KKU RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (GRADUATE STUDIES)
Vol. 7 NO. 2: May-August 2019

163

รูปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนเพื่อสุ ขภาวะ
อนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียน
The Model of Student Care and Support System for
Student Health and Hygiene
ศศิธร โคตรคันทา (Sasithorn Kotkanta) 1*ประภัสสร ปรี เอี่ยม (Prapatson Pree-iam) **
ยุภาพร ยุภาศ (Yupaporn Yupas)**
(Received: Febuary 6, 2018; Revised: May 21, 2018; Accepted: May 26, 2018)

บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บัน 2) เพื่ อสร้ างรู ป แบบ 3) ทดลองใช้ และ
ประเมินผลการนารู ปแบบ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสมผสานระหว่างวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ และการ
วิจยั เชิงทดลอง กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 30 คน
ครู ผู ้ส อน จ านวน 30 คน และผู ้ป กครองนั ก เรี ย น จ านวน 30 คน ด าเนิ น การสุ่ ม 3 ชั้น ระยะที่ 2 สร้ างรู ป แบบ
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ ผู ้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง ระยะที่ 3 ทดลองใช้แ ละประเมิ น ผล
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ นัก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย ง จ านวน 30 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย เป็ น
แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบบันทึกการประชุม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง
ที่มีค่าความเที่ยง 0.88 วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลเส้นทางโดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISRELL)
และสหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ของการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า
ปั จจัยทั้งหมด 5 ด้าน คื อ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห าร ความร่ วมมื อของครู กับ ผูบ้ ริ หาร ความร่ วมมื อของผูป้ กครองกับ
โรงเรี ยนความร่ วมมื อในการขับ เคลื่ อนระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนระหว่างผูบ้ ริ ห าร ครู ผูป้ กครอง และคุ ณ ภาพ
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงโดยรวมมีประมาณค่า เห็นด้วยระดับมากในทุกด้าน 2) ผลการสร้างรู ปแบบโดยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณ ภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง พบว่า ค่าความเหมาะสมรายข้ออยู่ในระดับเห็ นด้วยและโดยรวมสอดคล้อง ได้
รู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธ์ของนักเรี ยน 3) ผลการทดลองใช้และ
ประเมินผลรู ปแบบ พบว่า ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีความสาคัญที่สุด คุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมีอิทธิ พลทางตรงกับความร่ วมมือของครู ค่า
R2= 0.90 และความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ค่า R2= 0.84 มี
อิทธิพลทางอ้อมกับความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ค่า R2= 0.86 และความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน ค่า R2= 0.84
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ABSTRACT
The objectives of this descriptive research were to study: 1) To study the current state of the student care
and support system, Include leadership of school administrators, Teacher collaboration with administrators, Parental
Involvement with School, cooperation of student care and support system Between administrators, teachers, parents,
and quality students at risk. The school affiliation under Secondary Education Office Service Area 29. ( Ubon
Ratchathani) 2) To create a model by studying relationships between the quality of students at risk. under Secondary
Education Office Service Area 29. ( Ubon Ratchathani) It depends on the 4 factors, Leadership of school
administrators, Teacher collaboration with administrators, Parental involvement with school, Cooperation in the
student care and support system, between administrators, teachers and parents. 3) Trial and evaluate implementation
The model of student care and support system for student health and hygiene in Ubon Ratchathani province. Use
research mixed methods between the quantitative research, qualitative research and . The target group used in the
study phase 1 : Study the current state of 30 director, 30 teachers , and 30 parents. randomly selected according to the
stratification of individuals which divided into 3 groups. Phase 2 : Create a model the target group of 5 expert. By
choosing a specific. Phase 3 : Trial and Evaluation the target group of 30 Risky students. By choosing a specific. The
instruments used in the research were : questionnaire, Evaluation form, Meeting record, student behavior assessment
form and structured observation with the reliability at 0.88. The data were analyzed using Structural Equation Model
(SEM) To analyze path effects using LISRELL and Pearson's Correlation. The research result found: 1. The current
state of the student care and support system. The results showed that. There are 5 factors to consider: executive
leadership Teacher collaboration with administrators, Parental Involvement with School Collaboration in facilitating
student support system between administrators, teachers, parents and quality risky students. Overall, there is an
estimate. See a lot in every aspect. 2. The create a model by study relationship between the quality risky students. ,
The results showed that.The results of the fit was at the level agreedand overall consistency.The model of student
welfare support system for student health and hygiene. 3. The Trial and Evaluation of Model. The results showed that
quality students Social relations are the most important. The quality of the risky students was positively correlated
with the leadership of the school administrators, significantly influencing the teachers' cooperation R2= 0.90 and
collaboration in supporting the student welfare system for reproductive health. R2 = 0.84 influence indirectly on
parents' cooperation with schools. R2 = 0.86 and collaboration to drive student support system for reproductive health
of students. R2 = 0.84.
