหมาะสม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินที่ชัดเจน  แต่ไม่ควรยึดเป็นกรอบแนวคิด
ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เนื่องจากความ
เหมาะสม หรือสภาพบริบท ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบที่สามารถผันแปรได้    

3. การเลือกเครื่องมือที ่ใช้ในการ
ประ เม ินควรศ ึกษาความสอดคล ้อง  และ
ลักษณะวัฒนธรรมของประชากรที่ศึกษา  เช่น  
การแจกแบบสอบถามที ่มีจ านวนข้อค าถาม
มากเกินไป ไม่สามารถทราบผลที ่ไ ด ้อย ่าง
แท ้จร ิง   และไม ่เหมาะสมกับหน ่วยงานที่
บุคลากรมีภาระงานความรับผิดชอบสูง  ซึ ่ง
แบบบันทึกข้อมูล  แบบตรวจสอบรายการ  
การสัมภาษณ์  การพูดคุยที ่ไม ่เป็นทางการ  
และการสังเกตจะท าให้ได้ข้อมูลที่มากและตรง
กับความจริงมากกว่า   

4.  การประเมินโครงการโดยใช้ข้อมูล
และวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ท าให้ได้
ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ในการอภิปรายผล 
นอกเหนือจากการข้อมูลในเชิงปริมาณและการ
วัดด้วยเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 
บทสรุป     
 ประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
พบว่าการด าเนินโครงการได้ผลในระดับมากและ

เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมุ่งหวังที่จะ
พัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้าง
ความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี 
คนเก่งต่อไป 
 
 กิตติกรรมประกาศ     

ก า ร วิ จั ย นี้ ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์  ฉายายนต์  อาจารย์
ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว ดร.อ านาจ บุญทรง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรือง
เดช ศิริกิจ ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ  
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยต์  ที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย  
รวมทั้ งผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
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