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บทคัดย่อ 
 

รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ มเสี่ ยงด้วยกิจกรรมครูคู่ สัญญา                    
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 2)  เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 3)  เพ่ือศึกษาผลของ
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ในด้านคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน   
20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 20 
คน โดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่จบการศึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 20 คน 
โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจงผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น จ านวน 5 ฉบับ โดยแยกเป็นเครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 4 ฉบับ และเชิงคุณภาพ จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก    

2. ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก     

3. ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยครูคู่สัญญา พบว่า 
ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67 , S.D. 
= 0.98) และ ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล           
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.51 , S.D. = 0.95)   
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4. ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  พบว่า 
ภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 และยังต้องด าเนินการ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในบางกรณีและบางคนพฤติกรรมดีขึ้นยุติการดูแล
แบบคู่สัญญา สรุปได้ดังนี้ 

4.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 12 คน 
นักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0, ร และ มส. และนักเรียนจบการศึกษาทุกคน และศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ านวน 8 คน และ ประกอบอาชีพ จ านวน 4 คน 

4.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน ศึกษา
ต่อ ในระดับมั ธยมศึกษาโรงเรียนคี รีราษฎร์พัฒนา จ านวน  4 คน และวิทยาลั ย เทคนิ ค
นครศรีธรรมราช 2 คน และวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 2 คน  

4.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 8 คน 
นักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยมีพฤติกรรมดี
ขึ้นยุติการช่วยเหลือ 4 คน และดูแลต่อเนื่อง 4 คน 

4.4 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน ส่งต่อสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และแยกออกจากกลุ่มเสี่ยง จ านวน 4 คน และ ส่งต่อบ าบัดยาเสพติดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และ
กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียน จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด และจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อเรียนสถานศึกษาอ่ืน 
จ านวน 1 คน กลับมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเดิม จ านวน 1 คน 

4.5 นักเรียนมีปัญหายาเสพติด จ านวน 10 คน สามารถลดและเลิก ได้ จ านวน 6 คน 
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องดูแลต่อเนื่อง จ านวน 4 คน 

4.6 นักเรียนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 5 คน แก้ปัญหาให้นักเรียน สามารถเรียน
ได้ตามปกตจิบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 5 คน  

4.7 นักเรียนมีปัญหาด้านขาดผู้ดูแลและไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ จ านวน 4 คน แก้ปัญหา
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 คน  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
พระราชบัญญัติการศึกษา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่าความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในหมวดที่ 1 
มาตรา 6 และในหมวดที่ 4 มาตรา 22 แนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน 
โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและการจัด
การศึกษาต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งคือที่ก าหนดให้ด าเนินการคือ ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาที่ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ  การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก 
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All 
for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030)  

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) แผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 
ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น  (Arithmetics) 8Cs 
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and 
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
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and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) มี  3) ระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)   4) ระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency)   5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องด าเนินการไป
ตามเป้าหมายของชาติ หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืนต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : ฉ) 

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
หลายๆ ด้าน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร 
ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในสังคมแทบทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤติอันน่าเป็นห่วง ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลเพราะมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการ
เดียว ท าให้บุคคลและสังคมรวมทั้งโครงสร้างและกลไกบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่
ทัน จึงเกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ขาดการเตรียมความ
พร้อมที่ดีต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งสร้างปัญหาทั้งระบบให้กับสังคมไทย จะเห็นได้
ว่าการน าเสนอข่าวสารจากสื่อต่างๆ สะท้อนภาพเด็กเยาวชนหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป
ในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ทะเลาะวิวาท ก่อกวนความสงบในสังคม ก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด 
ค้าบริการทางเพศ การฆ่าตัวตาย ซึ่ งทวีความรุนแรงและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
กระทบกระเทือนถึงคุณธรรมจริยธรรม บั่นทอนคุณค่าความดีงามทางจิตใจ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนในการวางแนวทางการพัฒนาคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและ
สังคมโลก จากข้อมูลในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้น มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 2) 

เด็กและเยาวชนเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสังคมไทย หรือมีผู้กล่าวเสมอว่า “เด็ก
และเยาวชนคืออนาคตของชาติ” (สุวรรณา แสงสุริยฉาย, 2551 : 373) ดังนั้นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)  จะต้องอาศัยการบริหารจัดการให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ให้สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การท าให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เพราะ
การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ทั้งความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 4) แต่ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรม ท าให้
พฤติกรรม ความคิดและทัศนคติของเด็กเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษกับ
ตัวเด็กเอง ซึ่งนับวันจะทวีความซับซ้อนมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ  ท าให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้
กลายเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการศึกษา กรมสุขภาพจิตและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความหมายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยสรุปหมายถึง นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหามากกว่าบุคคลทั่วไป ถ้าไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจะท าให้เกิดปัญหาได้และหาก
ปล่อยให้มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนก็จะพบสภาพปัญหา ดังที่กรมสุขภาพจิต (2544: 13 - 15) 
กล่าวถึงคือ  ด้านการเรียน  นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่สนใจการเรียน หนีเรียน มา
โรงเรียนสายประจ า เรียนไม่ทันเพ่ือน และด้านพฤติกรรม นักเรียนจะมีพฤติกรรมการแต่งกายผิด
ระเบียบ ท่าทางกระด้าง ก้าวร้าว ไม่มีมีสัมมาคารวะ เบื่อหน่าย ปรับตัวเข้ากับครูและเพ่ือนไม่ได้  
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนไม่ดี มีเพ่ือนน้อย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดสาร
เสพติด มั่วสุมแหล่งอบายมุข  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความกังวลใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติจ านวน
นักเรียนที่ประสบความล้มเหลวในการศึกษา  ซึ่งในแต่ละปีมีสถิตินักเรียนเป็นจ านวนมากที่ประสบ
ความล้มเหลวในการศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข, 2552: 87) ศึกษาสาเหตุพบว่า นักเรียนที่ประสบ
ความล้มเหลวในการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน มีภาระต้องดูแล
ช่วยเหลือคนในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนไม่ได้  ไม่ชอบวิธีการสอนของครู ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและปัญหาอ่ืนๆ  ทั้งที่เกิดจากผู้ปกครอง ที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนที่ไม่ได้
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   และหากปล่อยให้นักเรียนแม้
เพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษานั่นหมายถึง ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ทั้งในแง่
เศรษฐศาสตร์ โอกาสในการพัฒนาสังคมและความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองที่หวังจะให้โรงเรียนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่เด็กและเยาวชน หากโรงเรียนไม่คิดที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังปล่อยปละละเลยให้
นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา แล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมอย่างที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึงโรงเรียน
จะเป็นสถาบันทางสังคมท่ีอยู่เป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างไร   

ด้วยสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสหรือ
มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงในด้านการเรียน และด้านพฤติกรรม ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความ
ล้มเหลวในการศึกษา  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักในการบริหารจัดการให้นักเรียนที่อยู่
ในระบบของโรงเรียน  บรรลุเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
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2552 - 2559)  เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้พัฒนาทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะเติบโตเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติในอนาคตเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง  

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 232 คน ในปีการศึกษา 2560 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 และมีนักเรียนออกกลางคัน 
จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยง ด้านครอบครัว ด้านยาเสพติด ด้านอารมณ์ ทางโรงเรียน
จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ มีแนวโน้มสูงที่จะไม่จบการศึกษา จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ส าหรับโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยยึดทฤษฎีของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้แนวคิดครูคู่สัญญากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือพัฒนาให้ได้รูปแบบที่พัฒนาแล้วสามารถน าไปใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอบสนอง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้โรงเรียนในสังกัดเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการท างานที่มีคุณภาพและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีชีวิตที่เป็นสุข โดยบุคลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครูทุกคน   คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชน ร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวคิดการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนให้มีความเท่าเทียม อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรปูแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   

2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

3.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรม
ครูคู่สัญญา ในด้านคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 
 

 

 

 

 



5 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การสร้างรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา    

ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การด าเนินงานการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง 
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร ได้แก่ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 20 คน 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  

รวมทั้งสิ้น จ านวน  92  คน  
4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปี

การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน  92  คน  
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  
1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561  จ านวน 

20 คน  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่จบการศึกษา ด้วยการใช้ระบบคัดกรอง
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรี
ราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรต้น  
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ตัวแปรตำม  
1. ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา     
2. คุณภาพชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. สภาพภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล  
 

4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการศึกษา

แนวคิดและหลักการในการวิจัย และพัฒนารูปแบบการวิจัยโดยใช้รูปแบบมีขั้นตอน คือ การสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบ  โดยการทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  (ปรีชา สามัคคี. 2552 : 14, บุญชม ศรีสะอาด. 
2546 : 1-3) แนวคิดการตรวจสอบรูปแบบ (Eisner.1975:192-193) แนวคิดการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552, กรมสุขภาพจิต. 2546) การบริหาร
สถานศึกษา (เมต์ เมตต์การุณ์จิต . 2553 : 248 – 255) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Cohen & 
Uphoff. 1997 : 27 – 58) การบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA (สถาบันส่งเสริมการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ . 2544 : 21) และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Gibson& Others. 1988 : 37, 812) ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
กำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. ยุทธศาสตร์การ 
    ด าเนินงาน  
2. โครงสร้างการบริหาร 
    และบทบาทหน้าที่  
3. วิธีการด าเนินงาน   
    ระบบ ดูแลช่วยเหลือ   
    นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4. วิธีการก ากับติดตามผล 
   การด าเนินงาน 
5. วิธีการประเมินผลและ 
   รายงานผล  
 
        

          

ประสิทธิภำพของ 
รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

กำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. ประสิทธิภาพและความ 
   เหมาะสมของรูปแบบการ 
   ด าเนินงานการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
   กลุ่มเสี่ยง 
2. คุณภาพชีวิตนักเรียน 
   กลุ่มเสี่ยง  
3. การลดภาวะเสี่ยง 
 
      
     
 

สภำพกำรด ำเนินงำนกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง 
1. วิธีการและระบบการ 
    ด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. ปัญหา อุปสรรค 
3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา

เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติ 
                ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมี
หลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน 
มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 

รูปแบบกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง ด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โครงสร้างการบริหารและ
บทบาทหน้าที่ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลและรายงานผล 

สภำพกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหาร
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในด้านระบบกลไก ปัญหา อุปสรรค และ
ผลลัพธ์การด าเนินงาน ของการด าเนินงานที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ 

ปัญหำพฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง ประเมินพฤติกรรมของตัวนักเรียนเองโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมตนเอง (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) SDQ (The Strengths and Difficulties 
Questionnaire) ของส านักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็น
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 5 ด้าน คือ ปัญหาพฤติกรรมในด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร 
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนและพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
(กรมสุขภาพจิต. 2546) ดังนี้ 

1. พฤติกรรมด้านอารมณ์ หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึก หรือความคิดที่อยู่ในใจหรือแสดงออกมา เช่น 
อารมณ์เสีย หงุดหงิดง่าย 

2. พฤติกรรมเกเร หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางความคิด
หรือความรู้สึกนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านความประพฤติจะแสดงนิสัยชอบแกล้ง รังแก พาล ก้าวร้าว 
หรือเอาเปรียบผู้อ่ืน ลักขโมย เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้าในด้านใดด้านหนึ่ง 

3. พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกถึงการขาดความสามารถ 
ตั้งใจสนใจต่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าลังกระท าอยู่เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่
เด็กมักแสดงออกจนเป็นลักษณะเฉพาะตัว ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรือระดับ
พัฒนาการปกติมาตรฐาน ไม่มีระเบียบ วอกแวก และไม่มีสมาธิ อยู่ไม่นิ่งซุกซน มักท าอะไรก่อนคิด 
ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Hyperactive Disorder ใช้ตัวย่อว่า "ADHD" 

4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกถึงการ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนจะมี
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ลักษณะเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ชอบแยกตัวออกมาอยู่ตามล าพัง ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือน เห็นแก่ตัว   
ไม่แบ่งปันของตนเองให้แก่เพ่ือน 

5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่รวมกันเป็นสังคมโดยใช้ทักษะทางสังคมเป็น
เครื่องมือ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง ยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง เป็นแนวทางหรือวิธีการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ประสบผลส าเร็จตาม
รูปแบบการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

กิจกรรมครูคู่สัญญำ หมายถึง กิจกรรมของครูที่เป็นคู่สัญญาในการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ระหว่าง ครูคู่สัญญา ผู้บริหาร และ ผู้ปกครอง 

2. กิจกรรมการจัดค่ายทักษะชีวิต 
3. กิจกรรมให้ค าปรึกษา ติดตามนักเรียน   
4. กิจกรรมการมอบหมายภาระงาน   
5. กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
6. กิจกรรมบันทึกกิจกรรมประจ าวัน 
7. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือติดตามพฤติกรรม  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สามารถน ารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา มาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ได้รูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีภาวะเสี่ยงลดลง และสามารถเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับได ้

3. ข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ร่วมด าเนินกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  สาระส าคัญของการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา 
4. ข้อมูลโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติที่ เหมาะสมสู่เป้าหมาย

การศึกษาตรงตามเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ก าหนดไว้ นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย โดยแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากคือ วงจรพัฒนา
คุณภาพแบบ PDCA เป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยการท างานที่ต้องประสานกัน
ด้วยดี ฝ่ายผู้บริหารต้องมีความจริงใจและมุ่งมั่น มีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอและ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
ของ เดมมิ่ง (Deming’s Cycle) หรือวงจร PDCA (กรมวิชาการ, 2546 : 22-24)  โดยการใช้วงจร 
PDCA เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ในการติดตามปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายมี
รายละเอียดดังนี้  

1. การวางแผน (Plan) การวางแผนจะช่วยพัฒนาความคิด และวิสัยทัศน์ เพ่ือไปสู่รูปแบบ
การพัฒนาที่จะเป็นจริงขึ้นมาในรายละเอียด เพ่ือให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ (Do) โดยแผน 
ที่ด ีประกอบด้วย  

1.1 ความจริง (Realistic)  
1.2 ความเข้าใจ (Understandable)  
1.3 การตรวจสอบหรือการวัดผล (Measurable)  
1.4 การปฏิบัติงาน (Behavioral)  
1.5 ผลส าเร็จของงาน (Achievable)  
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2. การปฏิบัติงานตามแผน (Do) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ  
2.1 การวางก าหนดการ ได้แก่  

2.1.1 การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องกระท า  
2.1.2 ก าหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง  
2.1.3 การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

2.2 การจัดการแบบเมทริกซ์ (Matrix management) เป็นวิธีการช่วยประสานงาน
ระหว่างฝ่ายที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

2.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงาน
ทั้งหมดและเหตุผลที่ต้องพัฒนาร่วมกัน ใช้ดุลยพินิจอันเหมาะสม ในการปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่น
ภายใต้ขีดจ ากัดของแนวทางที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ร่วมงานฝึกกระบวนการทางความคิด โดยการฝึกฝน
ด้วยการท างาน  

3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติ เพ่ือท าให้รู้
สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่ เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน รวบรวมข้อมูล พิจารณากระบวนการ
ท างานเป็นตอน ๆ พร้อมการรายงาน และเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความ
ผิดพลาดหรือความล้มเหลว รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์และรายงานแบบไม่เป็นทางการ  

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) เมื่อผลการตรวจสอบ หากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้นท าให้งาน
ที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุของปัญหา
ที่ค้นพบ  

จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรของเดมมิ่งหรือวงจร  PDCA เป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพมีขั้นตอนชัดเจนและกระท าอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการใช้กระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  พร้อมเป็น
ข้อสนเทศส าหรับโรงเรียนต่อไป 

 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอันเกี่ยวข้องกับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมี
มากมาย ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546 : 2-4) กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุหรือตัวกระตุ้นให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับนักเรียน ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านตัวนักเรียน เช่น มีทักษะการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสมขาดความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ขาดทักษะในการปฏิเสธเพ่ือน มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
ความนับถือตนเองต่ า มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ มีเจตคติไม่เหมาะสมหรือโน้มเอียงที่จะชอบ
เสี่ยงทดลองใช้ยา ความรุนแรง ปฏิเสธค่านิยมหรือหลักศาสนาที่สังคมส่วนใหญ่ยึดถือมีพัฒนาการ
ทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็ก เช่น การต่อต้านสังคม พูดปด ขโมย ก้าวร้าว ขาดสัมพันธภาพ
ที่ดีกับครูและโรงเรียน 
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2. ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว เช่น ความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัวครอบครัว
ขาดความเป็นปึกแผ่น ครอบครัวแตกแยกหรือแยกตัวจากสังคม การเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมีความ
คาดหวังในตัวเด็กเกินความเป็นจริง โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและวัยของเด็ก 

3. ปัจจัยเสี่ยงด้านโรงเรียน เช่น ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจังและไม่สร้าง
สัมพันธภาพที่เหนียวแน่นระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครองหรือชุมชน หย่อนประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการนักเรียนทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการพฤติกรรม ขาดการใช้
กฎระเบียบวินัยที่เหมาะสม เลือกปฏิบัติ หรือไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติที่แน่นอน 

4. ปัจจัยเสี่ยงด้านกลุ่มเพ่ือน เช่น การคบเพ่ือนที่เกเร อันธพาล เสเพล การคบเพ่ือนที่เจต
คติโน้มเอียงในทางก้าวร้าว ชอบเสี่ยงภัย ชอบมั่วสุม เบี่ยงเบนทางเพศ ได้รับแรงกดดันบีบคั้น ข่มขู ่
ไมเ่ป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 

5. ปัจจัยเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม เช่น การไร้ระเบียบแบบแผนในชุมชน ชุมชนอ่อนแอ 
ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนและสังคม  ต่างคนต่างอยู่ ขาดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตน ชุมชนมีเจตคติโน้มเอียงต่อการยอมรับค่านิยมในการเพ่ิมสิ่งเสพติดมอมเมาการใช้
ความรุนแรง ละเลยไม่ให้ความส าคัญเอาใจใส่ดูแลส่งเสริมเด็กและเยาวชน  มีท่าทีต่อเยาวชน
โดยเฉพาะวัยรุ่นในลักษณะที่ปฏิเสธ ต่อต้าน ไม่ยอมรับในพฤติกรรมที่แสดงออก 

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ข้างต้นล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีผลกระทบซึ่งกันและกัน และเป็นเหตุ
ปัจจัยสู่สภาวะวิกฤตได้หากไม่มีระบบการป้องกัน ส่งเสริม หรือจัดเงื่อนไขที่จะส่งผลที่ไม่พึงปรารถนา
ต่อตัวนักเรียนและสังคมโดยรวม การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ ความมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์ (2548 : 
ออนไลน์) กล่าวว่า เป็นหน้าที่หลักโดยตรงของสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  มี
แนวคิดหลักในการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ในเชิงการป้องกัน การแก้ปัญหา หรือการส่งเสริมสนับสนุน จึงจ าเป็นต้องยึดประโยชน์สูงสุดอันพึง
เกิดต่อนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. ความส าเร็จของงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วม
พัฒนา ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรของโรงเรียนทุกคน กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สะท้อนมาสู่ความหลากหลาย
ของนักเรียน ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน  คณะครูจึงมุ่งมั่นเอาใจใส่
นักเรียนเป็นพิเศษ การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ โดยที่โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และวางระบบ มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมท าให้
สามารถประสานการท างานระหว่างกันได้ชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
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2.1 ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การพัฒนานักเรียนให้ เป็นบุคคลที่ มีคุณภาพทั้ งด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขนั้น การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้าน
การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมแล้ว ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมโลกปัจจุบัน
ปัญหาครอบครัว การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545)  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลัก
ส าคัญ ในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตา
ที่มีต่อศิษย์ และภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต 

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีการประสานงานให้ความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องการดูแล
ช่วยเหลือหมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยมีวิธีการ และ
เครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด 