คาสาคัญ: รู ปแบบการขับเคลื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน สุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์
Keywords: Drive of model, Student care and Support system, Health and hygiene.
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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาของวัยรุ่ นในสังคมไทยรุ นแรง และซับซ้อนมากขึ้น เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้ง
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่ นเป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริ ญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทาให้วยั รุ่ นประสบปั ญหามากมาย เช่น ปั ญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปั ญหาการ
ทาแท้ง ปั ญหาโรคเอดส์ ปั ญหาความรุ นแรง ทั้งนี้ ปัญหาที่สาคัญของวัยรุ่ นในปั จจุบนั ได้แก่ ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัย
เรี ยน ปั ญหาที่ เกิ ดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกาย และปั ญหาความรุ นแรง จากข้อมูลของ
ปั ญหาในวัยรุ่ นพบว่า ปั ญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งยังมีความรุ นแรงของปั ญหา และส่งผลกระทบอย่างมาก คือ
ปั ญหาทางเพศของวัยรุ่ น ซึ่งปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาทางเพศในวัยรุ่ นเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นเดียวกับปั ญหา
วัยรุ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา พบปั ญหาการทาแท้ง การตั้งครรภ์ในวัยเรี ยน ปั ญหาอาชญากรรม ผลการเรี ยนตกต่า เรี ยนไม่
จบ ออกกลางคัน ตลอดจนปั ญหาการติดสารเสพติดต่าง ๆ จากการศึ กษาสถานการณ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเป็ นปั ญหาสาคัญในลาดับต้น ๆ จากรายงาน
สถานการณ์ ก ารคลอดบุ ต รในวัยรุ่ น ของโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ยงั ยืน ยัน สถานการณ์ ความรุ น แรงของปั ญ หาสถิ ติ
โรงพยาบาลรามาธิ บดี [1] พบว่า ประเทศไทยมีการคลอดบุตรของแม่วยั รุ่ นสู งถึงวันละ 140 ราย หรื อประมาณ ปี ละ
50,000 ราย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นปั จจุบนั คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 20 – 30 ของการตั้งครรภ์ท้ งั หมด ในจานวนนี้ร้อยละ
80 เป็ นการตั้งครรภ์แบบไม่ต้ งั ใจ ร้อยละ 30 นาไปสู่ การทาแท้ง เนื่ องจากเยาวชนหรื อวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ ควรจะต้องอยู่
ในช่วงของการศึกษาเล่าเรี ยน หากวัยรุ่ นตั้งครรภ์ในช่วงอายุน้ ี จะส่ งผลทาให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อนาคตทางการศึกษา การแก้ปัญหาทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผล และเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน สามารถขยายพื้นที่ใน
การแก้ไขนั้นทุกภาคส่วนควรร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาและจากการวิจยั ของ ประภัสสร [2] พบว่า เรื่ องเพศได้ถูกนาเสนอ
ทางสื่ อต่าง ๆ จานวนมาก ซึ่งยังไม่นบั รวมสื่ อลามก ทาให้วยั รุ่ นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นพบว่ามีจานวนเด็กหญิงแม่
ซึ่งเป็ นแม่ที่ต้ งั ครรภ์ในขณะที่ยงั เป็ นเด็กหญิง และอยูใ่ นวัยเรี ยนทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมด้านคุณภาพของประชากร
ต่า
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดาเนิ นการเชิ งพื้นที่ ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
จนถึ งปั จจุ บัน ภายใต้โครงการเสริ ม สร้ าง และพัฒ นากลไกเชิ งพื้ นที่ ในการเฝ้ าระวังเด็ก และเยาวชน โดยมี บัน ทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมือกับ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด และนาประเด็นการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหานักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงมา
พัฒนากลไกเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีโอกาสในสังคมทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพื้นฐาน
อาชีพเพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุ ข ด้วยความสาคัญของปั ญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น และด้วยภารกิจดาเนิ นเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่ อง จึงมีความสนใจที่จะทาการวิเคราะห์
หาเหตุปัจจัยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ของนักเรี ยนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนามาสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และหาแนวทางส่ งเสริ มการขับเคลื่อนระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อ นัก เรี ยนเพื่ อสุ ข ภาวะอนามัยเจริ ญ พันธุ์ ในจังหวัดอุบ ลราชธานี เพื่อ ให้เกิ ดผลส าเร็ จ และขยายพื้ น ที่
เครื อข่ายคู่ขนาน ซึ่ งการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะสามารถส่ งเสริ มการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างแท้จริ ง และยัง่ ยืนในการแก้ไขปั ญหาต่อไป
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการให้ความรู ้เรื่ องเพศศึกษาเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อี กทั้งควรให้ความสาคัญในบริ บททางด้านสังคมและวัฒนธรรม
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รวมทั้งการใช้หลักจิตวิทยาเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ให้นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิ ยม ทั้งของวัยรุ่ น พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
