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ชื่อเร่ือง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ผู้ประเมิน นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ปีที่ประเมิน 2562   
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 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลด้านบริบท 
เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของการจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         
2) เพื่อประเมินผลความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อประเมินผล
ความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ
โค รงก าร ระ บ บ ดู แ ล ช่ วย เห ลื อ นั ก เรี ยน   ประชากรท่ี ใช้ ในการประเมิ น ได้ แก่  ผู้ บ ริ ห ารแ ละ ค รู                                     
จำนวน 91 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 1,833 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  1,833  คน
และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  13 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน รวมท้ังส้ินจำนวน 
738  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  เป็นแบบสอบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 
ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี 1 แบบแบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
เกี่ยวกับ ความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ ของวัตถุประสงค์ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ค่าความเช่ือมั่น .85 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้าน
ปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้ค่าความเช่ือมั่น .89                                
ฉบับท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแล       
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้ค่าความเช่ือมั่น .87  ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ค่าความเช่ือมั่น .88  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  

สรุปผลการประเมิน  
 1. ด้านบริบทของโครงการ พบว่า ความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของการจัดทำ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากท่ีสุด                  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้บริหารและครู มีความสอดคล้องกันในประเด็น                      
ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา นั่นหมายความว่า การขับเคล่ือนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจะสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและเป็นแกนนำในการขับเคล่ือนโครงการ สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546:3) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการ ดำเนินงาน ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน รวมท้ังผู้ช่วย ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตาม 
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ  
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 2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและระยะเวลา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า บุคลากรควรได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มโครงการเป็นปัจจัยแรกท่ีควรปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุม
งาน  และรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถขับเคล่ือนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธงชาติ วงษ์
สวรรค์ (2553: 121-125) พบว่าความพร้อมของบุคลากร การสนับสนุนจากหน่วยงาน การมอบหมายงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนทำให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจในการทำงาน 
และงานวิจัยของอรภร บุญรุ่ง (2548 : 1-3 ) โรงเรียนท่ีดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับรางวัล               
ยอดเยี่ยมได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษา (ครูประจำช้ัน) ให้มีความรู้
ความสามารถ เทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวิจัยของวนิดา ชนินยุทธวงศ์ 
(2544 : 13-14) กล่าวถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยหนึ่งคือ
การอบรมให้ความรู้และทักษะรวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูท่ีปรึกษา และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

 3. ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประกอบด้วย กิจกรรมในการดำเนินงานวิธีการและเครื่องมือในการ
ดำเนินงาน การนิเทศโครงการ และ สรุปและรายงานผล ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า 
กิจกรรมท่ีดำเนินงาน ในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับ
นักเรียน เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาแล้วความสัมพันธ์ที่ดียัง
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน เป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จและความล้มเหลวทางการศึกษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นท่ีท่ีมีความอบอุ่นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการท่ี
ดีด้านอารมณ์ สังคม และการเรียน ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมความสำเร็จด้านการศึกษาท้ังส้ิน ใน
ส่วนของความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นตรงกันว่า กิจกรรมทำให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งความสุขส่งผลให้การเรียนเกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจ ไขว่คว้าอยากเรียนรู้ 
เกิดพลังท่ีจะทำส่ิงต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมมีความสอดคล้องตามกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การช่วยเหลือแก้ไข และการส่งต่อ               
การกำหนดวิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลถึงความสำเร็จของโครงการ สามารถ
นำข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาระบบ ในปีการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ( 2544 : 5 )  
ท่ีกล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีกระบวนการการดำเนินงานดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจนโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกลชิดกับอาจารย์อื่น ๆ                  
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน ส่งเสริมจากสถาบันการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ 
หมายรวมถึงการส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

 4. ด้านผลผลิต พบว่า การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                      
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโครงงาน ปัญหาและอุปสรรค 
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เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครู รวมถึง ผู้ปกครองนักเรียน  มีความคิดเห็นตรงกันว่า                      
การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี ต้ังไว้ ดังนี้ ด้านผลผลิต  (Outputs) ประกอบด้วย                         
1) โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดูแลช่วยเหลือ 2)  โรงเรียนมีการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีคุณภาพ                    
ตามมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานท่ี สพฐ. กำหนด  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) ประกอบด้วย                        
1) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
สามารถตรวจสอบได้ 2 ) นั ก เรียนได้รับ การดูแลช่วยเห ลือส่งเสริมและพั ฒ นาเต็มตามศักยภาพ                          
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นอกจากการดำเนินงานโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์แล้ว ยังครอบคลุมเป้าหมาย การจัดกิจกรรมได้ครบตามท่ีกำหนดไว้ ส่งผลสำเร็จต่อ                       
การดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                  
ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของอวยชัย ศรีตระกูล (2556: 90) พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 1. หลักการและแนวคิด เด็กนักเรียนมีสิทธิและหน้าท่ีได้รับการ
ดูแลป้องกัน ช่วยเหลือมิให้เกิดปัญหาจากสถานศึกษา 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรหลักและการกำหนดนโยบายท่่ีชัดเจน และ 3. กระบวนการ
บริหาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และสมศักด์ิ บั้งเงิน (2553: 77) ท่ีผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานการส่งต่อนักเรียนท่ีชัดเจน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานการส่งต่อนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
รวมทัง้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการส่งต่อนักเรียนท้ังภายใน  

 และจากการประเมินความพึงพอใจโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามสภาพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ              
สมพิศ  เกิดนวล (2549 : 115 - 121) ท่ีได้ทำการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2549 พบว่า ความสำเร็จซึ่งเป็นผลต่อเนื่องท่ีเกิดจากผลผลิตของ
โครงการคือ คุณภาพของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