 2.2 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสุขภาพจิต (2546: 4) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
ท างานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรในการด าเนินการดังกล่าวและมีการประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ 
หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ
ส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คน
เก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

บุญประสพ กุลศรี (2550 : 6) ได้กล่าวถึงความหมายของระบบการดู และช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและ
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานในการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ าชั้นครูที่
ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลาการทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคนที่มีส่วนร่วม
มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
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อานนท์ นนทวัน (2551 : 5) ได้กล่าวถึงความหมายของระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน
ไว้ว่า กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ครูทีเ่กีย่วข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทัง้การสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2550: Internet) ได้ให้ความหมาย
ว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันที่ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง 

มาลินี ชวาลไพบูลย์ (2548: 34) ได้ให้ความหมายว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างาน
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูที่ปรึกษาชั้นเรียนเป็น
บุคลากรหลักในการด าเนินการ และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หมายรวมถึง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต ปลอดภัยจากสารเสพติดและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

อร่าม เสือเดช (2549: 10) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า การ
ส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤต
ทั้งหลาย 

จันทณา บุญรุ่ง (2548: 12) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการของครูที่ปรึกษาในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างมีขั้นตอนมี
วิธีการและเครื่องมือ โดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน 

 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (2549: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  พร้อมด้วย
วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการดังกล่าว
และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่ เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
สนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือ หมายความถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี      
มีความสามารถ และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

กล่าวโดยสรุป ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย 
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2.3 หลักการเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จนั้น (ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 9-12) ได้ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน โดยมีหลักการ
ดังนี้  

1. การบริหารเชิงระบบ เป็นการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นเป็นการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามแนวคิดของเดมมิ่ง 
(PDCA) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้   

1)  การวางแผน (Planning) เป็นการวางระบบซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญ
ที่สุด จะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
และการบันทึกการท างานเป็นปัจจุบัน  ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง
และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้และเป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
ระบบย่อยทีส่่งผลถึงคุณภาพของโรงเรียนทั้งระบบ 

2) การด าเนินงาน (Doing) เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคนโดยใช้กระบวนการ  
วิธีการ และบันทึก บุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบย่อยต่างๆ จะปฏิบัติและบันทึกต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน 

3) การตรวจสอบและประเมินผล (Checking) เป็นการประเมินตนเองโดยร่วมกัน
ประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายในระหว่างบุคคล ระหว่างทีมย่อยในโรงเรียน 

4)  การปรับปรุงพัฒนา (Action) เป็นการน าผลการประเมินมาแก้ไข พัฒนาซึ่ง
อาจจะแก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจัย หรือการบันทึกให้ดีขึ้นจนระบบคุณภาพ
หรือวงจรคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรอย่างยั่งยืน    

2.  การท างานเป็นทีม เป็นการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้นโดย
กระบวนการกลุ่มของผู้ เกี่ยวข้อง มีการกระท าเป็นทีมจะท าตามล าพังไม่ได้ ดังนั้นจึงแบ่งทีม
ด าเนินการดังนี้ 

1)  ทีมน า ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะ
เป็นผู้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง จัดท าแผนกลยุทธ์ควบคุม ก ากับ ติดตามและสนับสนุน เสริมสร้างพลัง
ร่วม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

2)  ทีมสนับสนุน เป็นทีมหลักในการสนับสนุนด้านวิชาการและอ่ืน ๆ ให้เกิดการสร้าง
ระบบคุณภาพขึ้น ทีมสนับสนุนจะเป็นใครขึ้นกับการพัฒนาระบบว่ามีจุดเน้นที่ระบบใด  เช่น  ทีมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าทีม  คือรองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

3)  ทีมท า เป็นทีมที่สมาชิกรับผิดชอบการท างานโดยตรง เช่น ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือทีมระดับชั้น ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นวิธีการที่ท าให้ได้รับทราบจุดอ่อนในการด าเนินงานของตน  
เพ่ือให้เกิดแนวทางที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าได้ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนโดยมีบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง  ไม่ใช่การสั่งการหรือบังคับบัญชา ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเกิดความรู้สึกที่ดี ไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา 

 



15 

4.  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนางาน ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะน าไปใช้ปรับปรุงงานต่อไป ส าหรับการด าเนินงานระบบ
การช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ควรด าเนินการในระบบตามแผนภูมิที่ 2.1 
ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 2.1 แผนภูมิข้ันตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 12) 
 
                   ขั้นตอน                      แนวปฏิบัติ 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

และการพัฒนาประเทศ เพราะการบริหารคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น คุณภาพการศึกษาย่อมมี
อิทธิต่อความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนซึ่งได้แก่ ด้านสติปัญญาผู้เรียน อีกทั้งยังพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ครบถ้วน จึงมีความส าคัญต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังเป็นเรื่องใหม่ 
ยังไม่มีผลงานการวิจัยในเรื่องนี้และศึกษา  น่าจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งว่า มีส่วนร่วมในด้านใด และมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ในการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตพ้ืนที่

1.  การวางแผน (P)
  
  

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
     ความส าเร็จ เครื่องมือวิธีการ 
3.  ก าหนดแผนงาน/ปฏิทิน 

2. การด าเนินงาน (D) 

3.  การตรวจสอบ (C) 

4.  การปรับปรุงและพัฒนางาน (A) 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วยวิธีการ
หลากหลายตามสภาพจริง 

1.  ตรวจสอบติดตาม 
2.  ประเมินวิเคราะห์ 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงและด าเนินการ 
ตามแผนใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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การศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษาต่อไป 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (2549: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า ที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างาน
เป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
วิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน 

จันทณา บุญรุ่ง (2548: 13) ได้กล่าวถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนานักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดบทบาทของครูจะต้อง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบ
กระบวนการท างานมีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการหรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะเกิดผลดีต่อทุกคน คือ นักเรียน ครูผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

อินทิรา หิรัญสาย (2549: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนว่า การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจอารมณ์ 
สติปัญญา ความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การสื่อสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้นั้น นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา 

กรมสุขภาพจิต (2546: 3) กล่าวถึง ความส าคัญที่จะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มี
คุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบ
ความส าเร็จ โดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงานความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น 
เน้นที่คุณภาพของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ให้สมกับค าว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” บทบาท
ของความเป็นครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งด้วยเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วน
ร่วมในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ในสังคม
ประเทศชาติหรือรวมทั้งสังคมโลกด้วยเช่นกัน 
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2.5 หลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสุขภาพจิต (2546: 3) กล่าวถึงหลักการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีแนวคิด

หลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ใช้เวลาและ

วิธีการที่แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นส าคัญใน
การพัฒนาเพ่ือดูแลช่วยเหลือทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริม จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 

2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท าของทุกคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครอง หรือชุมชน 

2.6 กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กรมสามัญศึกษา (2544: 5) กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายรวมถึง การส่งเสริม 

การป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสาร
เสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบการด าเนินงานดูแลนักเรียนอย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วย
วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการดังกล่าว 
และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก  รวมทั้งการ
สนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียนโดยการด าเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ประการ (กรมสามัญศึกษา, 2544: 9, 29) ได้แก่ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  

สามารถเขียนแสดงเป็นแผนผังการด าเนินงาน ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที ่2.1  แผนภาพแสดงกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

แต่ละองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญ มีวิธีการและ
เครื่องมือที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ครูประจ าช้ัน/
ครูที่ปรึกษา 

ครูแนะแนว/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

กลุ่มมีปญัหา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกต ิ

พฤติกรรม 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

พฤติกรรม 

การส่งเสริมพัฒนา 

รับนักเรียนต่อจากครูประจ าชัน้ / ครูที่ปรึกษา 

ส่งต่อภายนอกโรงเรียน 

การส่งต่อ 

การป้องกันแก้ไข 
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1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1.1 ความส าคัญด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่

ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้
ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงมีความส าคัญ และที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียน
มากขึ้นสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ป้องกันและการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึก 
หรือการคาดเดาโดยเฉพาะการแก้ปัญหานักเรียน ซึ่งท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือ
นักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
ครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ 

1.2.1 ด้านความสามารถ ได้แก ่
1) ด้านการเรียน 
2) ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 

1.2.2 ด้านสุขภาพ ได้แก่ 
1) ด้านร่างกาย 
2) ด้านจิตใจ - พฤติกรรม 

1.2.3 ด้านครอบครัว ได้แก่ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 
2) ด้านการคุ้มครองนักเรียน 

1.2.4 ด้านอื่น ๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติมซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.3 วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักเป็นรายบุคคล 
ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ 

ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว ที่ส าคัญ คือ ระเบียนสะสม แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก  (The Strength and Difficulties Questionnaire: SDQ) วิธีการและ
เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน  การเยี่ยมบ้าน 
การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย เป็นต้น 

1.3.1 ระเบียนสะสม 
ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และครูที่ปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา
พิจารณาท าความรู้จักนักเรียนเบื้องต้น หากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อสงสัยบางประการ ก็ควรหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามจากนักเรียนโดยตรงสอบถามจากครูอ่ืน ๆหรือ
เพ่ือน ๆ ของนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบต่าง ๆ หากครูที่ปรึกษาด าเนินการได้
รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียน  มีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทั้งด้านการเรียน ด้านสุขภาพและด้าน
ครอบครัวระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวนักเรียน จึงต้องเป็นความลับและเก็บไว้อย่างดีมิให้ผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือเด็กอ่ืน ๆ มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้กับครูที่ปรึกษาและมีตู้เก็บระเบียน



20 

สะสมให้เรียบร้อย ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ปี
การศึกษา และส่งต่อระเบียนไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป หรืออาจจัดครูที่ปรึกษา
ตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนจบมัธยมศึกษาในแต่ละตอนหรือจนจบ 6 ปีการศึกษาก็ได้ 

1.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรียนอาจน าเครื่องมืออ่ืนมาใช้แทนได้) 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบแต่เป็นเครื่องมือส าหรับการคัดกรอง
นักเรียนด้านพฤติกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจซึ่งจะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีแนว
การพิจารณานักเรียนด้านสุขภาพจิตมากขึ้นแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็นเครื่องมือที่กรมสุขภาพ
เป็นผู้จัดท าขึ้น โดยพัฒนาจาก The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งใช้การแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง จ านวน
ข้อไม่มากนักคณะผู้จัดท าของกรมสุขภาพจิต โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้า
คณะได้ท าการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑ์
มาตรฐาน (norm) ของเด็กไทยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี 3 ชุด คือ 

- ชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเด็ก 
- ชุดที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเด็ก 
- ชุดที่เด็กประเมินตนเอง 
ทั้ง 3 ชุด มีเนื้อหาและจ านวนข้อ 25 ข้อ เท่ากัน ทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดที่นักเรียน

ประเมินตนเองชุดเดียว หรือใช้ควบคู่กับชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเพ่ือความแม่นย าขึ้นโดยระยะเวลาที่
ประเมินไม่ควรห่างจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งหากเป็นไปได้ควรใช้แบบประเมินทั้ง 
3 ชุด พร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ออกมา 

1.3.3 วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ 
ในกรณีที่ข้อมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรม เด็กไม่

เพียงพอหรือเกิดกรณีที่จ าเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม ครูที่ปรึกษาอาจใช้วิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ เพ่ิม 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ให้ห้องเรียน การสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 

2. การคัดกรองนักเรียน 
2.1 ความส าคัญ 
การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุ่ม

นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ

โรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 
2. กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหาตามเกณฑ์

การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
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การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้นและมีความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรอง
นักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหานักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่
ปรึกษาจ าเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ท าให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  / 
ปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มีความไวต่อการรับรู้ (sensitive) 
แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไร หรือประสบกับปัญหาใดก็ตามและเพ่ือ
ป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพ่ือนอีกด้วย ดังนั้น ครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองเป็นความลับ 
นอกจากนี้ครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียน  ก็ควรระมัดระวัง
การสื่อสารที่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ผิดปกติแตกต่าง
จากเพ่ือนนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ 

2.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่ปรึกษาและ

ยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชุมครูเพ่ือ
การพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน เพ่ือให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียน
ที่เหมือนกัน เป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือ
ความถี่ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา 

 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

3.1 ความส าคัญ 
การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่

ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหาให้มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / 
มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสียง / มีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

3.2 วิธีการและเครื่องมือเพ่ือการส่งเสริมนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรม 

หลักส าคญัที่โรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 
3.2.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) 
3.2.2 การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) 

 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4.1 ความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับ
นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันแต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้
ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อย
ปละละเลย นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็น
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ภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก ในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปนอกจากนี้ทุกครั้งของการช่วยเหลือนักเรียน ควรมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

4.2 วิธีการและเครื่องมือเพ่ือป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่

ปรึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการ มี 2 ประการคือ 
4.2.1 การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
4.2.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4.3 ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน 
4.3.1 การรักษาความลับ 

1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือแก้ไข ต้องไม่น าไปเปิดเผย 
ยกเว้นเพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมระบุชื่อสกุลจริงของ
นักเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่เกียรตินักเรียน 

2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ที่เหมาะสมและสะดวกในการ
เรียกใช้  

3) การรายงานการช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานส่วนที่เปิดเผยได้โดยให้เกียรติ
และค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

4.3.2 การแก้ไขปัญหา 
1) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้

ครบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียง
สาเหตุเดียวแต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน 

2) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่
เหมือนกันและวิธีการที่ช่วยเหลือที่ประสบความส าเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับนักเรียน
อีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างของบุคคล  

ดังนั้นการช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือส าเร็จ
ตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือการ
น าไปใช้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน 

5. การส่งต่อ 
5.1 ความส าคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตาม

กระบวนการในข้อ 4 นั้น อาจมีกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรอืช่วยเหลือแล้วนักเรียน
มีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปเพ่ือให้ปัญหาของ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น  หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขการส่งต่อแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
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1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชาหรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ส าหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก ปัญหา
พฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และประสาน
การท างานกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลือ
อีก ก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกัน 

5.2 แนวทางในการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูที่ปรึกษาการส่งนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อส าหรับครูที่ปรึกษา ดังนี้ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้น  หรือแย่ลง แม้ว่าครูที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ 

2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบ
แล้วไม่มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ท ากิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. ปัญหาของนักเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน  เช่น เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความ
ซับซ้อนของสภาพจิตใจที่จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบ าบัดทางจิตวิทยา
ควรพิจารณาส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

5.3 แนวด าเนินการส่งต่อนักเรียน 
5.3.1 ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อ เพ่ือให้ทราบ

ล่วงหน้า 
5.3.2 สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและวิธีการ

ช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ที่รับการช่วยเหลือนักเรียนทราบโดย
มีแบบบันทึกส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

5.3.3 ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อ  โดยใช้
ค าพูดที่สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่ช่วยเหลือตามแต่กรณีที่ครูที่ปรึกษาพิจารณาว่า
เหมาะสม 

5.3.4 ครูที่ปรึกษานัดวัน เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่ง
ต่อให้เรียบร้อย 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 20-25) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่าสถานศึกษา เป็น
สถานที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ครปูระจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา  
3. ครูประจ าวิชาหรือครูท่ัวไป 
4. ครูแนะแนว 
5. ครูหัวหน้าระดับชั้น 
6. นักเรียน 
7. คณะกรรมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. ผู้ปกครองและชุมชน 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะท าให้การด าเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้

ความส าคัญในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ จึงควรมีบทบาท
หน้าที่และแนวทางด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  บริหารจัดการให้มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  การด าเนินงานตามระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องเห็น 
     คุณค่าและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
1.3 ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน  ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามความ 
     เหมาะสม 
1.5 ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์จ าแนกกลุ่ม 
      นักเรียน 
1.6 ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ 
      เพ่ิมเติม  มีทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2. ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา 

            ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดและเป็นบุคลากรหลัก
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็น 

     รายบุคคล  จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียน 
1.2 หาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล  
      และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 

2.  คัดกรอง  จ าแนกกลุ่มนักเรียน 2.1 ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.2 สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 
     พัฒนา 

3.1 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมโดย 
     -  เยี่ยมบ้าน 
     -  จัดกิจกรรมโฮมรูม 
     -  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
     -  ประชุมผู้ปกครอง 
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4.  จัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข   
     ชว่ยเหลือ 

4.1 ให้ค าปรึกษา 
4.2 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
4.3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข 

5.  ส่งต่อ ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6.  รายงานผล 6.1 รายงานระหว่างด าเนินการ รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 

หมายเหตุ  การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือทุกขั้นตอน  ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาควร
รายงาน ผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  เพื่อการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษา
กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก  
เช่น  ผู้ปกครอง  เครือข่าย
ผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ 
โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ ฯลฯ 

2.1 เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือ 
      นักเรียน 
2.2 ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแลก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล  สนับสนุนและให้ขวัญ
ก าลังใจในการด าเนินงาน 

3.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
3.2 นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
3.3 ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน 
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3. ครูประจ าวิชาหรือครูทั่วไป 
ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทาง
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
ดูแลนักเรียนและให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นแก่นักเรียน 

1.  ศึกษา  สังเกต  ดูแล  รวบรวมข้อมูล 
2.  ประสานงานกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  เพ่ือส่งเสริม 
     ป้องกัน  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกัน  แก้ไขเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนใดไม่มีครูประจ าวิชา ให้ครูที่ท าหน้าที่ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา ปฏิบัติตาม 
              บทบาทหน้าที่ครูประจ าวิชา 
 

4. ครูแนะแนว 
ครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน  ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  สนับสนุนครูประจ าชั้นหรือครูที่ 
     ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 

1.1 ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา 
1.2 ให้ความมั่นใจ  ก าลังใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
1.3 ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งการเรียน อาชีพ ชีวิตและ 
     สังคม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
1.4 จัดท าการศึกษารายกรณี (Case  Study) 
1.5 เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียนอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
1.6 ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลนักเรียนประกอบกับ 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกรณีนักเรียนย้ายที่เรียน  

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 2.1 จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
2.2 ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ 

3.  จัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข   
     ชว่ยเหลือ 

3.1 ให้ค าปรึกษา 
3.2 ให้ความช่วยเหลือ 
3.3 ประสานความร่วมมือกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
      ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

4.  ส่งต่อ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
หมายเหตุ  โรงเรียนใดไม่มีครูแนะแนว ให้ครูที่ท าหน้าที่ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาปฏิบัติตาม 
             บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว 
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5. ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ครูหัวหน้าระดับชั้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น และด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนในกรณีท่ีครูที่ปรึกษา
หรือครูประจ าชั้นไม่สามารถด าเนินการได้ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  ติดตาม  ก ากับ  การดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียนของครูที่ 
     ปรึกษา 

1.1 วางแผนการก ากับ  ติดตามการท างานของครูประจ าชั้น/ 
      ครูที่ปรึกษา ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน 
1.2 อ านวยความสะดวกแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาในการ 
      ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน 
     ประเมินผลระบบส่งผู้บริหาร 

2.  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการ 
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 จัดประชุมครูในระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
2.4 ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
     สถานศึกษา 

 
6. นักเรียน 
นักเรียน เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งเป็นผู้รับการ

ช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. เป็นผู้รับการช่วยเหลือด้วยระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 
1.2 ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนใน 
     สถานศึกษา 
1.3 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.4 สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
1.6 ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
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7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นคณะบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน ซึ่ง

มีส่วนในการพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ให้การสนับสนุนด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
1.2 เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม  พัฒนา  แก้ไขนักเรียน 
1.3 ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ในการ 
    ส่งเสริม  พัฒนา  แก้ไข 
1.4 อ านวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศึกษา 
     ต้องการช่วยเหลือ 

 
8. ผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพ้ืนที่มากที่สุดที่

จะให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างดี  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง เครือข่าย ผู้ปกครอง ชมรม
สมาคมผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน   