ครู ผูบ้ ริ หารทั้งภาครัฐ เอกชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพปั จจุบนั ของการดาเนิ นงานรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ข
ภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี)
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี)
3. ทดลองใช้ และประเมินผลการนาการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญ
พันธุ์ของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี)

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึ กษาระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุบัน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 30 คน
ครู ผสู ้ อน จานวน 30 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนจานวน 30 คน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดาเนิ นการสุ่ ม 3 ชั้น
ระยะที่ 2 สร้างรู ปแบบ กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะที่ 3 ทดลองใช้
และประเมินผล กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ระยะที่ 1 ใช้แบบสอบถาม สาหรับสอบถามผูบ้ ริ หารโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเสี่ ยง และประสบการณ์ในการเข้ารับ
การอบรม/ประชุม/สัมมนา หรื อดูงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
ระยะที่ 2 เครื่ องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ข
ภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยนจังหวัดอุบลราชธานีโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูป้ ระเมินและแบบบันทึกการประชุม
ระยะที่ 3 เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบประเมิ น พฤติ ก รรมนั ก เรี ย น (The Strengths and Difficulties
Questionnaire ,SDQ) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง `และแบบสอบถาม
การหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจัยนาเครื่ องมื อทุ กชุ ดให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา เพื่ อ
ตรวจสอบภาษาและความครอบคลุมชิงเนื้อหา โดยได้ดชั นีความสอดคล้องเท่ากัน 1 และได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ในการวิจัยใช้สถิ ติการ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลเส้นทาง (Path Analysis) โดย
ใช้โปรแกรมลิสเรล (LISRELL) และสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation)
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2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการประมวลเนื้ อหาจากการบันทึ กการประชุม การสังเกต และข้อเสนอแนะจาก
คาถามปลายเปิ ด โดยใช้การนาเสนอข้อมูลในรู ปคาบรรยาย

ผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 เพื่อศึ กษาสภาพปั จจุบันของการดาเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั ของการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความร่ วมมือ
ของครู กบั ผูบ้ ริ หาร ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระหว่างผูบ้ ริ ห าร ครู ผูป้ กครอง และคุ ณ ภาพนัก เรี ยนกลุ่ม เสี่ ยงในโรงเรี ย นที่ สั งกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นส่ วน
ใหญ่ สาขาที่ จบการศึ กษาส่ วนใหญ่จบ ครุ ศาสตร์ ศึ กษาศาสตร์ ระดับชั้นที่ สอนมีการกระจายสอนทุ กระดับ คือ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี ประสบการณ์ ในการสอนนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง 6-10 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ และมี
ประสบการณ์ ในการเข้ารับการอบรม/ประชุ ม/สัมมนา หรื อดู งานเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษานักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงเกื อบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 78.75) ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงมีท้ งั เพศชายและหญิงจานวนใกล้เคียงกัน มีอายุอยูร่ ะหว่าง
13 ปี ถึง 18 ปี ส่ วนใหญ่อายุ 14 ปี เรี ยนอยู่ในระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กบั ตัวแปรแฝง พบว่า การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษามี ค วามส าคัญ ต่ อ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามากที่ สุ ด ความร่ ว มมื อ ในการก าหนดบทบาทมี
ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หารมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
กับความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมากที่สุด ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ข
ภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน ของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองพบว่า ความร่ วมมือในการวางแผนขับเคลื่อนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน มีความสัมพันธ์มากที่สุด
1.2 สร้ างรู ปแบบการขับเคลื่ อนระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเพื่ อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ ของนักเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า อิทธิพลที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง และคุณภาพของ
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั ไว้ 4 ข้อ คือ (1)คุณภาพ
นัก เรี ยนกลุ่ ม เสี่ ย งขึ้ น อยู่กับ ความร่ ว มมื อ ในการขับ เคลื่ อ นระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ นัก เรี ยนของผูบ้ ริ ห าร ครู และ
ผูป้ กครองและความร่ วมมือของครู กบั ผูป้ กครอง (2)ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของ
ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หาร และความ
ร่ วมมื อของผูป้ กครองกับ โรงเรี ยน (3)ความร่ วมมื อ ของผูป้ กครองกับ โรงเรี ยน ขึ้ น อยู่กับ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา และความร่ วมมื อของครู กบั ผูบ้ ริ หารและ(4) ความร่ วมมื อของครู กับผูบ้ ริ ห าร ขึ้ นอยู่กับภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด ทั้ง 4 ข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจนผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
สมมติ ฐานทั้ง 4 ข้อ เป็ น 8 สมการตามสมการโครงสร้ าง สมการดังกล่าวระบุ ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรเพื่ อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการวิเคราะห์ พบว่า มีสมการที่ สอดคล้องกับสมมติฐาน 5 สมการ คือ สมการ(1) ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความร่ วมมื อ ของครู กับ ผูบ้ ริ ห าร สมการ(3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา มี ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมื อในการขับ เคลื่ อนระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของผูบ้ ริ ห าร ครู และ
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ผูป้ กครอง สมการ(4) ความร่ วมมื อของครู กบั ผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมื อของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
สมการ(5) ความร่ วมมื อของครู กบั ผูบ้ ริ หาร มี ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมื อในการขับเคลื่ อนระบบดู แลช่วยเหลื อ
นักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง และสมการ (8) ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง และสมการที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
3 สมการ คือ สมการ (2) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
สมการ (6) ความร่ วมมื อของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน มี ความสัมพันธ์กับความร่ วมมื อในการขับเคลื่ อนระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง สมการ (7) ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมการ 1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หาร
สมการ 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความร่ วมมือของผูป้ กครองกับ
โรงเรี ยน
สมการ 3 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มีอิทธิ พลทางตรง ต่อความร่ วมมือในการขับเคลื่อน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง นอกจากนั้นพบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง โดยผ่าน
ความร่ วมมื อของครู กับผูบ้ ริ หาร และมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อคุณ ภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง โดยผ่านความร่ วมมือในการ
ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
สมการ 4 ความร่ ว มมื อ ของครู กับ ผูบ้ ริ ห าร มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อความร่ วมมื อ ของผูป้ กครองกับ
โรงเรี ยน
สมการ 5 ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หาร มีอิทธิ พลทางตรงต่อความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองนอกจากนั้นความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หาร มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง โดยผ่านความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และ
ผูป้ กครอง
สมการ 6 ความร่ วมมื อของผูป้ กครองในการขับเคลื่ อนระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนไม่มีอิทธิ พ ล
ทางตรงต่อความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
สมการ 7 ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
สมการ 8 ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง\
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้างก่อนปรับโดยดูจากค่า Standardized Solution

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรภายใน โดยดูจากค่า Standardized Solution
1.3 ทดลองใช้ และประเมินผลรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ความ
ร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธ์ของนักเรี ยนระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

และผูป้ กครองส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ/เกเร ด้านพฤติกรรม
ไม่อยูน่ ิ่ ง ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน ด้านสัมพันธภาพทางสังคมโดยพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยน
โดยตรง ได้แก่ กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง มีป้ายนิ เทศให้ขอ้ มูลข่าวสาร มีโครงการรองรับการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน มีการตรวจสอบการทางานของครู และนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เปิ ดโอกาสให้ครู ได้แสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาโรงเรี ยนการทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มีการกาหนดเป้ าหมายของโรงเรี ยน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเสริ มสร้างทักษะชีวิตเทอมละ 1 ครั้ง มีการทาแผนการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัย
เจริ ญพันธุ์ กาหนดบทบาทหน้าที่ของครู ที่ชดั เจนระบุไว้ในคู่มือ มีแผนปฏิบตั ิงาน มีการติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู
รวมทั้งการนิ เทศ และประชุมเพื่อพัฒนางาน ครู มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและกาหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็ จ ของคุ ณ ภาพผู ้เรี ย นระบุ ไ ว้ใ นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ มี ก ารแต่ งตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
แผนพัฒนานักเรี ยน มีโครงการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะก่อนวิชาการและทักษะทางวิชาการ รวมทั้งการเผยแพร่ ผลงาน
นักเรี ยน ความร่ วมมือในการจัดทาแผนการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของ
ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง เนื่ องจากโรงเรี ยนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนการขับเคลื่ อนระบบดู แลช่วยเหลื อนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ และมี การติ ดตามการเข้าร่ วม
ประชุมของผูป้ กครองมีขอ้ มูลของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง ได้จดั ทาโครงการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน จัดอบรมทักษะชีวิตประชุม
ผูป้ กครองเพื่อให้รับทราบคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงทั้ง 5 ด้านส่ วนสมการที่ 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
ความร่ วมมือของผูป้ กครอง และสมการที่ 6 ความร่ วมมือของผูป้ กครองในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
รวมถึง สมการที่ 7 ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยนเป็ นการให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือ ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือ
ทางอ้อมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพปั จจุบัน ของการด าเนิ น งานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หาร ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ความร่ วมมือในการขับเคลื่อน
ระบบดู แ ลช่ วยเหลื อนัก เรี ยนระหว่างผูบ้ ริ ห าร ครู ผูป้ กครอง และคุ ณ ภาพนักเรี ย นกลุ่ ม เสี่ ยงในโรงเรี ยนที่ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ สาขาที่จบการศึกษาส่ วนใหญ่จบ ครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับชั้นที่สอนมีการ
กระจายสอนทุกระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประสบการณ์ในการสอนนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
6 -10 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และมีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา หรื อดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงเกื อบทั้งหมด (ร้อยละ 78.75) ข้อมูลทั่วไปของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงมี ท้ งั เพศชายและหญิ งจานวน
ใกล้เคี ยงกัน มี อายุอยู่ระหว่าง 13 ปี ถึ ง 18 ปี ส่ วนใหญ่ อายุ 14 ปี เรี ยนอยู่ในระดับมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ งชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กบั ตัวแปรแฝง พบว่า การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มีความสาคัญต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามากที่ สุด ความร่ วมมือในการกาหนดบทบาทมีความสัมพันธ์กบั
ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หารมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือ
ของผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมากที่ สุด ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัย
เจริ ญ พันธุ์ของนักเรี ยน ของผูบ้ ริ ห าร ครู และผูป้ กครองพบว่า ความร่ วมมื อในการวางแผนขับ เคลื่ อนระบบดู แล
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ช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยน มีความสัมพันธ์มากที่ สุด สอดคล้องกับ
รอบบินส์ [3] พบว่าการสร้างแรงจูงใจเป็ นพลังที่มีความสาคัญซึ่ งก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกที่มีอยู่
ในตัวบุคคลทุกคนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ แอมโบสและกูริก [4] ผูบ้ ริ หารที่มีความรอบรู ้
และเข้าใจเรื่ องแรงจูงใจอย่างดี จะสามารถอธิ บายสาเหตุของพฤติกรรมองค์กรสถานศึ กษาได้สามารถพยากรณ์ผลของ
กิจกรรมทางการบริ หารได้และรู ้ทิศทางในการปฏิบตั ิไปสู่การบรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมายของสถานศึกษานอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ ฮอย และมิสเกล [5] พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการทางานที่ประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องจูงใจให้
บุคคลมีความมุ่งมัน่ เข้มแข็งความอดทนมีพฤติกรรมที่ มีลกั ษณะไม่เพียงพอหรื อเติมไม่เต็มทางจิ ตใจที่ เรี ยกว่าความ
ต้องการแรงขับรางวัลอันเป็ นสิ่ งล่อใจและสอดคล้องกับ เชอร์ ริงตัน, ลูธาน [6-7] พบว่าการสร้างแรงจูงใจ ทาให้เกิ ด
ความคาดหวังจากการทางานความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของงานการนาไปสู่ ความสาเร็ จของงานได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมี ความสัมพัน ธ์กับความร่ วมมื อของผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมากที่ สุ ดเนื่ องจากมี การประชุ ม
ผูป้ กครองเพื่อรวบรวมข้อมูลของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง เกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการของครอบครัว มีช่องทางที่ เปิ ด