1)  ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองเป็นบุคคลและคณะบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียน  
จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน   ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดี 
     ในการด ารงชีวิตครอบครัว  มี 
     ความรักความเข้าใจ และให้ 
     ความอบอุ่น 

1.1  จัดสภาพแวดล้อม  ประสบการณ์ให้นักเรียน 
     ได้สัมผัสกับตัวอย่างที่ดี 
1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจนักเรียนในการเข้าร่วม 
     กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและศักยภาพของ 
     ตนเอง 
1.3  ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2.  สนับสนุนให้ความร่วมมือ 
    วางแผน ร่วมกับสถานศึกษาใน 
    การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น 
    ประโยชน์ต่อการส่งเสริม  พัฒนา 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

2.1  เข้าร่วมประชุม  วางแผน  หาแนวทางการด าเนินงาน 
2.2  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  พัฒนา 
     ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

3.  เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทาง 
     การด าเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน 

3.1  ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าที่ดีแก่นักเรียน 
3.2  เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีให้นักเรียน 
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2)  ชุมชน เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก  บุคคลทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม จึงควร
มีบทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1.  สนับสนุนการด าเนินงานระบบ 
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1  จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
     นักเรียน 
1.2  ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน 
1.3  เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
1.4  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.5  ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับโรงเรียน 
1.6  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคมและเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา ควรประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัยเขตฯ  
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การปกครองพิเศษ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ ดังนี้ 

1)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ 
2)  สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการ

แก้ปัญหาพฤติกรรม 
3)  ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล 
4)  เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงานและเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ 

ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด 
5)  ติดตามผล  สะท้อนปัญหา  และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6)  ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์และน่าสนใจ 
7)  ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน โดยความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาหรือครู
ทั่วไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดับชั้น นักเรียน คณะกรรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการระบบหนึ่งที่น ามาใช้
ควบคู่กับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นระบบที่ช่วย
พัฒนาคน คือผู้เรียน หรือนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของการเตรียมและวางแผนด าเนินงาน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญของความส าเร็จของโครงการการด าเนินการตามแผนก็เป็นอีกกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่ง
ซึ่งจะสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดข้ึน และการประเมินผล  
 
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา 

3.1 ความหมายของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
องค์กรวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่ากลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองสิ่ง
เสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 
: 47) แต่ความหมายทางจิตวิทยา กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ลักษณะกลุ่มคนที่มีหลักฐานพอจะเชื่อถือได้ว่า
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามากว่าบุคคลทั่วไป โดยที่คนกลุ่มนี้ยังไม่มีอาการหรือความผิดปกติแต่
ถ้าไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจะท าให้เกิดปัญหาภายหลังได้ (กรมสุขภาพจิต, 2544ก : 4) และกรม
สามัญศึกษา (2544 : 15-18) กล่าวว่ากลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตาม
เกณฑ์การคัดกรองได้แก่ 

1. ด้านการเรียน เกณฑ์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 
หรือต่ ากว่า 1, มาเรียนสายมากกว่า 5-10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ไม่เข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ 3-5 ครั้ง 
ต่อ 1 รายวิชา มี 0, ร, มส. จ านวน 1-5 วิชา ใน 1 ภาคเรียน อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่เข้าใจบทเรียนทุกวิชา 

2. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านความสัมพันธ์ภาพทางอารมณ์ 

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น นันทวัน ยันตะดิลก (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมเสี่ยง คือ 
พฤติกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย หรือผลเสียต่อวัยรุ่น ผู้อ่ืน และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยที่วัยรุ่นอาจ
ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ทราบก็ได้ ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงมีหลากหลายลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายด้านเกี่ยวกับวัยรุ่น ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน (ทางอารมณ์ ) เช่น ความรู้สึกเหงา ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน มี
อารมณ์ทางเพศมีความต้องการอยากรู้ อยากทดลอง ฯลฯ 
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2) ปัจจัยภายนอก (พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม) เช่น การแสดงความก้าวร้าวทางคาพูดและ
ท่าทางการใช้สารเสพติด การเล่นเกม การมีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ การเลียนแบบพฤติกรรม
บุคคลรอบข้าง และสื่อ ฯลฯ 

โดยสรุปแล้วนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
มากกว่าบุคคลทั่วไป ถ้าไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจะเกิดปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันและด้าน
การเรียนได้ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านความสัมพันธ์ภาพทางอารมณ์ 

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นันทวัน ยันตะดิลก (2551) ได้ทบทวนพัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไว้

ดังต่อไปนี้ 
1. ทฤษฎีพัฒนาการพฤติกรรมเสี่ยงและความต้องการของวัยรุ่น 
วัยรุ่น เป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัยเด็กที่มีระบบต่างๆ ของร่างกายที่พัฒนายังไม่

สมบูรณ์ ไปสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งร่างกายเจริญเติบโตและพัฒนาเต็มขั้น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้ง
ร่างกายจิตใจ และสังคม วัยรุ่นเป็นวัยที่ยากต่อการคาดเดาในอนาคต นอกจากการอบรมเลี้ยงดูที่ดี
แล้ว ยังมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของวัยรุ่นที่จะส่งผลให้วัยรุ่นมีการด าเนิน
ชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่ต้องการความรัก ความเข้าใจ ความสนใจ และความเอา
ใจใส่จากครอบครัว โรงเรียนชุมชนและสังคม 

2. พัฒนาการในวัยรุ่น ศาสตร์ทางจิตวิทยาแบ่งวัยรุ่นเป็น 3 ช่วง 
2.1 วัยรุ่นตอนต้น อายุ 11-13 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ

อย่างมากมีการเพ่ิมของน้ าหนักและส่วนสูงอย่างมาก มีการเจริญเติบโตสูงใหญ่อย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะที่คอ แขน ขามากกว่าที่ล าตัว ท าให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างเก้งก้างน่าร าคาญ และการ
เจริญเติบโตขยายขนาดของร่างกายในแต่ละส่วน อาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็ว
กว่าเด็กชาย 1-2 ปี ผลของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเด็ก
วัยนี้ได้มากโดยจะสามารถเห็นลักษณะของอารมณ์ที่แปรปรวน สับสน อ่อนไหวง่ายอารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ 
ไม่มั่นคง และสามารถที่จะเห็นลักษณะอารมณ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่น 
ไม่พอใจในรูปร่างที่เปลี่ยนไป กลัวว่าจะมีความผิดปกติในร่างกาย วิตกกังวลกับอารมณ์เพศที่สูงขึ้น
และพฤติกรรมทางเพศ กลัวการเป็นผู้ใหญ่กลัวความรับผิดชอบ เพ่ือนเป็นบุคคลที่ส าคัญส าหรับ
วัยรุ่น วัยนี้ชอบคลุกคลีกับเพ่ือนเพศเดียวกัน วัยรุ่นต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน ต้องการความ
เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง การได้มีโอกาสได้รู้จักกับเพ่ือนทั้งชายและหญิงช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้
การวางตัวในบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน ช่วยให้เขารู้สึกมั่นคงในความเป็นชายหรือเป็นหญิง
ของตัวเอง วัยรุ่นให้ความส าคัญกับเพ่ือนมาก บางครั้งเชื่อถือ และรับฟังเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ แต่ถ้า
เขาเคยใกล้ชิด มีความเคารพรักใคร่ในตัวพ่อแม่มาตั้งแต่วัยเด็กแล้ว  

2.2 วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14-16 ปี ในวัยนี้มีพัฒนาการทางร่างกายที่ไม่เปลี่ยนแปลง
มากเหมือนในตอนต้น วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้  ส่วน
ด้านอารมณ์จิตใจมีความราบรื่นมากกว่าวัยรุ่นตอนต้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ในช่วงนี้เป็นเรื่อง
การพัฒนาสติปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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2.3 วัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-20 ปี วัยรุ่นช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่
สมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ มั่นใจและพอใจลักษณะรูปลักษณ์ของตนเอง วัยรุ่นช่วงปลายเป็นช่วงระยะเวลาที่
รู้สึกอิสระเป็นตัวของตัวเอง จากความรู้สึกที่จะต้องพ่ึงพาพ่อแม่หรืออยู่ใต้การบังคับบัญชาของ
ผู้ปกครอง ความขัดแย้งในช่วงวัยรุ่นช่วงกลางจึงกลับเปลี่ยนแปลงเป็นความเข้าใจถึงความรัก
ความหวังดี ข้อเสนอแนะต่างๆ จากพ่อแม่ กลับมาให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของพ่อแม่ที่มีต่อตัว
วัยรุ่นเพ่ิมมากขึ้น เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็น
ช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพ่ือนต่างเพศสภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลง
เติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมายการพัฒนาสติปัญญา ตามทฤษฎีของ 
Piaget วัยรุ่นระยะนี้จะเริ่มเข้าสู่ Formal Operational Thinking คือ มีความคิดในเชิงนามธรรม
สามารถคิดรวบยอดได้ ใช้เหตุใช้ผล มีจินตนาการ อุดมคติ อุดมการณ์ และปรัชญาชีวิตของตนเอง 
แต่ขณะเดียวกันก็จะมีความเชื่อมั่นตนเองและไม่ยืดหยุ่น ใฝ่หาเอกลักษณ์ของตนเองเพ่ือความเป็นตัว
ของตัวเอง พยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพ่ึงพาพ่อแม่ คุณธรรมที่
พัฒนาในช่วงนี้ จะทาให้วัยรุ่นมีความคิดที่จะท าความดีต่างๆ ด้วยสามัญสานึกของตนเอง มิใช่ทา
เพราะค าชมหรือกลัวการลงโทษเช่นในวัยเด็กอีกต่อไป 

 
3.3 พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่พบได้เสมอ วัยรุ่นมักจะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

ได้หลายรูปแบบ วัยนี้จะพบปัญหาได้บ่อยและรุนแรง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข อาจจะ
ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ และเกิดผลเสียร้ายแรงต่อตนเอง และผู้อ่ืน พ่อแม่ครูอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น  ควรเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงรู้จักการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้  (กรมสุขภาพจิต, 2544ก : 4) พฤติกรรมเสี่ยงอาจจัดกลุ่มได้
เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 พฤติกรรมที่ไม่ยั้งคิด 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความหุนหันพลันแล่นไม่คิดถึงอันตรายที่จะตามมา เช่น การเล่น

กีฬาที่โลดโผนอันตราย การรับประทานอาหารที่มากไปหรือน้อยไป วัยรุ่นมักท าไปด้วยความสนุก ไม่
ค านึงถึงผลที่จะตามมา เป็นต้น 

ประเภทที่ 2 การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
พฤติกรรมประเภทนี้จะเริ่มจากความรุนแรงน้อยๆ เช่น การกระท าที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ 

แต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน พฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ การดื้อ ไม่เรียน พูดไม่เพราะส่งเสียงดัง แต่ง
กายไม่เรียบร้อยขับรถเร็วเสียงดัง และหวาดเสียว หรือแข่งขันบนถนน วัยรุ่นส่วนใหญ่ทราบว่าเป็น
พฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ด้วยความคึกคะนองจึงไม่สนใจความถูกต้อง แต่วัยรุ่นบางกลุ่มมองว่าไม่
เป็นเรื่องเสียหาย 

ประเภทที่ 3 พฤติกรรมละเมิดกฎเกณฑ์ และสิทธิผู้อ่ืน 
พฤติกรรมนี้มีความรุนแรงขึ้น ทาให้ผู้อ่ืนหรือสังคมเดือดร้อน ได้แก่ ก้าวร้าวเกเร ขโมย ท า

ร้ายร่างกายผู้อ่ืน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ ลวนลามเพศตรงข้ามและอาชญากรรมที่มีความรุนแรง
ซับซ้อนต่างๆวัยรุ่นจะท าโดยรู้ว่าผิด แต่ขาดการควบคุมตัวเองที่ต่ า ท าแล้วมักหาเหตุผลเข้าข้าง
ตนเอง 
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ประเภทที่ 4 พฤติกรรมทางเพศ 

  เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย และอาจน ามาซึ่ง
ปัญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ การสนใจเรื่องเพศมากจนเกินปกติ การหมกมุ่นกับการส าเร็จความ
ใคร่ด้วยตนเอง การแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสมกับกาลเทศะการยั่วยวน หรือเล้าโลมทางเพศ การ
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การท าแท้ง การใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาในขณะที่กาลังศึกษาเล่าเรียน 
และมีคู่นอนหลายคนเป็นต้น 

ประเภทที่ 5 พฤติกรรมการใช้ยา หรือสารเสพติด 
เป็นพฤติกรรมที่วัยรุ่นใช้หาความสุข หรือแก้ไขความทุกข์ให้หมดไปในระยะเวลาสั้นเริ่มต้น

จากการใช้สารเสพติดแบบอ่อน เช่น บุหรี่ หรือสุรา ไปจนถึงสารเสพติดรุนแรง ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน 
กาวฯลฯ 

3.4 ผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงทีมี่ต่อวัยรุ่น (กรมสุขภาพจิต, 2544ก : 4) 
4.1 ปฏิกิริยาทางลบจากบุคคลอ่ืน วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะถูกตักเตือน ดุ ด่า ว่า

กล่าว ประณามประจาน หรือลงโทษ ด้วยวิธีรุนแรงต่างๆ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ นานๆ ก็จะถูกจดจ าจาก
บุคคลอ่ืน การถูกมองด้านลบบ่อย ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง โกรธและแค้นต่อสังคมซึ่ง
ความรู้สึกไม่ดีเช่นนี้ยิ่งท าให้พฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น เป็นการแก้แค้น ตอบโต้ และได้รับความเอาใจใส่
ด้านลบมากขึ้น เมื่อวัยรุ่นถูกปฏิเสธจากสังคม โอกาสที่จะกลับมาปฏิบัติตนเองให้ดีจะยากขึ้น และ
กลายเป็นบุคลิกภาพท่ีผิดปกติต่อไป 

4.2 อุบัติเหตุ พฤติกรรมวัยรุ่นที่ขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง ขาดการคิดล่วงหน้า ขาด
การประเมินอันตราย ขาดการยั้งคิด และท าอะไรตามใจตนเองได้ง่ายๆ ทาให้เกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุต่อตนเอง หรือผู้อ่ืนด้วย เช่น อุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากกีฬา 
เป็นต้น 

4.3 การเกิดโรค โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง มักเกิดจากลักษณะนิสัย และการ
ควบคุมตนเองไม่ด ีได้แก่โรคอ้วน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดยา หรือสารเสพติด 

 
 
4.4 การสูญเสียโอกาสในอนาคต ปัญหาที่เกิดตามมาเมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ 

การขาดโอกาสที่จะเป็นคนดีการถูกมองเป็นเด็กเกเร  ขาดโอกาสในการเรียน ขาดโอกาสในการ
ท างาน หรือสร้างครอบครัวที่ดีและถ้าพฤติกรรมเสี่ยงรุนแรงมากกลายเป็นอาชญากรรม วัยรุ่นมักจะ
ลงเอยด้วยการถูกจับกุมด าเนินคดี หรือติดคุก สูญเสียโอกาสดีทุกอย่างในอนาคตอย่างมาก 

4.5 ปัญหาทางสังคม เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อวัยรุ่น และผู้อ่ืน เช่นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น การท าแท้ง การใช้สาร เสพติด ปัญหาครอบครัว การเกิดอาชญากรรมต่างๆ วัยรุ่นแต่ละคนมี
โอกาสจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไม่เท่ากัน วัยรุ่นที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ง่าย มักพบปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

1. ปัจจัยพ้ืนทางอารมณ์ คือ ลักษณะอารมณ์ของเด็กซ่ึงสังเกตได้ตั้งแต่แรกเกิด พ้ืน
ทางอารมณ์ที่ท าให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงได้มาก ได้แก่ ขาดการยับยั้งชั่งใจตนเองอารมณ์ไม่สม่ าเสมอขึ้นๆ 
ลงๆ อารมณ์เสียได้ง่ายการแสดงออกรุนแรงเวลาอารมณ์เสีย สมาธิสั้น ซนมาก ก้าวร้าว มีปัญหาการ
เรียนเฉพาะด้าน มีปัญหาในทักษะทางสังคม 
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2. ปัจจัยการเลี้ยงดู คือ ลักษณะการเลี้ยงดูที่ท าให้เด็กเกิดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 
ได้แก่ ทอดทิ้ง ทารุณ ก้าวร้าว รุนแรง ไม่สม่ าเสมอ ตามใจมากเกินไป ขาดกฎเกณฑ ์

3. ปัจจัยระบบการเรียนการสอนที่โรงเรียน คือ ทางโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ระบบการเรียนการสอนที่เร่งเด็กมากเกินไป ระบบการลงโทษที่รุนแรงไม่
เข้าใจจิตใจเด็ก ระบบการดูแลช่วยเหลือที่ไม่เข้าใจเด็กวัยรุ่น ใช้วิธีรุนแรง และระบบการช่วยเหลือ
เด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะด้าน 

4. ปัจจัยด้านเพ่ือน คือ วัยรุ่นจะผูกพันกับเพ่ือนๆ มาก และจะเรียนรู้ทักษะทาง
สังคม รวมถึงการยอมรับค่านิยมแนวคิด การปฏิบัติจากเพ่ือน ๆ เด็กที่อยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงจะเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงนั้นโดยไม่รู้ตัว เด็กบางคนไม่มีเพ่ือน เหงา ขาดความรู้สึกเป็นที่
ยอมรับของคนอ่ืน ก็อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือชดเชย หรือเรียกร้องความสนใจ 

5. ปัจจัยด้านครอบครัว คือ การมีปัญหาภายในครอบครัว มักส่งผลให้เด็กได้รับการ
ดูแลอย่างไม่ถูกต้อง อาจท าให้เกิดปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ในเด็กได้ง่าย เด็กที่เครียดหงุดหงิด
ซึมเศร้า มักจะแสดงออกทางพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้ตนเองเบี่ยงเบนอารมณ์มาสู่เรื่องที่
ตื่นเต้นสนุกสนาน ท าให้มีความสุขได้ชั่วคราว 

3.5 เหตุผลของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
ตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ซึ่งจะท าให้เกิดลักษณะ

อยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากพิสูจน์ ชอบความตื่นเต้นสนุกสนานท้าทายต้องการเด่นดัง 
ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ และผู้ใหญ่ ท าให้วัยรุ่นมีการแสดงออกอย่างมากโดยขาดการยับยั้ง
ชั่งใจตนเอง ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ ขาดทักษะในการแสดงออกให้ถูกกาลเทศะในวัยรุ่นที่เริ่มมี
ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาทางอารมณ์จะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย ทั้งนี้เพ่ือ
ชดเชยหรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์บางอย่าง ที่ขาดอยู่ พฤติกรรมเสี่ยงอาจท าให้ปัญหา
ทางอารมณ์หายไปได้ชั่วคราว วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ช้า ๆ เมื่อท าแล้วเกิดความรู้สึกพอใจ ก็จะ
ท าต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย (กรมสุขภาพจิต, 2544ก : 4) 

พฤติกรรมเสี่ยงมักจะเริ่มเกิดขึ้นจากระดับความรุนแรงน้อย ๆ แต่จะเพ่ิมขึ้นจากลักษณะ
ปัญหาพ้ืนฐานของวัยรุ่นแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน ผู้ใหญ่ควรรีบแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงโดยมีหลัก
ดังนี้ 

1. ค้นหากลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนและครูที่ปรึกษาช่วยแบ่งประเภทต่าง ๆ ตามระดับปัญหา 
คือ ระดับที่ 1 ไม่มีปัญหา ระดับที่ 2 มีปัญหาพฤติกรรมแต่ไม่รุนแรง โดยมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ข้อ 
ระดับที่ 3 มีพฤติกรรมรบกวนผู้อ่ืนหรือเป็นปัญหาต่อตนเอง เช่น ก้าวร้าว เกเร ขโมย เริ่มใช้ยาเสพ
ติด ระดับที่ 4 มีปัญหารุนแรง เช่น อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ หรือติดยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงคือ 
กลุ่มระดับ 2 ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะทวีความรุนแรงเป็นระดับที่ 3 และ 4 ต่อไป 

2. รีบแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน ด าเนินการทันที เพ่ือป้องกัน การติดเป็นนิสัย การถูกตรา
หน้าและปัญหาแทรกซ้อนทางจิตใจสังคม 

3. ท าความเข้าใจปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายการเกิดปัญหา
พฤติกรรมโดยใช้แนวทางการเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย-จิตใจ-สังคม ยกตัวอย่าง เช่น ปัญหา
ครอบครัว เด็กซึมเศร้าใช้สารเสพติด อาการทางกายเม่ือติดยาไม่สามารถเลิกได้ 



35 

4. การท างานเป็นทีม ปัญหาเด็กและวัยรุ่น มักต้องการความร่วมมือช่วยเหลือระหว่าง
บุคคลต่างๆ หลายฝ่าย ได้แก่ ครูอาจารย์ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พ่อแม่ และ
ครอบครัว 

5. การให้ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้ช่วยเหลือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม  เด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัวโดยเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การร่วมกันท าความเข้าใจและก าหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือแสวงหาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

6. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ 
6.1 Behavior modification แรงจูงใจ + เทคนิคพฤติกรรมดีนิสัยดี 
6.2 Modeling แบบอย่างที่ดีเลียนแบบพฤติกรรม 
6.3 Cognitive theory เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งแรงจูงใจของพฤติกรรม

มนุษย ์แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ระดับท่ี 1 ไม่มีแรงจูงใจ ท าเพราะถูกบังคับ 
ระดับท่ี 2 มีแรงจูงใจจากภายนอก ด้วยคาชมเชย และการให้รางวัล 
ระดับที่ 3 มีแรงจูงใจจากภายใน ได้แก่ การรู้จักชมตัวเอง การรู้สึกสนุกที่ได้ท าการเห็น

ประโยชน์ การรู้ความชอบความถนัดของตน การเกิดความปีติที่ได้ท า และการมีเป้าหมายในอนาคต
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจสามารถท าได ้โดย 

1. มีความสัมพันธ์ที่ดี 
2. มีการสื่อสารได้เข้าใจ 
3. มีการกระตุ้นให้คิดและรู้สึกได้ด้วยตนเองถึงข้อดี ข้อเสียของการกระท าหรือไม่กระท า 

และสามารถหาช่องทางเบี่ยงเบนพฤติกรรมเป็นแบบอ่ืน 
4. ปล่อยให้เกิดการยอมรับจากภายใน โดยมีการตัดสินใจด้วยตนเอง และไม่รู้สึกว่าถูก

บังคับให้ยอมรับ 
5. การให้แรงจูงใจทางบวกอย่างเหมาะสม ได้แก่ การยกย่อง การชมเชย การกระตุ้นให้ชม

ตนเองได้การรู้จักจุดดีจุดเด่นของตน และกระตุ้นให้เห็นเป้าหมายในอนาคตของตนเอง 
 
สรุปวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ช่วยเหลือวัยรุ่นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เข้าใจปัญหารู้สาเหตุ เกี่ยวกับปัจจัยเสริม ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุส าคัญทางร่างกาย 

จิตใจ สังคม 
2. มีทัศนคติที่ดี คือ เป็นกลาง และยอมรับวัยรุ่น 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยการคุยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสารที่ดี และท าให้วัยรุ่น

รู้สึกเป็นที่ยอมรับ 
4. สร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถยอมรับปัญหาของตน และอยากแก้ไข 
5. ใช้วิธีการ “พฤติกรรมบ าบัด” โดยมองหาข้อดี ส่งเสริมพฤติกรรมด้านดี และชมเชยให้

ก าลังใจ 
6. จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือก าจัดปัจจัยเสี่ยงและสร้างบรรยากาศให้มีโอกาส “ท าดี” 
7. ใช้ทีมช่วยท างาน ได้แก่ ครูที่ปรึกษา ทีมแพทย์ และพ่อแม่ 
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พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่รุนแรง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ต้องรีบกระท าโดยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย โดยใช้เทคนิคต่างๆ อย่างถูกต้อง การเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดปัญหาทางจิตใจ สังคมได้แล้วยังช่วย
ให้วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ
ต่อไป 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

4.1 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 145  หมู่ที่ 12 ต าบล  หินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช- 
พัทลุ ง ) รหั สไปรษณี ย์  80350 Website http://www.keereerat.ac.th Tel 075497071 Fax 
075497166  e-mail  keereeraj@hotmail.com  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จ านวน 232 คน ผู้บริหาร 1 คน ครู 16 คน ครูอัตรา
จ้าง 3 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจ าต าบล และเป็น
โรงเรียนในฝัน ของอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2519 ครั้งแรกได้เปิดท าการสอนแบบ
สหศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2519 มีนายโสภาค วิริโยธิน ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นคนแรก
ของโรงเรียน ปัจจุบันมีนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษา  คือ รากฐานของชีวิต 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
สีประจ าโรงเรียน                    เขียว  -  เหลือง 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ภายในปี 2562   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน   บนพื้นฐานของความเป็นไทย ” 
พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ โดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีความรู้ความสามารถและ            

พัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา 
พันธกิจที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยร่วมมือกับ  ผู้ปกครอง และภาคี

เครือข่ายทางการศึกษา 
ค่านิยม  (VALUE)  “คีรีราษฎร์ ร่วมคิด  ร่วมท า  มุ่งม่ันพัฒนา” 
เอกลักษณ์  (IDENTITY) “คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน” 
อัตลักษณ์  (IDENTITIES) “แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ เน้น  จิตสาธารณะ” 
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เป้าประสงค์  (Objective) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็น

ไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและได้รับการยกย่องเชิด

ชูเกียรติ 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
5. โรงเรียนมีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่ง และ

มีความสุข 
6. โรงเรียนมีระบบการ นิเทศ ภายในและการประเมินผลที่เข้มแข็ง 
7. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา 

องค์กรต่างๆเพ่ือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 
 
 
  
4.2 จุดเน้นการด าเนินงานของโรงเรียน 
1.จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและ การ
ประกอบอาชีพ 

1.2 ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิขาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
2.3 ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีผลงานเชิงประจักษ์  
3.2 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหาร 
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3.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จุดเน้นด้านภาคีเครือข่าย 

4.1 ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมบทบาทของ ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4.3 วัฒนธรรมของสถานศึกษา 
1. ความสุขในการท างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนมุ่งเน้นการท างานให้มี

ความสุข มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ท างานอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้อง ส่งผลให้มี
ผลผลิตที่เป็นเลิศ 

2. มีความรักในการท างาน เป็นเอกลักษณ์เด่นของโรงเรียนที่ครูและบุคลากรทุกคนมีความ
รัก ทุ่มเท เสียสละ มีวินัยในการท างาน ภูมิใจงานที่ท า มุ่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือความก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ดูแลช่วยเหลือในการท างาน การท างานของครูและบุคลากรเน้นการท างานเป็นทีม 
เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าที่เกิดประโยชน์ แบบกัลยาณมิตรน า
จุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาคุณภาพของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

4. มีนวัตกรรมในการท างาน ทุกคนในองค์ก รปฏิบัติ งานโดยการใช้องค์ความรู้
ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาก าหนดเป็นนวัตกรรมในการท างานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะหลัก   
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นนวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ การ

ท างานเป็นทีม และบริการชุมชน”   
 

4.4 ประเด็นในการพัฒนา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ (รายงานการประเมิน
ตนเองประจ าปี 2559, 2559 : 37-39)   

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ควรเร่งพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกในการน าเสนอ  การอภิปราย  การคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ และการท างานอย่างเป็นระบบเช่นการเรียนรู้แบบโครงงานให้มากข้ึน 
2. เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในบางวิชาที่

ต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติ เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ตลอดจน
ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน  
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3. การส่งเสริมนักเรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมที่พัฒนาแนวคิด
นักเรียนให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม สร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนในระยะยาว ที่ยังขาดแนวทางการด าเนินงานที่

ชัดเจน 
2. การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานขาดข้อมูลรองรับในการก าหนดเป้าหมาย ไม่มี

ตัวชี้วัดที่ก าหนดความส าเร็จคลอบคลุมทุกภาระงาน เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. การสื่อสารที่ขาดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
4. ระบบการนิเทศก ากับติดตาม ขาดความต่อเนื่องจึงส่งผลต่อความส าเร็จไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
5. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางการศึกษา ขาดความเข้มแข็งในการรวมกันพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 
ด้านจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่มสร้างแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น    
2.  น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็น

ระบบโดยใช้ข้อมูลสารนเทศในการพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
3. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเป็นไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  

และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   
3. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ

บริบทของโรงเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
5. ก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ให้เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
วิสรรณ พลเสน (2547 : 70-75) ได้ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่การจัดท าคู่มือ
การจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัด
ราชบุรี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สิ่งที่ได้จาก
การจัดท าคือ คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน 2 ด้านคือ กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 

สังคม แก้วสว่าง (2547 : 66-76) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ด้านคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนเสสะเวช
วิทยา ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาเป็นระบบที่สามารถดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้ทุกคน  
ทุกกลุ่ม ไม่ใช่เป็นระบบที่ช่วยเหลือเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานคืออาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากอยู่แล้ว การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้
ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานเพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากมีเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบมาก ต้อง
เสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอย่างเป็นงานที่ซ้ าซ้อน 2) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่
กระชับง่ายต่อการปฏิบัติ รวมทั้งมีคู่มือที่อ่านเข้าใจง่ายและสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแล้วยังเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ ในโรงเรียน 
โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาและปกครอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาแล้วแม้จะช่วยลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น แต่ก็ยังเป็นการเพ่ิมภาระแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีปัญหาคือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาในห้องที่มีนักเรียนที่มีปัญหา และต้องการดูแลเป็นพิเศษ ท าให้เวลาในการ
พัฒนาการเรียนการสอนลดน้อยลง ฝ่ายบริหารควรหาทางแก้ไขต่อไป 

เนาวรัตน์ ภิญวัย (2547 : ออนไลน์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความเอาใจใส่ของครูเพ่ือการแก้
พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชื่อ  นายธรรศ บุณยนิยม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โดยได้ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครอง เรื่องการขาดเรียนของนักเรียน 
และติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการหนีเรียนของบุตร ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้เรียกนายธรรศ มานั่งคุยสอบถามถึง
สาเหตุของการหนีเรียน และครูได้ให้ค าแนะนาชี้แนะ ติดตามผลการมาขาดเรียนของนายธรรศทุกวัน
และพบว่าผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดิม  
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นายณรงค์เดช อินอุทัย (2550 : ออนไลน์) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การแก้ปัญหาการขาด
เรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่ม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มความร่วมมือ  โดยใช้ชุด Learning By Doing ซึ่งมีจาหน่ายใน
ท้องตลาด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากใบบันทึกผลการเก็บคะแนนกลุ่ม ใบบันทึกผลการเก็บ
คะแนนปฏิบัติรายบุคคล และแบบบันทึกความก้าวหน้าด้านพฤติกรรม/จิตพิสัย ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน มีคะแนนการประเมินคะแนนเก็บที่สูง จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ซึ่งการใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มความร่วมมือนั้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรน าวิธีอ่ืน 
ๆ เข้าร่วมด้วย เพ่ือการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง 

พัทธนา กลางประพันธ์ (2549 : 22-31) ประยุกต์ใช้วงจรคุณ ภาพเดมมิ่ง (PDCA) และ 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่งแล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลอง และ
โปรแกรมการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถท าให้
โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมอยู่ใน ระดับมาก  
 อินทิรา ฮวดเจริญ (2550) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเทียบระดับ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา     
5) การส่งต่อนักเรียนตามต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการด าเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับมาก ทั้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบง่าด้านที่มีระดับการ
ด าเนินงานสูงสุด ได้แก่ การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับการด าเนินงานต่ าสุด ได้แก่ การส่งต่อ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามต าแหน่งการด าเนินงาน พบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันตามต าแหน่ง
การด าเนินงานที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียน
พบว่าโดยภาพรวมและด้านการรู้จักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันแก้ไข
ปัญหานักเรียนและการส่งต่อนักเรียนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการส่งเสริมนักเรียนแตกต่างกันตาม
ขนาดโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 นนทรัตน์  เกื้อหนุน (2553) ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนและการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจ านวน 28 คน และครูจ านวน 285 คน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 313 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทั้ง 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2) ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3) การด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน คือ การส่งต่อ การ
ส่งเสริมนักเรียน การคัดกรอง และการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ 0.448  
 สดชื่น  ดวงค าน้อย (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาครูในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต 
(Observation) และการสะท้อนผล (Reflecting) ผลการวิจัยพบว่า ในวงรอบที่ 1 ครุโรงเรียนโพน
งามพิทยานุกูล มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้น แต่ยัง
มีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ จึงได้ร่วมกันแก้ไข โดยพัฒนาในวงรอบที่ 2ท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง ครูเข้าในบทบาทผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่นักเรียนทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ 
 สุพรรณิการ์  มาศยคง (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพ
ชีวิตในโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียนอยู่ในระดับ
ดี ส่วนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการและด้านสัมพันธ์ภาพนักเรียนกับครู อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพ้ืนฐาน 
พบว่า เพศ จ านวนเงินที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ขนาดโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล
ต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
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อายุ ระดับชั้น ระดับผลการเรียน บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน สถานภาพสมรสของ
ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเด็นส าคัญคือ ในกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นมีสาเหตุมาจากครอบครัวพ่อแม่ 
ผู้ปกครองปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างไม่เหมาะสม ขาดการเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความอบอุ่นแก่
บุตรหลานไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นไปด้วย
อารมณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะท าความเข้าใจและ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วยวิธีการจัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัว  พัฒนา
ตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตน  
 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลาแมน (Lahmannowsky, 1991: 1642) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการบริการแนะ

แนวและการให้ค าปรึกษากับนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการวิจัยไปสร้างความเข้าใจ
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนลินคอร์น (Lincorn) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ต้องการการบริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาจากโรงเรียนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
โครงการพัฒนาอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูง แนวทางแห่งความส าเร็จ วิธีการที่ท าให้ผู้อื่น
เข้าใจและยอมรับ วิธีการเข้าใจและยอมรับตัวเอง 

ไซส์ (Siebs, 1999 : Abstract) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนในการออกแบบโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือป้องกันการลาออกของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแถบชานเมือง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ทัศนคติในเรื่องประโยชน์ของโปรแกรมเพ่ือ
เป็นการป้องกันการลาออกของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าร่วมในการวิจัย 
72 คนซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรม REACH จากปี 1994 – 1998 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถ
ประสบความส าเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สามารถเพ่ิมระดับเกรดเฉลี่ยให้สูงขึ้นเพ่ิมความเอาใจใส่ใน
การเรียนมากขึ้น ได้รับการยอมรับนับถือมากขึ้น มีการพัฒนาความสนใจมาสู่การเรียน พัฒนา
วิสัยทัศน์ในอนาคตของตนเอง และที่ส าคัญคือมีโอกาสมากขึ้นในการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหลังจากท่ีได้เข้าร่วมในโปรแกรม REACH นั่นเอง 

โคล (Cole, 2002) ได้ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ในด้านการ
ควบคุมดูแลวินัยตามความคิดเห็นของครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ในโรงเรียนรัฐจอร์เจีย เครื่องมือทีใ่ช้ 
ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผู้ช่วยครูใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง
เหมาะสมในการจัดการกับกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างแขกผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนกับบุคลากรของโรงเรียน ควบคุมการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน
และประสานงานกบหน่วยงาน หน่วยสนับสนุนการท ากิจกรรมของนักเรียนทั้ ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้
เกีย่วกับความรับผิดชอบเบื้องต้นของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวินัยนักเรียน แตกต่างกนในเรื่องต่อไปนี้ การ
เสริมสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เกิดการสร้างสรรค์พฤติกรรมทีเ่หมาะสม การรวบรวมของข้อมูล
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การท าผิดวินัยของนักเรียน เป็นผู้ประสานงานกับบุคคลภายนอก บุคลากรร่วมท างานและการ
บริหารงบประมาณแต่ทั้ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

ทีด (Teed, 2002) ได้ศึกษาการพบนักเรียนเพ่ือรู้จักความต้องการทางด้านอารมณ์และ
สังคมของนักเรียน ครูประถมกับความเข้าใจในการให้ค าปรึกษาในชั้นเรียน พบว่า ลักษณะพิเศษของ
เด็กมีลักษณะเหมือนกัน คือ ครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวขนาดใหญ่ ผู้ปกครองติดสารเสพติด เด็กมี
ความรุนแรง ถูกทารุณทางเพศ ถูกทอดทิ้ง พิการ เด็กสุขภาพไม่ดี ต้องใช้ยาบ าบัด สิ่งเหล่านี้เป็นแรง
กดดันอย่างมากและมีผลกระทบต่อชีวิตเด็ก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องเอาใจใส่ต่อปัญหา และความ
ต้องการของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ การศึกษาพบว่า ครูได้
ใช้วิธีการให้ค าปรึกษาหลากหลายวิธีในชั้นเรียน วิธีที่ใช้มากที่สุด คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันรักษาฟ้ืนฟูได้อีกด้วย  

กลาสเซียร์ (Glazier, 2004 : Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจทัศนคติของนักวิชาการ
การศึกษาสามัญในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่
ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตัว
แปรที่ศึกษาได้แก่  ทัศนคติของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและ
ประสิทธิภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้แก่ ตัวแทนของครู
นักวิชาการการศึกษาสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School ในเขต
ตอนใต้ของแคลิฟอเนียร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของครูนักวิชาการการศึกษาสามัญ  ซึ่งมี
ทัศนคติในด้านบวกต่อกระบวนการบริหารงานของคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มี
แนวโน้มสูงในการมองว่าตนเองมีศักยภาพในการท างาน และมีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่า นอกจากนี้ ครูนักวิชาการการศึกษาสามัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School ส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนใน
กลุ่มเสี่ยงของพวกเขา และมีความเต็มใจที่จะท าการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือที่จะช่วยให้นักเรียนเหล่านั้นดีขึ้น สุดท้ายมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจัดการประเมินผล
ตามระดับชั้นเรียนเพ่ือน าไปท าการวางแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการบริหารงานของคณะท างานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
Patrick Henry Elementary School 

 
สรุปผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียนในการออกแบบโปรแกรมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือป้องกันการลาออกของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ครอบครัวและผู้ปกครองปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างไม่เหมาะสม ขาดการเอาใจใส่ดูแล ให้ความรัก
ความอบอุ่นแก่บุตรหลานไม่ดีเท่าที่ควร และมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้านการ
ยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้เด็ก
ปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการพัฒนานักเรียน
ให้สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  
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จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่า กรอบแนวคิดส าคัญที่น ามาอ้างใน
งานวิจัยจะเกี่ยวกับ การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การพัฒนาบุคลากรใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประเด็นที่ยังไม่มีงานวิจัยที่การดูแลนักเรียนเฉพาะกลุ่ม คือ การ
จัดระบบดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาในเรื่องดังกล่าว เพราะเด็กกลุ่มเสี่ยงนี้มี
ความส าคัญยิ่งที่ควรได้รับความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในส่วนของสถานศึกษาการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงนั้นจ าเป็นต้องจัดการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวาง
แผนการด าเนินการให้เป็นระบบ มีระบบการก ากับติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงาน โดย
แนวทางการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวนี้ควรน าการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาเป็นหลักในการด าเนินการซึ่งน ามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ 



บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของ

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าหลักของการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล  
5. การรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1.1 ประชำกรในกำรศึกษำค้นคว้ำ ได้แก่  

1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561 รวม

ทั้งสิ้น จ านวน  92  คน ประกอบด้วย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จ านวน  50 คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  42 คน  

4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 
2561  รวมทั้งสิ้น จ านวน  92  คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  
1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561  จ านวน 20 คน  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่จบการศึกษา ด้วยการใช้ระบบคัดกรองตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (พิสณุ ฟองศร.ี 2552 : 101)   
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2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครู

คู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการ
วิจัยเป็น 2 ขั้น ดังนี้  

ขั้นที่ 1 กำรออกแบบและก ำหนดรูปแบบกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญำ ของโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ ประกอบด้วย 

1.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการ
สัมภาษณ์ ครูประจ าชั้น ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเด็นสัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลจากการสัมภาษณ์และ
วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัย  

1.2 ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ผู้วิจัยร่วมกับคณะครูร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

กิจกรรมครูคู่สัญญา โดยการออกแบบและสร้างรูปแบบ ได้ดังนี้  
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รูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียน 
คีรีราษฎร์พัฒนา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จัดตามวงจรบริหารของเดมม่ิง (PDCA) ได้ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การก าหนดยุทธศาสตร์การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง 
 

- วางแผนพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพ  
- วางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
- สร้างเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง องค์การภาครัฐและเอกชน  
- โรงเรียนวางแผนจัดสรรงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะหโ์ครงสร้างการ

บริหารและบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 

- วิเคราะห์โครงสร้างและบทบาทหน้าที่การบริหาร ของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษา และครูคู่สัญญา  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
- วางแผนและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การด าเนินงานการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 

- ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แยกตามประเภทกลุ่มเสี่ยง 
- วางแผนการด าเนินงาน  
- ด าเนินงานตามแผน  
- เขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 4 
การก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
- เสนอผลการด าเนินงาน  
- พัฒนาการด าเนินงาน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5  
ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 

- ประเมินผล  
- จดัประชุมวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

- เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

P 

D 

C 

A 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
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      การวางแผน P (PLAN) ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2) โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

      การด าเนินการตามแผน D (DO) ได้แก่ 
3) การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

      การตรวจสอบ C (CHECK) ได้แก่ 
4) การก ากับติดตามผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

      การปรับปรุงแก้ไข A (ACT) ได้แก่ 
5) ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1.3 น ารูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่เลือกมาโดยการเจาะจงคุณสมบัติและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย  จ านวน 5 คน 
จัดประชุมสัมมนา (Connoisseurship) เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์จากผลการประชุมและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขได้รูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ที่
สมบูรณ์  

ขั้นที่ 2 กำรใช้รูปแบบกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญำ โดยใช้กับครู จ ำนวน 20 คน และนักเรียนจ ำนวน 20 คน โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ มี
กระบวนกำรด ำเนินกำรดังนี้  

2.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการ
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานดังนี้ 

2.1.1 การพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
ครูคู่สัญญา 

2.1.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนจัดอบรมครูในเรื่องการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และให้ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาครูทั้งระบบของคูปองครู โดยให้พิจารณา
หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดครูนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.1.3 การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง องค์การภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สถานีต ารวจอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

2.1.4 วางแผนจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น การจัด
กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรม การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน การศึกษาดูงาน  
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2.2 ขั้นตอนที ่2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรและบทบำทหน้ำที่กำรด ำเนินงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการดังนี้ 

2.2.1 ก าหนดองค์ประกอบโครงสร้างการบริหาร ของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูคู่สัญญา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนรูปแบบกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบการจัดระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ประกอบด้วย การก าหนดบทบาทหน้าที่ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ 
1. พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 ที่ว่าโรงเรียนต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี  และมีความสุข 
2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4. จัดหางบประมาณในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

ครูผู้รับผิดชอบงาน
ดูแลช่วยนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง 

ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง  

และผู้ปกครองนักเรียน 

ครูคู่สัญญา 
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2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
1. แผนปฏิบัติการในการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
2. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
3. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  
4. รับรองรายงานผลการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
3) คณะกรรมการด าเนินงานครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีบทบาท

หน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. วางแผนการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ตรงตามสภาพความเสี่ยง 
3. ด าเนินงานตามแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตรงกับสภาพความเสี่ยง 
4. จัดท ารายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา เป็นรายบุคคล 
5. ปรับปรุงการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เ พ่ือการวางแผนอย่าง

ต่อเนื่อง 
4) คณะกรรมการด าเนินงานครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยกระบวนการคัดกรอง 
2. วางแผนการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. ด าเนินงานประสานครูคู่สัญญาด าเนินงานตามแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงตรงกับสภาพความเสี่ยง 
4. จัดท ารายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา เป็นรายบุคคลร่วมกับครูคู่สัญญา  
5. ปรับปรุงการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือวางแผนอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะกรรมการด าเนินงานครูคู่สัญญา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามกระบวนการระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ด าเนินงานตามรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับครู

ผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4. น าเสนอข้อมูลรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินงาน 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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6) คณะกรรมการด าเนินงานผู้ปกครองนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศและความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง   
2. ด าเนินงานตามรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับครู

คู่สัญญา 
3. ประสานกับครูคู่สัญญา ครูที่ปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

2.2.7 คณะกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีหน้าที่บทบาท ดังนี้ 
1. ร่วมวางแผนการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   
 

2.3 ขั้นตอนที ่3 กำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการดังนี้ 
2.3.1 ด าเนินการส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แยกตามประเภทกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 

1) แบบข้อมูลส่วนตัว (แบบ ค.พ. 1) 
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (แบบ ค.พ. 5) 
3) แบบประเมินพฤติกรรม โดย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง (SDQ) (แบบ ค.พ. 2 - 4) 
4) แบบสรุปผลการคัดกรอง (แบบ ค.พ. 6) 

2.3.2 วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา จ านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

ตำรำงที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

ล ำดับ กิจกรรม เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือใน
การด าเนินงานกิจกรรม
ครูคู่สัญญา ระหว่าง ครู
คู่สัญญา ผู้บริหาร และ 
ผู้ปกครอง 

แบบบันทึกข้อตกลง   20-25 พฤษภาคม 
2561 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ  
ครูคู่สัญญา 

2 กิจกรรมการจัดค่ายทักษะ
ชีวิต ประกอบด้วย ครู
คู่สัญญา นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง และผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

แบบรายงานการ
ประเมินกิจกรรม 

28-30 พฤษภาคม 
2561 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ ครู
คู่สัญญา 

3 กิจกรรมครูคู่สัญญาให้
ค าปรึกษา ติดตาม
นักเรียน  

1. แบบบันทึกการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(แบบ ค.พ. 10) 
2. แบบบันทึกการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 
(แบบ ค.พ. 7) 

ตลอดปีการศึกษา ครูคู่สัญญา 

4 กิจกรรมครูคู่สัญญากับ
การมอบหมายภาระงาน   
รายสัปดาห์ 

แบบบันทึกการ
มอบหมายงาน (แบบ 
ค.พ. 8) 

ตลอดปีการศึกษา ครูคู่สัญญา 

5 กิจกรรมครูคู่สัญญากับ
การส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

แบบบันทึกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
(แบบ ค.พ. 9) 

ตลอดปีการศึกษา ครูคู่สัญญา 

6 กิจกรรมนักเรียนคู่สัญญา
บันทึกกิจกรรมประจ าวัน 

แบบบันทึกประจ าวัน  
(แบบ ค.พ. 11) 

ตลอดปีการศึกษา ครูคู่สัญญา 

7 กิจกรรมครูคู่สัญญา
ประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
ติดตามพฤติกรรม  

แบบบันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
30 ก.ค และ 30 ก.ย 
2561 และ 15 ม.ค 
และ 15 มี.ค 2562 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ ครู
คู่สัญญา 
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2.3.3 ด าเนินงานตามแผน ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และระยะเวลาที่ก าหนด 
2.3.4 เขียนรายงานผลการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาต่อคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ด าเนินการดังนี้ 

2.4.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.4.2 เสนอผลการด าเนินงาน โดยการจัดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอผลความก้าวหน้า

และปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
2.4.3 พัฒนาการด าเนินงาน น าผลจากการด าเนินงานในการประชุม ปรับปรุงพัฒนาให้การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.4.4 ครูคู่สัญญารายงานการศึกษารายกรณ ี(Case Study) 
2.4.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคเรียน สรุปผลการ

ด าเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง ด าเนินการดังนี้ 
2.5.1 ประเมินผล ประกอบด้วย  

1) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
2)  ศึกษาความเหมาะสมการใช้รูปแบบการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3) ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4) ศึกษาการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนรายบุคคล 

2.5.2 จัดประชุมวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน จากผลการด าเนินงาน 
2.5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.5.4 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 5 ฉบับ โดยเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล มี

ดังต่อไปนี้  
3.1 ฉบับที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 15 ข้อ 
3.2 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 20 ข้อ  
3.3 ฉบับที ่3 แบบศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยครูคู่สัญญา จ านวน 25 ข้อ 

3.4 ฉบับที่ 4 แบบศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 25 ข้อ 

3.5 ฉบับที ่5 แบบส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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4. กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณมีจ านวน 4 ฉบับ และเชิงคุณภาพ 1 ฉบับ      

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้  
1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลแต่ละชนิดจากต าราของนักวิชาการ ซึ่งมีต าราการ

วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 41-45) ต าราวิจัยทางการศึกษา
ของ วีระวรรณ ชินะตระกูล (2542 : 103-111) สถิติส าหรับการวิจัยของ ประยูร อาษานาม (2545 : 21-
28) หลักการการวิจัยเบื้องต้นของ บุญชม ศรีสะอาด (2547 : 51-53)  

2. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าข้อมูลที่ด าเนินการวิจัยมาประมวลจัดท ากรอบ
โครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น 5 
ฉบับ  

3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content 
Validity) ว่าข้อค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามแต่ละกิจกรรมพัฒนามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  (IOC) 
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  

4. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
ของเครื่องมือแต่ละฉบับ ผลปรากฏว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ฉบับที่ 1-4 มีค่า IOC 
มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาทุกข้อ ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.00 ผ่านตามการก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องทุก
ข้อ 

5. น าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้ง 5 ฉบับ ไปทดลองใช้ (Try out)  
5.1 ฉบับที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา น าไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนเสาธงวิทยา จ านวน 30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach ที่เรียกว่า “สัมประสิทธิ์
แอลฟา” (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.80  (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 96-98)   

5.2 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการด าเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา น าไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนเสาธงวิทยา จ านวน 
30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach 
ที่เรียกว่า “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84  (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 
96-98)   

5.3 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง น าไปทดลองใช้กับครูโรงเรียน 
เสาธงวิทยา จ านวน 30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ตามวิธีของ Cronbach ที่เรียกว่า “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.83  (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2547 : 96-98)    

5.4 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง น าไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง
โรงเรียนเสาธงวิทยา จ านวน 30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีของ Cronbach ที่เรียกว่า “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.80 (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 96-98)    
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5.5 ฉบับที่ 5 แบบรายงานการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบบันทึกการ
คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีประเด็นส าคัญด้านการเรียน และด้านพฤติกรรม   
 
5. กำรรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาค้นคว้าร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 เครื่องมือ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ผู้ศึกษา
ค้นคว้าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  

5.1.1 นัดหมายคณะครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามช่วงเวลาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดไว้  

5.1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรยากาศการชี้แจง การตอบแบบ
ประเมินเป็นแบบกัลยาณมิตร  

5.1.3 แจกแบบประเมินให้คณะครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ตอบแบบสอบถามอย่างอิสระ  
5.1.4 เก็บรวบรวมแบบประเมิน  ตรวจสอบจ านวน  ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของ

แบบสอบถาม และจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
5.2 เครื่องมือ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นแบบสอบถาม

ครูคู่สัญญาศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  
5.2.1 ครูคู่สัญญาเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็น

รายบุคคล 
5.2.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคล 

จากครูด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบจ านวน ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   

5.3 เครื่องมือ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นแบบสอบถาม
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  

5.3.1 ครูคู่สัญญาเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็น
รายบุคคลจากผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

5.3.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จากครูที่เก็บ
ข้อมูลมาด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบจ านวน ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม และจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   

5.4 เครื่องมือ ฉบับที่ 5 เป็นแบบรายงานการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกการรายงานการศึกษารายกรณี (case study) ดังต่อไปนี้  

5.4.1 ครูคู่สัญญาเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนและสรุปผลการลดภาวะเสี่ยงของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.4.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายงานการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็น
รายบุคคล จากครูด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบรายงาน ตรวจสอบจ านวน ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของส ารวจ และจัดเตรียมแบบส ารวจเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
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6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
6.1 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของเครื่องมือที่ได้รับคืนทุกฉบับ  
6.2 น าเครื่องมือที่ได้รับคืนทุกฉบับไปด าเนินการแจกแจงความถี่  
6.3 น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแจงความถี่มาด าเนินการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
6.4 เครื่องมือฉบับที่ 1  การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 

100) ดังนี้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  
ช่วงค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมาก  
ช่วงค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติปานกลาง  
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อย 
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  
6.5 เครื่องมือฉบับที่ 2 การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 

100) ดังนี้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้มากท่ีสุด  
ช่วงค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้มาก  
ช่วงค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้ปานกลาง  
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้น้อย 
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้น้อยที่สุด  
6.6 เครื่องมือฉบับที่ 3 และ 4 การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2547 : 100) ดังนี้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
ช่วงค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
ช่วงค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
6.7 เครื่องมือฉบับที่ 5 แบบรายงานการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล สรุปข้อมูลตาม

แบบบันทึกการรายงานการศึกษารายกรณี (case study) 
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7. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานได้น าข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 

7.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 

7.1.1 การหาค่าความสอดคล้อง (Content Validity)  ของแบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม 
โดยใช้สูตร  

  
N

R
IOC   

    เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อถามของแบบสัมภาษณ์   
        แบบสอบถาม และแบบทดสอบแต่ละข้อ 
 R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

7.1.2 การหาค่าความเชื่ อมั่น  (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
โดยใช้สูตร 

  





















2

2
1

'
1

1
tS

S

K

K  

 เมื่อ    แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
   แต่ละฉบับ 
 

2

1S  แทน ความแปรปรวนของแบบสัมภาษณ์และ  
                         แบบสอบถามแต่ละข้อ 
 2

tS  แทน ความแปรปรวนของแบบสัมภาษณ์และ 
                          แบบสอบถามทั้งหมด 
 K แทน จ านวนข้อถามในแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
    มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ 

7.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
7.2.1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic  Mean) 
การหาค่าเฉลี่ยใช้สูตร 

 
                  Χ             =                
 
  เมื่อ        Χ      แทน   ค่าเฉลี่ย 
            แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           N     แทน   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

N

X

X
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  7.2.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
       การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (กาญจนา วัฒายุ, 2544 : 115 - 116) 
 
 
    S.D   =                                 
     
  เมื่อ S.D  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อข้อมูลที่น ามา 
        ค านวณได้จากตัวอย่าง  ใช้แทน   
         แทน  ค่าของข้อมูลตัวที่  1 
    N   แทน  ค่าของจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
                   แทน  ค่าเฉลี่ยของมูลตัวอย่างชุดนี้  ใช้แทน      



xi

x 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าหลักของการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental 
research) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้ 
N  แทน  จ านวนประชากร  
  แทน  ค่าเฉลี่ย  
S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ผู้วิจัยน าเสนอ 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

ตอนที่ 3 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

ตอนที่ 4 ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตาม
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ดังตารางที ่4.1 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

1 การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

4.56 0.68 มากที่สุด 

2 การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

4.72 0.47 มากที่สุด 

3 การก าหนดโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา  

4.56 0.60 มากที่สุด 

4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพร้อมก าหนด 
บทบาทหน้าที่  

4.72 0.49 มากที่สุด 

5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีศักยภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง  

4.17 0.75 มาก 

6 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการและงบประมาณการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา  

3.89 0.75 มาก 

7 การวางแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

4.56 0.51 มากที่สุด 

8 การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีก าหนดไว้  

4.17 0.75 มาก 

9 การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร คณะ
ครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 

4.72 0.47 มากที่สุด 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

10 การมีส่วนร่วมและการร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรม
ครูคู่สัญญา  

4.39 0.6 มาก 

11 การร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา 

3.61 0.68 มาก 

12 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  

4.22 0.72 มาก 

13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา   

4.22 0.91 มาก 

14 การประเมินผลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา 

4.11 0.76 มาก 

15 การปรับปรุงผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

4.17 0.55 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.32 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมอยู่
ในระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.32 , S.D. = 0.65) เมื่อ
พิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร คณะครูในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง อยู่ในระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด (  = 4.72 , S.D. 
= 0.49 และ 0.47 ตามล าดับ) รองลงมา การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา การก าหนดโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา และการวางแผนการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมาก (  = 4.56 , S.D. = 0.68, 0.60 และ 0.51 ตามล าดับ)  
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ดังตารางที ่4.2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
                นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านยุทธศาสตร์ 
1 พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตาม พ.ร.บ 

การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  4.28 0.70 มาก 
2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

ให้มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  4.17 0.88 มาก 
3 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   

องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 3.78 0.70 มาก 

4 โรงเรียนวางแผนจัดสรรงบประมาณในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  3.67 1.13 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.98 0.85 มาก 
ด้านโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ 
5 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรม 
ครูคู่สัญญา 4.44 0.68 มาก 

6 บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  4.61 0.49 มากที่สุด 
7 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3.72 0.73 มาก 
8 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน  4.39 0.59 มาก 
9 บทบาทหน้าที่ครูคู่สัญญาและครูที่ปรึกษา 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
10 บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ

ผู้ปกครองนักเรียน 4.60 0.52 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.35 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านการด าเนนิงาน 
11 กระบวนการวางแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  4.67 0.49 มากที่สุด 
12 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้  4.17 0.52 มาก 
13 เขียนรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  4.22 0.44 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.34 0.55 มาก 

ด้านการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
14 นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นไปตามแผน  4.22 0.55 มาก 
15 เสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทราบเป็นระยะ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.17 0.52 มาก 
16 พัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
คร ูผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  3.83 0.72 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.07 0.60 มาก 
ด้านการประเมินผลและรายงานผล 
17 ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ภาคเรียนละ 
1 ครั้งและปลายปีการศึกษา  4.22 0.73 มาก 

18 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  4.33 0.88 มาก 

19 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 4.00 0.76 มาก 

20 การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบสารสนเทศหรือรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  3.89 0.6 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.11 0.74 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.67 มาก 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก (  = 4.17 , S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบพบว่า ด้านโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก (  = 4.35 , S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน          
(  = 4.34 , S.D. = 0.55) และด้านการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน (  = 4.07 , S.D. = 0.62) 
ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ดังตารางที ่4.3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.3 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล 
                ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โดยครูคู่สัญญา  
                โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
 

ข้อ รายการประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านจิตใจ 
1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 4.06 0.97 มาก 
2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง 3.72 0.81 มาก 

3 นักเรียนสามารถตัดสินใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ 3.94 0.85 มาก 

4 นักเรียนสามารถจัดการกับความเศร้า ความกังวล ความ
เชื่อต่างๆของตนที่ผลต่อการด าเนินชีวิต 

3.89 0.62 มาก 

5 นักเรียนท าบุญ  บริจาค  ช่วยเหลือเพ่ือน แบ่งปัน ศึกษา
ธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะ 

3.11 0.72 ปานกลาง 

6 นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ 
ฟังเพลง เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา รู้จักวิธีระบายอารมณ์
หรือคลายเครียด 

4.06 0.79 มาก 

7 นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ 3.94 0.79 มาก 

8 นักเรียนมีก าลังใจ รู้สึกสงบและมีความสุข 3.78 0.98 มาก 

9 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 3.22 0.89 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.75 0.82 มาก 

 
 
 



66 

 

ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
10 นักเรียนเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน เช่น ขนม ปากกา 3.83 1.09 มาก 

11 นักเรียนช่วยเหลือถ้าเพ่ือนบาดเจ็บ เจ็บป่วย และให้
ก าลังใจเมื่อเพ่ือนไม่สบายใจ 