โอกาสให้ผูป้ กครองแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น เช่ น กล่อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และสายตรงผูอ้ านวยการโรงเรี ยน มี
กิจกรรมศึกษาดูงานร่ วมกันระหว่างครู และผูป้ กครอง มีการทากิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูป้ กครองกับครู กาหนดไว้ใน
ปฏิทินปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน เช่น การปฐมนิเทศ งานวันแม่ งานวันพ่อ
2. รู ปแบบการขับเคลื่ อนระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเพื่ อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความ
ร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และผูป้ กครอง รู ปแบบความร่ วมมือในการ
ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง ด้านพฤติกรรม 5 ด้านประกอบด้วย ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ/เกเรด้านพฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่งด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนด้านสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
นอกจากนั้น คราฟและพาโด [8] พบว่าความสาคัญของความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อ
สุขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์คือ การร่ วมมือในการวางแผนเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดในกระบวนการบริ หารการศึกษา
เปรี ยบได้กบั หางเสื อของเรื อโดยการกาหนดทิศทางในการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ เอปสไตน์ เดวิดและนิ วสตอม และ
อานสไตน์ [9-11] พบว่าการทางานแบบร่ วมมื อในลักษณะหุ ้น ส่ วน ระหว่างครู กับ พ่อแม่ ซึ่ งผูป้ กครองต้องได้รับ
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนของโรงเรี ยน มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก
โดยได้รับโอกาสในการร่ วมออกแบบโปรแกรมการสอนสาหรับเด็กในปกครองกับคณะทางานของโรงเรี ยน ได้รับสิ ทธิ
ในการรับฟั งและพิจารณาข้อปรึ กษา รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นด้านความคิดเห็ น ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
สละแรงงาน และเวลาในการวางแผน การกาหนดนโยบาย การติดต่อสื่ อสารระหว่างบ้านและโรงเรี ยน การแก้ปัญหา
และการสนับสนุนด้านการเงิน
3. ทดลองใช้และประเมินผลรู ปแบบการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูน้ าในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนครู มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถ ในการดาเนิ นงานระบบ
การดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยนมี สื่ อ เครื่ องมื อ และนวัตกรรมที่ ใช้ในการด าเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน มี การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อ เครื่ องมื อ และนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเหมาะสม
โรงเรี ยนมี การจัดระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโดยมี การวางระบบการบริ หารจัดการระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ
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นักเรี ยนการดาเนิ นงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีระบบงานแนะแนว มีการจัดกิจกรรมแนะแนว และการ
ให้บริ การแนะแนวในโรงเรี ยนผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีการนิ เทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงด้านพฤติกรรม 5
ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ/เกเร ด้านพฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่ ง ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ขวัญกาลังใจ มีการดาเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้อยูใ่ นกิจกรรมปกติของการดารงชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรมี ภาวะผูน้ าทั้งด้านวิสัยทัศน์ การสร้างแรงจู งใจ และการ
ตัดสิ นใจ ในการกาหนดแผนปฏิบตั ิงาน
1.2 ความร่ วมมือของครู กบั ผูบ้ ริ หารควรจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี แผนพัฒนาคุณ ภาพการศึ กษา
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็ จที่ชดั เจน มีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ มีการประเมินผลผูเ้ รี ยน
1.3 ความร่ วมมือของผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ควรจัดทาแผนการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครอง
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1.4 ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อสุ ขภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองมี การจัด ทานโยบายตามแผนของโรงเรี ยนที่ สร้างความตระหนักให้ผูบ้ ริ ห าร ครู และ
ผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมแบบร่ วมมือร่ วมใจในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.5 รู ปแบบในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงในโรงเรี ยน โรงเรี ยนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารวิจัย การบริ ห ารการศึ ก ษา ด้านความร่ วมมื อ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผูส้ อน และ
ผูป้ กครองนักเรี ยน
2.2 ควรมีการวิจยั แนวทางการเพิ่มพูนศักยภาพของผูป้ กครองนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงให้สอดคล้องกับการดารง
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