4.06 0.97 มาก 

12 นักเรียนไม่แยกตัวออกจากเพ่ือน และมีเพ่ือนสนิทอย่าง 
น้อยหนึ่งคน 

4.17 0.89 มาก 

13 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพ่ือน 
เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนๆ 

3.89 1.02 มาก 

14 นักเรียนรู้จักท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ มีจิต
อาสา 

3.94 1.21 มาก 

15 นักเรียนมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 3.89 1.09 มาก 

16 นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังครูและ
ผู้ปกครอง 

3.44 1.05 ปานกลาง 

17 นักเรียนให้ความเคารพครู ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส และรู้จัก
เกรงใจผู้อ่ืน 

3.67 1.08 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.86 1.05 มาก 

ด้านการเรียนรู ้
18 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียน มีความตั้งใจรับผิดชอบ

ในการท างาน หรือโครงงานต่างๆที่ครูมอบหมาย 
3.17 0.97 ปานกลาง 

19 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 3.22 1.04 ปานกลาง 

20 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

3.11 1.1 ปานกลาง 

21 นักเรียนมีการแสดงออกทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ 

3.44 1.1 ปานกลาง 

22 นักเรียนมีสมาธิในเวลาเรียน มีความสามารถในการจดจ า 
และตามบทเรียนที่ครูสอนได้ทัน 

3.44 1.05 ปานกลาง 

23 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.5 1.05 มาก 
24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลังสูตร 3.78 1.25 มาก 
25 นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน 3.61 0.93 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 1.06 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 0.98 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบ
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
โดยครูคู่สัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67 , S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาละด้านพบว่า 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก (  = 3.86 , S.D. = 1.05) รองลงมา ด้านจิตใจ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.75 , S.D. = 0.72) และ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.41 , S.D. 
= 1.06) ตามล าดับ  
 
 ตารางที ่4.4 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล 
                 ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
                 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
 

ข้อ รายการประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านจิตใจ 
1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 3.83 0.95 มาก 
2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง 3.56 0.83 มาก 

3 นักเรียนสามารถตัดสินใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ 3.67 0.81 มาก 

4 นักเรียนสามารถจัดการกับความเศร้า ความกังวล ความเชื่อ
ต่างๆของตนที่ผลต่อการด าเนินชีวิต 

3.67 0.68 มาก 

5 นักเรียนท าบุญ  บริจาค  ช่วยเหลือเพ่ือน แบ่งปัน ศึกษา
ธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะ 

3.11 0.85 ปานกลาง 

6 นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟัง
เพลง เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา รู้จักวิธีระบายอารมณ์ 
หรือคลายเครียด 

3.67 0.75 มาก 

7 นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ 3.78 0.72 มาก 

8 นักเรียนมีก าลังใจ รู้สึกสงบและมีความสุข 3.41 0.89 ปานกลาง 
9 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 3.11 0.97 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.53 0.83 มาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์ 

แปลผล 
 S.D. 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
10 นักเรียนเต็มใจแบ่งปั่นสิ่งของให้บุคคลอื่นๆ หรือเพ่ือน เช่น 

ขนม อาหาร ของใช้ต่างๆ  
3.72 1.02 มาก 

11 นักเรียนช่วยเหลือถ้าญาติ พ่ีน้อง เพื่อนบ้าน บาดเจ็บ 
เจ็บป่วย และให้ก าลังใจเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ไม่สบายใจ 

3.61 1.03 มาก 

12 นักเรียนไม่แยกตัวออกจากครอบครัว และมีคนที่สนิท
ไว้วางใจอย่างน้อยหนึ่งคน 

3.94 0.92 มาก 

13 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพ่ือน 
เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนๆ 

3.94 0.94 มาก 

14 นักเรียนรู้จักท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา 3.72 1.08 มาก 

15 นักเรียนมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 3.83 0.95 มาก 

16 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง เป็นผู้มีระเบียบ วินัยของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองหรือครอบครัว   

3.48 1.15 ปานกลาง 

17 นักเรียนให้ความเคารพ ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส และรู้จักเกรงใจ
ผู้อื่น 

3.61 0.99 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.73 1.02 มาก 

ด้านการเรียนรู ้
18 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียน มีความตั้งใจรับผิดชอบใน

การท างาน หรืองานต่างๆที่ครูมอบหมาย 
3.11 0.94 ปานกลาง 

19 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้  3.11 1.00 ปานกลาง 

20 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีการแก้ปัญหาอย่าง 
เป็นระบบ 

3.00 1.10 ปานกลาง 

21 นักเรียนมีการแสดงออก มีกิจกรรมในทางที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เช่น การร้องเพลง การแสดงต่างๆ การเล่นกีฬา 

3.28 1.02 มาก 

22 นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.11 1.02 ปานกลาง 

23 นักเรียนมีการรายงานข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้ให้
ผู้ปกครองได้รับทราบ 

3.58 1.08 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ข้อ รายการประเมินคุณภาพชีวิตนักเรียน ผลการวิเคราะห์ แปลผล 
24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ประเพณี

ของชุมชน วันส าคัญต่างๆ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.61 1.14 มาก 

25 นักเรียนมีองค์ความรู้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.86 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 3.28 1.02 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.51 0.95 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบ

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.51 , S.D. = 0.95) เมื่อ
พิจารณาละด้านพบว่า ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก (  = 3.73 , S.D. = 1.02) 
รองลงมา ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (  = 3.53 , S.D. = 0.83) และ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.28 , S.D. = 1.02) ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 4 ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตาม
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียน          
คีรีราษฎร์พัฒนา 

ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปรากฏ
ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
                ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 1 
ครูณัฐวุฒิ 

ม.3 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมด้านอารมณ์ ไม่มี
ความสุข เครียด กังวลและขาด
ความมั่นใจ    
- พฤติกรรมติดยาเสพติดและ
ขโมย 
- พฤติกรรมด้านอารมณ์ มี
ลักษณะซึมเศร้า ไม่มีความสุข ไม่
มีผู้ปกครองดูแล 

- นักเรียนขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และติดเพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
- ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยก
ทางกัน อยู่กับย่า ซึ่งไม่สามารถ
ดูแลได้อย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 
- นักเรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อ
แม่ และเครียดเรื่องครอบครัวที่
ขาดการดูแล 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- ประสานผู้ปกครองอาทิตย์
ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม
พฤติกรรม 
- รายงานตัวอย่างต่อเนื่อง
และมอบหมายภาระงานให้
รับผิดชอบ 
- ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุง
พฤติกรรม และแนวทางใน
การเรียนการด ารงชีวิต  
- ส่งต่อบ าบัดยาเสพติด 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

- นักเรียนเปลี่ยนแปลงได้ระยะหนึ่ง
แต่ต่อมา ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โรงเรียนจึงส่งต่อไปยังโรงเรียนขุน
ทะเล เพ่ือศึกษาตามหลักสูตร
ทางเลือก และจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  
- นักเรียนจบชั้น ม.3 แล้วประกอบ
อาชีพ กับแม่ที่กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 2  
ครูวรางค์ 

ม.3 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก 
- ไม่มีสมาธิในการเรียน นั่งหลับ 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 

- คบเพ่ือนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด
และไปนอนค้างบ้านเพ่ือนซึ่งเป็น
สาเหตุของการที่มีปัญหาด้านยา
เสพติด 
- พ่อแม่ ท างานหนักไม่มีเวลาดูแล 
ขาดการเอาใจใส่ และมีลูกหลายคน 
- การขาดความมุ่งม่ันและ
เป้าหมายในการเรียน  
- ติดโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มากใน
การดูสื่อท่ีไม่เหมาะสม 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง  พบผู้ปกครอง
เป็นกรณีพิเศษและได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองมาก 
ควบคุมพฤติกรรมการค้าง
บ้านเพื่อนได้อย่างดีมาก 
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะการประสานกับ
ผู้ปกครอง 
- ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะ
พิเศษด้านช่างก่อสร้าง 

- นักเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียนมากข้ึน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
- รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงยาเสพ
ติดได้มาระยะหนึ่งแล้ว 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา ต้องดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 3  
ครูอนุชา 

ม.2 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ตั้งใจในการเรียน ไม่ส่ง
ชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว 
ทะเลาะวิวาท โกหก ไม่เชื่อฟังครู 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
ลักษณะซึม ง่วงนอน  หนีเรียน 
ขาดเรียนบ่อย 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ไม่มี
ความสุข ไม่มีสมาธิ 

- ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยก
ทางกัน อยู่กับแม่ และหนีไปอยู่กับ
ย่า ซึ่งไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 
- นักเรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อ
แม่ และเครียดเรื่องครอบครัวที่
ขาดการดูแล 
- ฐานะทางบ้านยากจน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง   
พบผู้ปกครองเป็นกรณีพิเศษ
แต่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองมากนัก  ผู้ปกครอง
ไม่มาโรงเรียนตามที่ก าหนด 
- ให้นักเรียนปรึกษาเรื่อง
ส่วนตัว ระบายความรู้สึก 
- ให้ค าแนะน าในการเลิกบุหรี่ 
- มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐานและ
ทุนอ่ืนๆ 
- ท าทัณฑ์บน เพ่ือปราม
พฤติกรรม 

- นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง และมี
แนวโน้มพฤติกรรมในเชิงบวกที่ดี
มาก 
- นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือควบคุมพฤติกรรมให้
ไม่มีความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 4  
ครูสมมารถ 

ม. 3 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมด้านอารมณ์ ไม่มี
ความสุข เครียด กังวลและขาด
ความมั่นใจ    
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 

- ความรุนแรงของครอบครัวในการ
ดูแลควบคุมพฤติกรรม พ่อแม่ ไม่ได้
พูดคุย ปิดบังข้อมูลในการดูแล
พฤติกรรม 
- คบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง เที่ยวกลางคืน 
ส่งผลต่อการเรียนและการมาเรียน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง  พบผู้ปกครอง
เป็นกรณีพิเศษ 
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ  
- ประสานครูผู้สอนดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โรงเรียนจึงส่งต่อไปยังโรงเรียนขุน
ทะเล เพ่ือศึกษาตามหลักสูตร
ทางเลือก และจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  
- นักเรียนจบชั้น ม.3 แล้วประกอบ
อาชีพ 

คนที่ 5  
ครูไกรทิพย์ 

ม.3 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน 
- พฤติกรรมติดเกม 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

- นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน นั่งหลับสมาธิสั้น 
- ไม่ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- ขาดการดูแลจากครอบครัว ท าให้
ติดเกม 

- เยี่ยมบ้าน พูดคุยแลกเปลี่ยน
พฤติกรรมกับผู้ปกครอง 
- ด าเนินตามกิจกรรมที่โรงเรียน
ก าหนด อย่างต่อเนื่องคือ การ
รายงานตัวกับครู 

- นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
- หลักเรียนจบหลักสูตร 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 6  
ครูข้องทิพย์ 

ม.2 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน นั่งหลับ 
- พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว 
ทะเลาะวิวาท โกหก 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
ลักษณะซึม ง่วงนอน การแต่ง
กายไม่สะอาด หนีเรียน ขาดเรียน
บ่อย 
 

- การดูแลของครอบครัวที่ไม่ได้
ควบคุมพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และไม่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลเท่าที่ควร 
- คบเพ่ือทีมีปัญหาเสี่ยงด้าน       
ยาเสพติด 
- ติดโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มาก 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง และให้ก ากับ
เรื่องการใช้โทรศัพท์และสิ่ง
เสพติด   
- ให้นักเรียนระบายความรู้สึก 
ปัญหาที่เกิดขึ้นและหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่นักเรียน
กระท าได้ 
- ประสานครูผู้สอนดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสิ่งเสพ
ติดบุหรี่ ลดลง  
- นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือควบคุมพฤติกรรมให้
ไม่มีความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 7  
ครูทิพวรรณ 

ม.3 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน 
 - พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ ท างานไม่เสร็จ 

- การดูแลของครอบครัวที่ไม่ได้
ควบคุมพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนอยู่ไม่นิ่ง เล่นรุนแรง ท า
ให้เกิดความเสียหายกับทาง
โรงเรียนและเรียกร้องความสนใจ 
- คบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้าน
ยาเสพติด 

- ประสานผู้ปกครอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้
ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่อง
พฤติกรรม 
- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- ปรับพฤติกรรมให้แยกออก
จากเพ่ือน โดยติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
เช่น กีฬา  

- นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 8  
ครูสุวิมล 

ม.3 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมติดเกม ง่วงนอน ขาด
เรียนบ่อย 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด การ
แต่งกายไม่สะอาด หนีเรียน ขาด
เรียนบ่อย 

- ครอบครัวไม่ได้ก ากับติดตาม
พฤติกรรมที่จริงจังและต่อเนื่อง 
- สภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่
เสี่ยงกับยาเสพติด 
- ขาดความตั้งใจในการเรียน ไม่มี
ความมุ่งม่ันในการเรียน 
- คบเพ่ือนที่เสี่ยงด้านยาเสพติด 
- ขาดความมุ่งมั่นและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง แต่ได้ผลน้อยมาก 
- ประสานผู้ปกครอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ติดตามถึงบ้านอยู่เสมอ 
- ปรับทัศนคติให้ก าลังใจ มี
พฤติกรรมไปในในทางบวก 
แต่ก็กลับมาเหมือนเดิม ต้อง
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โรงเรียนจึง
ส่งต่อไปยังโรงเรียนขุนทะเล เพ่ือ
ศึกษาตามหลักสูตรทางเลือก และ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
- นักเรียนจบชั้น ม.3 แล้วประกอบ
อาชีพ  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 9  
ครูสามารถ 

ม.2 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด การ
แต่งกายไม่สะอาด หนีเรียน ขาด
เรียนบ่อย 

- อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงกับยา
เสพติด 
- กลุ่มเพ่ือนที่ติดยาเสพติด 
- นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 
- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านเพศตรง
ข้าม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในเชิงลบ 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง และได้ผลในเชิง
บวกค่อนข้างมาก 
- ประสานผู้ปกครอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ได้รับ
ความร่วมมือที่ดีมาก 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ติดตามพฤติกรรมและพูดคุย
ให้แนวคิดและก าลังใจอย่าง
เสมอ 
-ใช้การเสริมแรง สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของนักเรียน 

- นักเรียนมีพฤติกรรม ดีขึ้นทุกด้าน 
- นักเรียนมีสุขภาพจิตและอารมณ์
ที่ดีข้ึน 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
ดี 
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือควบคุมพฤติกรรมให้
ไม่มีความเสี่ยงต่อไป 

 
 
 



79 

 

ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 10  
ครูละออง

รัตน์ 

ม.3  - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว 
ทะเลาะวิวาท โกหก 
- พฤติกรรมติดเกมส์ 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 

- สิ่งแวดล้อมของสังคมที่อยู่บ้าน
และครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแล 
- นักเรียนมีคบเพ่ือนในกลุ่มเสี่ยง 
จึงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
- พฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง 
ได้รับความกดดัน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง  
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ  
- แยกออกจากกลุ่มเสี่ยงและ
ก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสม
ในการดูแล 

- นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อวิทยาลัย
การอาชีพ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 11  
ครูตรัยรัตน์ 

ม. 2 - อ่านหนังสือไม่คล่อง 
- เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง 
- ไม่ตั้งใจเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรมในการเรียน  
  ไม่ส่งงาน 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
- ด้านครอบครัว มีลักษณะเศร้า
ซึม ไม่มีความสุขในการเรียน 
กังวลในการด ารงชีวิต ขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

- นักเรียนขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
- ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยก
ทางกัน 
- นักเรียนมีความบกพร่องทางด้าน
การได้ยิน เป็นปัญหาในการเรียน 
- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง  

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- ครุแสดงความเป็นกันเองกับ
นักเรียน โดยพยายามถามให้
นักเรียนได้อธิบายเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- ปรับทัศนคติท่ีดีต่อพ่อแม่ 
- แยกนักเรียนออกมาจาก
กลุ่มเสี่ยง โดยจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม 
- ประสานแม่ ก ากับในการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ให้ก าลังใจอยู่เสมอ 
- จัดกิจกรรมการอ่าน 

- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสิ่งเสพ
ติดบุหรี่ ลดลง  
- ผลการเรียนดีขึ้น ในระดับปาน
กลาง  
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง อีกประมาณ 3 เดือน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 12  
ครูจินตนา 

 - เข้าห้องเรียนสาย 
- ความประพฤติเกเร โมโหร้าย 
พูดจาก้าวร้าว ไม่สุภาพ 
- พฤติกรรมอยู่นิ่ง 

- ครอบครัวแตกแยก อยู่กับพ่อ ที่มี
อารมณ์รุนแรง ลงโทษด้วยวิธีการ
รุนแรง มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ พ่อ
ท างานหนักในการดูแลครอบครัว 
- ไม่มีบ้านอยู่ของตัวเอง อาศัยอยู่
บ้านนายจ้าง  
- มีภาระต้องช่วยงานและประกอบ
อาชีพกับครอบครัว จึงขาดสมาธิใน
การเรียน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง  
- เยี่ยมบ้านและเชิญ
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือปรับปรุง  
- ส่งเสริมศักยภาพพิเศษใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 
- ช่วยเหลือดูแลด้านเศรษฐกิจ 
- สร้างเป้าหมายให้นักเรียนมี
แรงบันดาลใจ 

- นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเกเร
น้อยลงมาก 
- ผลการเรียนดีขึ้น ในระดับปาน
กลาง  
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมต่อไป
อย่างต่อเนื่อง   
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 13  
ครูนิลุบล 

ม.3 - ไม่ตั้งใจเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมเกเร พูดไม่สุภาพ 
โต้เถียงโดยไม่มีเหตุผล 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด  

- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 
- ผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- คุยมากในห้องเรียน 
- อยู่ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับยาเสพ
ติด 
- มีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง  
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุง  
- มีมาตรการที่เข้มงวด ในด้าน
ยาเสพติด 
- แยกออกจากกลุ่มเสี่ยงและ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด  

- นักเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียนมากข้ึน  
- รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงยาเสพ
ติดได้มาระยะหนึ่งแล้ว 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อระดับชั้น 
ม. 4 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ต้อง
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 14  
ครูกัลยา 

ม. 2 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ตั้งใจเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่
ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
- พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว 
ทะเลาะวิวาท โกหก 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 
- พฤติกรรมติดเกมส์ 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 

- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 
- ผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- คุยมากในห้องเรียน จนเรียนไม่รู้
เรื่อง ส่งผลต่อการไม่ท าการบ้าน 
ไมส่งงาน 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวด 
- เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุง  
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ  
- แยกออกจากกลุ่มเสี่ยงและ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้
รายงานตัวทุกวัน 

- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 15  
ครูมณฑา 

ม. 3 - ไม่ตั้งใจเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรมในการเรียน  
  ไม่ส่งงาน 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด แต่ง
กายไม่สะอาด ไม่แข็งแรง 
 

- สภาพแวดล้อมในชุมชนของ
นักเรียนมีความเสี่ยงยาเสพติด 
- ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยก
ทางกัน ขาดการดูแลจากครอบครัว 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทางที่ผิด 
 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง 
- ครุแสดงความเป็นกันเองกับ
นักเรียน โดยพยายามถามให้
นักเรียนได้อธิบายเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- ปรับทัศนคติท่ีดีต่อพ่อแม่  
- ประสานผู้ปกครองในการ
ดูแลร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
- ให้แยกนักเรียนออกมาจาก
กลุ่มเสี่ยงในสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 
-ใช้การเสริมแรง สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของนักเรียน 

- นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 16  
ครูรัชนี 

ม.2  - อ่านหนังสือไม่คล่อง 
- เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง 
- ไม่ร่วมกิจกรมในการเรียน  
  ไม่ส่งงาน 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

-เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันมา ขาด
การแก้ไขที่มีความต่อเนื่อง ในด้าน
การอ่านและเขียน 
- นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน
ใกล้เคียงกับสมาธิสั้น 
- ขาดการดูแลจากผู้ปกครองอย่าง
เหมาะสม 

- สอนการสะกดค าในการอ่าน
แต่ยังไม่ดีเท่าท่ีควร พัฒนาขึ้น
ประมาณ 50% 
- สอนการเขียน แต่ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร พัฒนาขึ้นประมาณ 
10% 
- อบรมให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
และควบคุมตนเองในการท า
สิ่งต่างๆ ให้ฝึกสมาธิ 
พัฒนาขึ้นประมาณ 50% 
- ครูเยี่ยมบ้านติดตามกับ
ผู้ปกครอง ในการร่วมมือ
แก้ปัญหา 

- นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นใน
หลายๆ ด้าน 
- นักเรียนไม่มีผลการเรียน 0 และ
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ดูแลต่อเนื่อง อย่างน้อยอีก
ประมาณ 3 เดือน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 17  
ครูขจร 

ม.3 - ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน 
 - พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ ท างานไม่เสร็จ 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 

- ครอบครัวแตกแยก อยู่กับพ่อ ที่มี
อารมณ์รุนแรง ลงโทษด้วยวิธีการ
รุนแรง มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ พ่อ
ท างานหนักในการดูแลครอบครัว 
- มีภาระต้องช่วยงานและประกอบ
อาชีพกับครอบครัว จึงขาดสมาธิใน
การเรียน 
- คบเพ่ือนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวด 
- เยี่ยมบ้านและเชิญ
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ  
- ส่งเสริมศักยภาพพิเศษใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- ช่วยเหลือดูแลด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งต่อบ าบัดยาเสพติด 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

- นักเรียนดีขึ้น   
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อวิทยาลัย
การอาชีพ นครศรีธรรมราช 
- นักเรียนมีทักษะพิเศษด้านช่าง
ก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่/ครู
คู่สัญญา 

ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 18  
ครูจันทร์พร 

ม.2 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้งต่อวิชา 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน 
- ไม่ร่วมกิจกรมในการเรียน  
  ไม่ส่งงาน 
- พฤติกรรมติดเกม 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
-ด้านครอบครัว มีลักษณะเศร้า
ซึม ไม่มีความสุขในการเรียน 
กังวลในการด ารงชีวิต ขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

- ครอบครัวแตกแยก อยู่กับปู่และ
ย่า มีอายุมากสุขภาพไม่ดีเข้า
โรงพยาบาลบ่อย ไม่สามารถดูแลได้
ตลอดเวลา 
- มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ   
- ไม่มีใครดูแลที่ให้ค าแนะน าหรือ
ให้การปรึกษาท่ีดี 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวด 
- เยี่ยมบ้านและเชิญ
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
- มีมาตรการที่เข้มงวด เพราะ
ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ  
- ให้การช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
- นักเรียนท างานเมื่อมีเวลา
ว่างเพ่ือหารายได้ 
- ให้ก าลังใจและกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพยายาม 
มากขึ้น 

- พฤติกรรมส่วนใหญ่ดีขึ้นมาก แต่
ไม่ต่อเนื่อง 
- นักเรียนศึกษาต่อชั้น ม 3 ไม่มี 
ผลการเรียนที่เป็นปัญหา 0 ร และ 
มส. 
- ดูแล ควบคุมพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 19  
ครูณิฐศากรณ์ 

ม. 3 - มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
-ด้านครอบครัว มีลักษณะเศร้า
ซึม ไม่มีความสุขในการเรียน 
กังวลในการด ารงชีวิต ขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

- ครอบครัวแตกแยก นักเรียนไม่ได้
อยู่กับผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่น 
- นักเรียนอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน ไม่
มีผู้ปกครองที่แท้จริง 
- ท างานหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเรียน 
- นักเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวดและ
ต่อเนื่อง 
- ครูพูดคุยให้ค าปรึกษาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์และสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนและให้มี
พฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด 
- รายงานตัวกับครูทุกวัน 
- ดูแลด้านทุนการศึกษา 
- ครูเยี่ยมบ้านติดตามกับ
ผู้ปกครอง ในการร่วมมือ
แก้ปัญหา 

- นักเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียนมากข้ึน 
รับผิดชอบ และพยายามหลีกเลี่ยง
ยาเสพติด 
- นักเรียนจบการศึกษา 
- ส่งต่อ ด้วยการศึกษาต่อโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา (อาจจะต้องดูแล
อย่างต่อเนื่อง) 
 
-  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที/่ครู

คู่สัญญา 
ชั้น ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุ วิธีการดูแลช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 

คนที่ 20  
ครูสุวิสา 

ม.3 - ขาดเรียนเกิน 5 ครั้งต่อวิชา 
- อ่านหนังสือไม่คล่อง 
- มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ 
มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห์ 
- ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน  
- พฤติกรรมติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว โกหก 
- พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ 
ควบคุมตัวเองไม่ได้ 
- พฤติกรรมติดเกม มีลักษณะง่วง
นอน ขาดเรียน มาโรงเรียนสาย 
-ด้านครอบครัว มีลักษณะเศร้า
ซึม ไม่มีความสุขในการเรียน 
กังวลในการด ารงชีวิต  

- พ่อเสียชีวิต การเลี้ยงดูของแม่มี
การเอาใจใส่แต่ไม่มีมาตราการดูแล
ควบคุมท่ีเหมาะสม 
- นักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการ
ยาเสพติด 
- แม่ท างานเพ่ือสร้างรายได้เป็น
ช่องว่างในการดูแลไม่เต็มที่ 
- นักเรียนขาดความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง นักเรียนติดเพ่ือ
มากเกินไป 

- ติดตามตักเตือน จัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนของระบบดูแล
กลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวดและ
ต่อเนื่อง 
- ครูพูดคุยให้ค าปรึกษาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์และสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนและให้มี
พฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด 
- ประสานผู้ปกครองอาทิตย์ละ 
1 ครั้งเพ่ือติดตามพฤติกรรม 
- ส่งต่อบ าบัดยาเสพติด 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

- ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติด
ยาเสพติด โรงเรียนจึงส่งต่อไปยัง
โรงเรียนขุนทะเล เพ่ือศึกษาตาม
หลักสูตรทางเลือก และจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
- นักเรียนจบชั้น ม.3 แล้วกลับมา
ศึกษาต่อ ระดับชั้น ม. 4 ที่โรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา และต้องดูแล
อย่างต่อเนื่อง  
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จากตารางที่ 4.5 ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตามรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรี
ราษฎร์พัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านความเสี่ยงของนักเรียนที่พบมีดังนี้ 
1.1 ขาดเรียนเกิน 5 ครั้งต่อวิชา 
1.2 ไม่ตั้งใจเรียน คุยมาก ไม่มีสมาธิในการเรียน 
1.3 อ่านหนังสือไม่คล่อง 
1.4 มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติ มาสาย มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ 
1.5 ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่ส่งงาน 
1.6 พฤติกรรมติดยาเสพติด 
1.7 พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว โกหก 
1.8 พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ ควบคุมตัวเองไม่ได้ 
1.9 พฤติกรรมติดเกม มีลักษณะง่วงนอน ขาดเรียน มาโรงเรียนสาย 

  1.10 มีลักษณะเศร้าซึม ไม่มีความสุขในการเรียน กังวลในการด ารงชีวิต 
1.11 พฤติกรรมด้านอารมณ์ ไม่มีความสุข เครียด กังวลและขาดความมั่นใจ    

2. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
2.1 ครอบครัวแตกแยก ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม 
2.2 นักเรียนคบเพ่ือนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติด 
2.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
2.4 นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  
2.5 นักเรียนอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น ไม่มีผู้ปกครองที่แท้จริง 
2.6 ท างานหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน 
2.7 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   
2.8 ไม่มีใครดูแลที่ให้ค าแนะน าหรือให้การปรึกษาที่ดี 
2.9 ขาดการแก้ไขที่มีความต่อเนื่อง ในด้านการอ่านและเขียน 
2.10 นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนใกล้เคียงกับสมาธิสั้น 
2.11 นักเรียนมีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน เป็นปัญหาในการเรียน 
2.12 นักเรียนขาดความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการเรียน  

3. วิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.1 จัดกิจกรรมตามข้ันตอนของระบบดูแลกลุ่มเสี่ยง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 
3.2 ครูจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงจูงใจในการเรียนและให้มีพฤติกรรมที่

ห่างไกลยาเสพติด 
3.3 ประสานผู้ปกครองอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามพฤติกรรม 
3.3 จัดทุนการศึกษาและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ 

      3.4 สอนเสริมในทักษะการอ่านและเขียน 
3.5 ส่งต่อบ าบัดยาเสพติด โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
3.6 ส่งต่อสถานศึกษาอ่ืน 
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4. ผลการจัดการด าเนินงานรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา พบว่า ภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 
100 และยังต้องด าเนินการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในบางกรณีและบางคน
พฤติกรรมดีขึ้นยุติการดูแลแบบคู่สัญญา สรุปได้ดังนี้ 

4.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 12 คน 
นักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และนักเรียนจบการศึกษาทุกคน และศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จ านวน 8 คน และ ประกอบอาชีพ จ านวน 4 คน 

4.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน ศึกษา
ต่อ ในระดับมั ธยมศึกษาโรงเรียน คี รีราษฎร์พัฒนา จ านวน  4 คน และวิทยาลั ย เทคนิ ค
นครศรีธรรมราช 4 คน และวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 4 คน  

4.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 8 คน 
นักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยมีพฤติกรรมดี
ขึ้นยุติการช่วยเหลือ 4 คน และดูแลต่อเนื่อง 4 คน 

4.4 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน ส่งต่อสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และแยกออกจากกลุ่มเสี่ยง จ านวน 4 คน และ ส่งต่อบ าบัดยาเสพติดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และ
กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียน จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด และจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อเรียนสถานศึกษาอ่ืน 
จ านวน 1 คน กลับมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเดิม จ านวน 1 คน 

4.5 นักเรียนมีปัญหายาเสพติด จ านวน  10 คน สามารถลดและเลิก ได้ จ านวน 6 คน 
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องดูแลต่อเนื่อง จ านวน 4 คน 

4.6 นักเรียนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 5 คน แก้ปัญหาให้นักเรียน สามารถเรียน
ได้ตามปกตจิบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง  5 คน  

4.7 นักเรียนมีปัญหาด้านขาดผู้ดูแลและไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ จ านวน 4 คน แก้ปัญหา
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 คน  
 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ผู้วิจัยขอเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับดังนี้  

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล  
3. ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส าหรับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
3.  เพ่ือศึกษาผลการรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครู

คู่สัญญา ในด้านคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร ได้แก่ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 20 คน 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  

รวมทั้งสิ้น จ านวน  92  คน  
4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 

2561  รวมทั้งสิ้น จ านวน  92  คน  
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
1. ผู้บริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 คน 
2. ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 จ านวน      

20 คน  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจงนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่จบการศึกษา ด้วยการใช้ระบบคัดกรองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

4. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเลือกแบบ
เจาะจงผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 5 ฉบับ โดยเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล มี

ดังต่อไปนี้  
1. ฉบับที ่1 แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 15 ข้อ 
2. ฉบับที ่2 แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 20 ข้อ  
3. ฉบับที ่3 แบบศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยครูคู่สัญญา จ านวน 25 ข้อ 

4. ฉบับที ่4 แบบศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 25 ข้อ 

5. ฉบับที ่5 แบบส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมาก (  = 4.32 , S.D. = 0.65)  

2. ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก (  = 4.17 , S.D. = 0.67)   

3. ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยครูคู่สัญญา พบว่า 
ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67 , S.D. = 
0.98) และ ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล           
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.51 , S.D. = 0.95)  

4. ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  พบว่า 
ภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 และยังต้องด าเนินการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในบางกรณีและบางคนพฤติกรรมดีขึ้นยุติการดูแลแบบ
คู่สัญญา สรุปได้ดังนี้ 

4.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน นักเรียน
ไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และนักเรียนจบการศึกษาทุกคน และศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จ านวน 8 คน และ ประกอบอาชีพ จ านวน 4 คน 

4.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน ศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จ านวน 4 คน และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
4 คน และวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 4 คน  
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4.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 8 คน นักเรียน
ไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยมีพฤติกรรมดีขึ้นยุติการ
ช่วยเหลือ 4 คน และดูแลต่อเนื่อง 4 คน 

4.4 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน ส่งต่อสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และแยกออกจากกลุ่มเสี่ยง จ านวน 4 คน และ ส่งต่อบ าบัดยาเสพติดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และ
กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียน จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด และจบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อเรียนสถานศึกษาอ่ืน จ านวน 1 คน 
กลับมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเดิม จ านวน 1 คน 

4.5 นักเรียนมีปัญหายาเสพติด จ านวน  10 คน สามารถลดและเลิก ได้ จ านวน 6 คน 
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องดูแลต่อเนื่อง จ านวน 4 คน 

4.6 นักเรียนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 5 คน แก้ปัญหาให้นักเรียน สามารถเรียนได้
ตามปกติจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง  5 คน  

4.7 นักเรียนมีปัญหาด้านขาดผู้ดูแลและไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ จ านวน 4 คน แก้ปัญหา
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 คน  

 
5.2 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานที่มีการปฏิบัติระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การ
วางแผน (P) ซึ่งประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
การก าหนดโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การด าเนินงาน  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีศักยภาพ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ  การ
วางแผนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

โรงเรียนได้น าแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ (D) 
ประกอบด้วย การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
เริ่มตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส ารวจและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริม
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียน การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การตรวจสอบและติดตาม (C) ประกอบด้วย การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข (A) น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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จากการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการบริหารวงจร
พัฒนาคุณภาพแบบ PDCA เป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยการท างานที่ต้อง
ประสานกันด้วยดี ฝ่ายผู้บริหารต้องมีความจริงใจและมุ่งมั่น  มีการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่าง
สม่ าเสมอและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาตาม
วงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming’s Cycle) หรือวงจร PDCA การพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Plan - P) การปฏิบัติงานตามแผน (Do - D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C) และ
การแก้ไขปัญหา (Act - A) จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด โดยเขียนเป็นวงจรว่า “Plan-Do-Check-
Act หรือ PDCA” ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่ง เรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง (Deming’s Cycle)” 
วงจรหรือวงล้อ PDCA คือ วิธีการที่เป็นขั้นตอนในการที่ท างานส าเร็จอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
เชื่อถือไว้วางใจได้ โดยการใช้วงจร PDCA เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ในการติดตาม
ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย (กรมวิชาการ. 2546 : 22-24) และการด าเนินงานของโรงเรียน     
คีรีราษฎร์พัฒนาเป็นไปตามหลักการการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นเป็นการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามแนวคิดของเดมมิ่ง (PDCA)  โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 9-12)   

1)  การวางแผน  (Planning)  เป็นการวางระบบซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุด  
จะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานเป็นกระบวนการ  แต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานและ
การบันทึกการท างานเป็นปัจจุบัน  ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเองและให้
ผู้อื่นตรวจสอบได้และเป็นสารสนเทศท่ีสะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของระบบย่อย
ที่ส่งผลถึงคุณภาพของโรงเรียนทั้งระบบ 

2) การด าเนินงาน  (Doing)  เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคนโดยใช้กระบวนการ วิธีการ  
และบันทึก บุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบย่อยต่างๆ จะปฏิบัติและบันทึกต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 

3) การตรวจสอบและประเมินผล (Checking) เป็นการประเมินตนเองโดยร่วมกัน
ประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายในระหว่างบุคคล ระหว่างทีมย่อยในโรงเรียน 

4)  การปรับปรุงพัฒนา (Action)  เป็นการน าผลการประเมินมาแก้ไข  พัฒนาซึ่งอาจจะ
แก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจัย หรือการบันทึกให้ดีขึ้นจนระบบคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรอย่างยั่งยืน   

จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนา กลางประพันธ์ (2549 : บทคัดย่อ) 
ประยุกต์ใช้วงจรคุณ ภาพเดมิ่ง (PDCA) และ การวางแผนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า หลังการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพของเดม
มิ่งแล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมเพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลอง และโปรแกรมการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และ
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถท าให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้โดยทุก
ส่วนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
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นอกจากนี้ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรม
ครูคู่สัญญา ที่สามารถน ามาใช้และเกิดประสิทธิภาพ เพราะโรงเรียนได้น าแบบบันทึกการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือเรียนมาใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนของจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้แก่ แบบ
ข้อมูลส่วนตัว (แบบ ค.พ. 1)  แบบประเมินพฤติกรรม โดย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง (SDQ)  (แบบ ค.พ. 
2 - 4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (แบบ ค.พ. 5) และ แบบสรุปผลการคัดกรอง (แบบ ค.พ. 6) ซึ่ง
เป็นไปตามองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือ
ที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพ (กรมสามัญศึกษา. 2544: 9, 29) เช่น การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่
ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้ งด้าน
ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว ที่ส าคัญ คือ ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(The Strength and Difficulties Questionnaire: SDQ) วิธีการและเครื่องมือ อ่ืน  ๆ  เช่น  การ
สัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเองซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย ซึ่งโรงเรียนได้ยึดแนวทางดังกล่าวจึงน าไปสู่การระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา ฮวดเจริญ 
(2550 : บทคัดย่อ ) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อนักเรียนตามต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า  ระบบการด าเนินงานในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับมาก ทั้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดั บการ
ด าเนินงานสูงสุด ได้แก่ การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับการด าเนินงานต่ าสุด ได้แก่ การส่งต่อนักเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง และ สอดคล้องกับงานวิจัย ไซส์ (Siebs. 1999 : Abstract) ได้ศึกษาเรื่องการ
ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียนในการออกแบบโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
ป้องกันการลาออกของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแถบชานเมือง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
สามารถประสบความส าเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สามารถเพ่ิมระดับเกรดเฉลี่ยให้สูงขึ้นเพ่ิมความเอา
ใจใส่ในการเรียนมากขึ้น ได้รับการยอมรับนับถือมากขึ้น มีการพัฒนาความสนใจมาสู่การเรียน พัฒนา
วิสัยทัศน์ในอนาคตของตนเอง และที่ส าคัญคือมีโอกาสมากขึ้นในการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหลังจากท่ีได้เข้าร่วมในโปรแกรม REACH นั่นเอง 

  
2. ผลการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนได้ก าหนดรูปแบบที่เกิดจากการศึกษา
หลักการและทฤษฎีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก   
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน จัดตามวงจรบริหารของเดมมิ่ง (PDCA) ได้ดังนี้ การวางแผน P (PLAN) ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การ
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ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การด าเนินการตามแผน D (DO) ได้แก่ การด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การตรวจสอบ C (CHECK) ได้แก่ การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และการปรับปรุงแก้ไข A (ACTION) ได้แก่ ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยแต่ละขั้นตอนได้ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน จนผู้ปฏิบัติสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ต่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

การด าเนินงานตามกระบวนการ ใน 5 ขั้นตอน มีความเหมาะสม ตั้งแต่ยุทธศาสตร์การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง พบว่า มีการก าหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามหลักสูตร
การพัฒนาคูปองครู  การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มแข็ง มีการประชุมติดตามผล
ผู้ปกครอง เดือนละ 1 ครั้ง และได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมนักเรียน 
และโรงเรียนวางแผนจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารและก าหนด
บทบาทหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูคู่สัญญา มีความชัดเจนปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

ด้านการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทางโรงเรียนได้ส ารวจนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง แยกตามประเภทกลุ่มเสี่ยงโดยการประชุมครูเพ่ือสรุปจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และได้
ก าหนดครูคู่สัญญาในการดูแลนักเรียน มีวางแผนการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ทั้งหมด จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงาน
กิจกรรมครูคู่สัญญา ระหว่าง ครูคู่สัญญา ผู้บริหาร และ ผู้ปกครอง กิจกรรมการจัดค่ายทักษะชีวิต 
กิจกรรมครูคู่สัญญาให้ค าปรึกษา ติดตามนักเรียน กิจกรรมครูคู่สัญญากับการมอบหมายภาระงาน   
รายสัปดาห์ กิจกรรมครูคู่สัญญากับการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียนคู่สัญญาบันทึกกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมครูคู่สัญญาประชุมผู้ปกครองเพ่ือติดตาม
พฤติกรรม และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามแบบที่ก าหนด 
ส่วนในประเด็น การก ากับติดตามผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ถือว่าเป็น
เรื่องส าคัญมากที่ส่งผลให้รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน เสนอผลการ
ด าเนินงาน โดยการจัดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอผลความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน มีการรายงานการศึกษาการศึกษารายกรณี (Case Study) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคเรียน สรุปผลการด าเนินงาน การก ากับติดตามเป็นขั้นตอนที่
โรงเรียนก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติของคู่สัญญาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ท าให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้านประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกิดจากกระบวนการท างาน เช่น แบบรายงานการประเมินกิจกรรม แบบบันทึก
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แบบ ค.พ. 10)  แบบบันทึกการสื่อสารกับผู้ปกครอง (แบบ ค.พ. 7) ส่งผล
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ให้การประเมินผลและการรายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการด าเนินงานตามรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา แสดงถึง
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยาภรณ์ ศฤงคาร
ทวีกุล (2558 : 109) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัย 
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ที่พบว่าองค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมใน
การน าไปใช้อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านการด าเนินงาน  และองค์ประกอบด้าน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามล าดับ  

 
3. ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยครูคู่สัญญา พบว่า 
ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลของการศึกษา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในแต่ละด้านพบว่า ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมากและ ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ์  มาศยคง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  พบว่าคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียนอยู่ในระดับดี ส่วนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านวิชาการและด้านสัมพันธ์ภาพนักเรียนกับครู อยู่ในระดับปานกลาง  

จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากเนื่องจากกระบวนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา มีการด าเนินการตรงกับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน 
ครูคู่สัญญามีโอกาสในการพัฒนา ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลของนักเรียนที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น และโรงเรียนจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี เช่น การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมครูคู่สัญญากับการมอบหมายภาระงานรายสัปดาห์ กิจกรรมนักเรียนคู่สัญญาบันทึก
กิจกรรมประจ าวัน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ที่ส าคัญผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับเข้าใจในสภาพปัญหาของนักเรียน จึงสามารถช่วย
ให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีพัฒนาการที่ดีมาก 
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ได้แก่ นักเรียนมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือคนอ่ืน  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคม
ร่วมกับเพ่ือน เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนๆ นักเรียนไม่แยกตัวออกจากเพ่ือน 
ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีของพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่วนด้านจิตใจ พบว่านักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน 
คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา รู้จักวิธีระบายอารมณ์หรือคลายเครียด 
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและมั่นใจในตนเองมากขึ้น ทางด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับปาน
กลางเนื่องจากการเรียนรู้ต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่ทีส่ าคัญนักเรียนไม่มีผลการเรียน 0 , ร และ มส. 
และทุกคนจบการศึกษาทุกคน ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณภาพชีวิตของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ท าให้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทรัตน์  เกื้อหนุน (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทั้ง 5 
ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง  และการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน คือ การส่งต่อ การส่งเสริมนักเรียน การคัดกรอง และการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล   

 
4. ผลของศึกษาการส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  พบว่า 
ภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 และยังต้องด าเนินการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในบางคนและบางคนพฤติกรรมดีขึ้นยุติการดูแลแบบคู่สัญญา
โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 20 คน เป็นนักเรียน จ านวน 12 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
8 คน นักเรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ 0 ,ร และ มส. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาทุกคน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยมีพฤติกรรมดีขึ้นยุติการ
ช่วยเหลือ 4 คน และดูแลต่อเนื่อง 4 คน จากผลการวิจัย แสดงถึงรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีสภาวะเสี่ยงลดลง เกิดจากนวัตกรรมการดูแลแบบคู่สัญญา ที่ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคู่สัญญา และ
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อครูคู่สัญญา จึงต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมและดีขึ้นเพ่ือให้
ตนเองมีสภาวะเสี่ยงลดลง โดยเฉพาะด้านปัญหายาเสพติดที่ใช้วิธีการป้องกันและประสานกับ
ผู้ปกครองในการดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญสถานีต ารวจได้มีส่วนร่วมในการป้องกันส่งผลให้สภาวะ
เสี่ยงด้านยาเสพติดลดลง ตลอดจนโรงเรียนมีกระบวนการส่งต่อโรงพยาบาลในปัญหายาเสพติดเพ่ือ
บ าบัดและให้ค าปรึกษาทักษะในการด าเนินชีวิต และมีการส่งต่อเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้เปลี่ยน
สภาพแวดล้อมของเพ่ือนและปรับพฤติกรรมการเรียน  ทางด้านปัญหาด้านนักเรียนขาดผู้ดูแล โรงเรียน
แก้ปัญหาโดยการให้ครูคู่สัญญาเป็นผู้ประสานกับผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองนักเรียนร่วมกัน ตลอดจน
การมอบทุนการศึกษาในกรณีขาดแคลนทุนในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ ภิญวัย 
(2547 : 84) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความเอาใจใส่ของครูเพ่ือการแก้พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน 
กรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ”   โดยได้ด าเนินการประสานงานกับฝ่าย
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ปกครอง เรื่องการขาดเรียนของนักเรียน และติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรง เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบถึง
การหนีเรียนของบุตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้
เรียกนายธรรศ มานั่งคุยสอบถามถึงสาเหตุของการหนีเรียน และครูได้ให้ค าแนะน าชี้แนะ ติดตามผล
การมาขาดเรียนของนายธรรศทุกวันและพบว่าผลการขาดเรียนน้องลงกว่าเดิม  

นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาครูคู่สัญญาโดยการให้ความรู้ จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาดูงานเพ่ือน าเทคนิควิธีที่เหมาะสมมาด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกประเภทมีความเสี่ยงลดลง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สดชื่น  ดวงค าน้อย (2554 : 78) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือศึกษาการพัฒนาครูในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(Planning) การปฏิ บั ติ ต ามแผน  (Action) การสั ง เกต  (Observation) และการสะท้ อนผล 
(Reflecting) ผลการวิจัยพบว่า ในวงรอบที่ 1 ครุโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ จึงได้
ร่วมกันแกไ้ข โดยพัฒนาในวงรอบที่ 2 ท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ครูเข้าในบทบาทผู้ดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพท่ีดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงระหว่างผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูคู่สัญญาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือร่ วมวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย ในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 11) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งในการด าเนินงานของตนเพ่ือให้เกิดแนวทางที่จะ
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา  
1.1 น าระบบการนิเทศติดตามแบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน

การพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา 

1.2 ก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการท างานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 

1.3  พัฒนานวัตกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
2.1 ศึกษาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ด้วย

กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) เพ่ือประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
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2.2 การก าหนดรูปแบบการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา ควรก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมาตรฐานของการประเมินภายนอก รอบที่ 4 จะ
ท าให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการท าวิจัย
ในชั้นเรียนโดยครูผู้สอน หรืออาจจะเป็นการศึกษารายกรณี (Case study) ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
รูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  

2.4 การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดยคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันน าปัญหามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานของ
กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดข้ึนโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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แบบประเมินเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

.......................................... 
 
ค าชี้แจง   
 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการ 
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2. แบบประเมินนี้มี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 3. การตอบแบบประเมินจะมีค าชี้แจงในแต่ละตอน และขอให้ท่านตอบตามความจริงที่ได้มีการ
ปฏิบัติจากการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และค าตอบของท่านจะน าเสนอเป็น
ข้อมูลในภาพรวม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้แบบประเมิน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ 

 ชาย    หญิง 
 2. อายุ  

 น้อยกว่า 30 ปี   30 – 40 ปี 
 41- 50 ปี    ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก   

 4. งานที่รับผิดชอบ 
 บริหาร    งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานแนะแนว   ครูประจ าชั้น 
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ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           กลุ่มเสี่ยง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  
4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติมาก  
3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  
 

ข้อ 
การด าเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

1 การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

     

2 การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

     

3 การก าหนดโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา  

     

4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่       
5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ให้มีศักยภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
     

6 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอความ
เห็นชอบ แผนปฏิบัติการและงบประมาณการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  

     

7 การวางแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

     

8 การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีก าหนดไว้  

     

9 การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร คณะครูในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
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ข้อ 
การด าเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 

10 การมีส่วนร่วมและการร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  

     

11 การร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

     

12 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา  

     

13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา   

     

14 การประเมินผลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครู
คู่สัญญา 

     

15 การปรับปรุงผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
ของแบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

ข้อ ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ SUM (X) SUM (X/N) การแปลผล 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
10 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
.......................................... 

 
ค าชี้แจง   
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของรูปแบบการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 2. แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเพ่ือการประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบ
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 3. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์การ
พัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียน  
คีรีราษฎร์พัฒนา และค าตอบของท่านจะน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อความตามสภาพจริงที่เป็นจริงของท่าน 
 1. วุฒิการศึกษา ..................................................สาขา...............................................  
 2. ต าแหน่งหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในโรงเรียน......................................................... 
ตอนที่ 2  ความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
ค าชี้แจง 
 1. โปรดพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
กิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของแต่ละ
ข้อรายการตามความคิดเห็นของท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องความเหมาะสม ดังนี้  

ความเหมาะสม คือ มีความคิดเห็นว่าแต่ละรายการ/องค์ประกอบของรูปแบบการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีความครบถ้วน/
สมบูรณ์/ทันสมัย/สอดคล้อง ต่อการน าไปด าเนินงานในสถานศึกษา 

2. โปรดขีดเครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้มากท่ีสุด  
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้มาก  
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้ปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้น้อย 
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมในการน าไปใช้น้อยที่สุด  
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ข้อ 
ความเหมาะสมในการน าไปใช ้ของรูปแบบการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา   

ระดับความเหมาะสม 
ในการน าไปใช ้

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์  

1 พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตาม พ.ร.บ การศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542  

     

2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน      
3 ให้มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง       
4 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง        

องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่  
5 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรม 
ครูคู่สัญญา 

     

6 บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา       
7 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
8 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการด าเนินงาน       
9 บทบาทหน้าที่ครูคู่สัญญาและครูที่ปรึกษา      
10 บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ

ผู้ปกครองนักเรียน 
     

องค์ประกอบด้านการด าเนินงาน  
11 กระบวนการวางแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
     

12 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้  

     

13 เขียนรายงานผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
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ข้อ 
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ ของรูปแบบการจัดระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา   

ระดับความเหมาะสม 
ในการน าไปใช ้

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบด้านการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
14 นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยงให้เป็นไปตามแผน  
     

15 เสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ทราบเป็นระยะ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

16 พัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

     

องค์ประกอบด้านการประเมินผลและรายงานผล 
17 ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ภาคเรียนละ 1 ครั้งและ
ปลายปีการศึกษา  

     

18 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

     

19 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

     

20 การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบสารสนเทศหรือรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

     

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
ของแบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไปใช้ของ 
รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 
ข้อ ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ SUM (X) SUM (X/N) การแปลผล 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
18 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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117 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

ส าหรับครูคู่สัญญา 
.......................................... 

ค าชี้แจง   
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 2. แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 เป็นข้อค าถามเพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 3. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาและค าตอบของท่านจะน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อความตามสภาพจริงที่เป็นจริงของท่าน 
 1. วุฒิการศึกษา ..................................................สาขา............................................... 
 2. ต าแหน่งหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในโรงเรียน......................................................... 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
ค าชี้แจง 
 1. โปรดพิจารณาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยเขียนเครื่องหมาย /  ให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ คุณภาพชีวิตนักเรียน 
นักเรียนมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับ 
5 4 3 2 1 

ด้านจิตใจ 
1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง      
2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง      
3 นักเรียนสามารถตัดสินใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้      
4 นักเรียนสามารถจัดการกับความเศร้า ความกังวล ความเชื่อ

ต่างๆของตนที่ผลต่อการด าเนินชีวิต 
     

5 นักเรียนท าบุญ  บริจาค  ช่วยเหลือเพ่ือน แบ่งปัน ศึกษาธรรมะ
หรืออ่านหนังสือธรรมะ 

     

6 นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟัง
เพลง เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา รู้จักวิธีระบายอารมณ์หรือคลาย
เครียด 

     

7 นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ      
8 นักเรียนมีก าลังใจ รู้สึกสงบและมีความสุข      
9 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ      

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
10 นักเรียนเต็มใจแบ่งฟันสิ่งของให้เพื่อน เช่น ขนม ปากกา      
11 นักเรียนช่วยเหลือถ้าเพ่ือนบาดเจ็บ เจ็บป่วย และให้ก าลังใจ

เมื่อเพ่ือนไม่สบายใจ 
     

12 นักเรียนไม่แยกตัวออกจากเพ่ือน และมีเพ่ือนสนิทอย่างน้อย
หนึ่งคน 

     

13 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพ่ือน เช่น 
เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนๆ 

     

14 นักเรียนรู้จักท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา      
15 นักเรียนมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น      
16 นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังครูและ

ผู้ปกครอง 
     

17 นักเรียนให้ความเคารพครู ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส และรู้จักเกรงใจ
ผู้อื่น 
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ข้อ คุณภาพชีวิตนักเรียน 
นักเรียนมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับ 
5 4 3 2 1 

ด้านการเรียนรู ้
18 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียน มีความตั้งใจรับผิดชอบใน

การท างาน หรือโครงงานต่างๆที่ครูมอบหมาย 
     

19 นักเรียนใฝ่เรียนรู้      
20 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 
     

21 นักเรียนมีการแสดงออกทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ 

     

22 นักเรียนมีสมาธิในเวลาเรียน มีความสามารถในการจดจ า และ
ตามบทเรียนที่ครูสอนได้ทัน 

     

23 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลังสูตร      
25 นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ส าหรับครูคู่สัญญา 

 
ข้อ ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ SUM (X) SUM (X/N) การแปลผล 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
22 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 

ส าหรับผู้ปกครอง 
.......................................... 

ค าชี้แจง   
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 2. แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 เป็นข้อค าถามเพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 3. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาและค าตอบของท่านจะน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อความตามสภาพจริงที่เป็นจริงของท่าน 
 1. ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน..................................................  
 2. อาชีพ......................................................... 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
ค าชี้แจง 
 1. โปรดพิจารณาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยเขียนเครื่องหมาย /  ให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ คุณภาพชีวิตนักเรียน 
นักเรียนมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับ 
5 4 3 2 1 

ด้านจิตใจ 
1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง      
2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง      
3 นักเรียนสามารถตัดสินใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้      
4 นักเรียนสามารถจัดการกับความเศร้า ความกังวล ความเชื่อ

ต่างๆของตนที่ผลต่อการด าเนินชีวิต 
     

5 นักเรียนท าบุญ  บริจาค  ช่วยเหลือเพ่ือน แบ่งปัน ศึกษาธรรมะ
หรืออ่านหนังสือธรรมะ 

     

6 นักเรียนมีโอกาสได้พักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟัง
เพลง เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา รู้จักวิธีระบายอารมณ์ 
หรือคลายเครียด 

     

7 นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ      
8 นักเรียนมีก าลังใจ รู้สึกสงบและมีความสุข      
9 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ      

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
10 นักเรียนเต็มใจแบ่งปั่นสิ่งของให้บุคคลอื่นๆ เพ่ือน เช่น ขนม 

อาหาร ของใช้ต่างๆ  
     

11 นักเรียนช่วยเหลือถ้าญาติ พ่ีน้อง เพื่อนบ้าน บาดเจ็บ เจ็บป่วย 
และให้ก าลังใจเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องกับครอบครัวไม่สบายใจ 

     

12 นักเรียนไม่แยกตัวออกจากครอบครัว และมีคนที่สนิทไว้วางใจ
อย่างน้อยหนึ่งคน 

     

13 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพ่ือน เช่น 
เล่นกีฬา เล่นดนตรี และสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนๆ 

     

14 นักเรียนรู้จักท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา      
15 นักเรียนมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น      
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ข้อ คุณภาพชีวิตนักเรียน 
นักเรียนมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับ 
5 4 3 2 1 

16 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง เป็นผู้มีระเบียบ วินัยของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือครอบครัว   

     

17 นักเรียนให้ความเคารพ ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส และรู้จักเกรงใจ
ผู้อื่น 

     

ด้านการเรียนรู ้
18 นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียน มีความตั้งใจรับผิดชอบใน

การท างาน หรืองานต่างๆที่ครูมอบหมาย 
     

19 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้       
20 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีการแก้ปัญหาอย่าง 

เป็นระบบ 
     

21 นักเรียนมีการแสดงออก มีกิจกรรมในทางที่เหมาะสม ถูกต้อง 
เช่น การร้องเพลง การแสดงต่างๆ การเล่นกีฬา 

     

22 นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง      
23 นักเรียนมีการรายงานข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง

ได้รับทราบ 
     

24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ประเพณีของ
ชุมชน วันส าคัญต่างๆ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

     

25 นักเรียนมีองค์ความรู้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง คุณภาพชีวิตนักเรียนจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา 
ส าหรับผู้ปกครอง 

 
ข้อ ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ SUM (X) SUM (X/N) การแปลผล 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 4 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
24 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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แบบส ารวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคล 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

ชื่อ (ด.ช./นาย)......................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........ ....... 
 

ความเสี่ยงของนักเรียนที่พบ 
1. ด้านการเรียน 

 ผลการเรียนต่ ากว่า 1.5 
 ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ต่อวิชา 
 อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านสะกดค าไม่ถูกต้อง 
 เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง 
 มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ 
 ไม่ตั้งใจเรียน คุยมากขณะเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน นั่งหลับ 
 ไม่ร่วมกิจกรรมในการเรียน ไม่ส่งชิ้นงาน ไม่ท าการบ้าน 
 

 2. ด้านพฤติกรรม 
 ด้านอารมณ์ จะมีอาการบ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง ดูกังวลเสมอ ไม่มีความสุข  

เครียดและขาดความมั่นใจในตนเอง รู้สึกหวาดกลัวง่าย 
 ด้านความประพฤติเกเร จะมีลักษณะโมโหร้าย พูดจาก้าวร้าว ไม่สุภาพ โต้เถียง มี 

เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน รักแกคนอ่ืน ชอบโกหก ขโมยของผู้อื่น ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 
  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง จะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่งๆ ไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ควบคุม 

ตัวเองในการเรียนไม่ได้ ท างานไม่เสร็จ ไม่ตั้งใจในการท างาน 
  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน  จะมีลักษณะชอบเล่นคนเดียว เข้ากับเพ่ือนไม่ได้  ไม่ 

มีเพ่ือนสนิท ถูกคนอ่ืนล้อเลียน  
  ด้านพฤติกรรมติดเกม จะมีลักษณะง่วงนอน ขาดเรียน หนีโรงเรียนไปเล่นเกมส์  

มาโรงเรียนสาย แอบน าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เกมมาโรงเรียน 
 ด้านพฤติกรรมติดยาเสพติด จะมีลักษณะซึม ง่วงนอน บ้างครั้งกระวนกระวาย ไม่ 

สดใส  ร่างกายทรุดโทรม ไม่แข็งแรง การแต่งกายไม่สะอาด หนีเรียน ขาดเรียนบ่อย 
 ด้านครอบครัว จะมีลักษณะเศร้าซึม ไม่มีความสุขในการอยู่โรงเรียน กังวลกับการ 

ด ารงชีวิต ไม่มีผู้ปกครองดูแล ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในการเรียน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ   ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน 
 ดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่อง   ส่งต่อ 
 นักเรียนไม่อยู่ในระบบการศึกษา ยุติการช่วยเหลือ  
 




