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บทคัดย่อภาษาไทย : 

     นกัศกึษากลุม่เส่ียงหมายถึงผู้ ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียต่ํากวา่ 2.00  การศกึษานีเ้ป็นการ

ติดตามเพ่ือกระตุ้นให้นกัศึกษากลุ่มเส่ียงมีความกระตือรือร้นและพยายายามท่ีจะแก้ไขปรับปรุง

วิธีการเรียนของนกัศกึษา เพ่ือป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาเพ่ือประโยชน์สําหรับการ

เรียนในอนาคต วิธีการศกึษาคือการทําแบบนดัเพ่ือแนะนําติดตามนกัศกึษาเป็นระยะเพ่ือติดตาม

สอบถามถึงปัญหาการเรียน และการวางแผนแก้ปัญหาในอนาคต   จากการศึกษาและติดตาม

กลุ่มนกัศึกษาในช่วงระยะเวลาตัง้แต่เร่ิมต้นภาคการศึกษาจนถึงช่วงระยะเวลาสอบกลางภาคก็

พบว่านักศึกษายังไม่ทราบถึงการเตรียมตัวในการเรียนท่ีดี     และเม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา

นกัศกึษาก็ยงัคงมีคะแนนเฉลี่ยตกต่ําลงไปอีก 
 
คาํสาํคัญภาษาไทย :  นกัศกึษากลุม่เส่ียง 
 
ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ : Monitoring program implementation  for academically risk 

students 
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Abstract :   

Academically risk students mean the students who have grade point averages 

under 2.00.  The study was set to motivate the students and correct student’s studying 

method for the sake of preparation of students to be ready for further studying.   

Methods of the study comprising making appointment with students, following student’s 

studying activities, which were asking about the problems happening during study and 

planning to solve those problems.  From the studying and following up the student 

progress from the beginning of the semester until the mid-term examination period, the 
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resulted implied that the students did not actually learn to prepare themselves for study; 

moreover, grade point average of the academic risk students was still declined at the 

end of the semester. 
 
Key words:  Academically risk students 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา: 

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีนโยบายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ติดตาม

นักศึกษากลุ่มเส่ียงคือผู้ มีผลการเรียนเฉล่ียต่ํากว่า 2.00  ซึ่งจะเป็นการติดตามเพ่ือช่วยเหลือ

พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในด้านการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการติดตามดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

สอนนกัศกึษาให้รู้จกัวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม (Learning  how to learn)    จากการติดตามของผล

การเรียนของนกัศึกษา ในฐานะท่ีข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ท่ีมีนกัศึกษากลุ่มเส่ียง 2  ราย  โดยเป็น

นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3  และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2   ซึ่งมีผลการศึกษาต่ําคือมีคะแนนเฉล่ีย 2.0  และยงั

พบว่ามีนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 อีกหนึ่งราย  มีคะแนนท่ีตกต่ําลงไปทกุภาคการศกึษา   จากการสงัเกต

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาก็ได้พบวา่นกัศกึษา ไมไ่ด้มาพบเม่ือเร่ิมต้นมีปัญหา   ทัง้ ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้มีการ

เรียกให้นกัศกึษาได้เข้าพบก่อนการเรียนทกุภาคการศกึษาเพ่ือแนะนําแก่นกัศกึษาถึงเร่ืองของการ

เรียนในภาคการศึกษาท่ีจะถึง และความต่อเน่ืองของภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้นักศึกษาได้

ตระหนกัและเตรียมความพร้อมในการศกึษาได้ดีขึน้  จึงเข้าใจว่าสาเหตท่ีุทําให้นกัศกึษาดงักล่าว

ต้องจดัเป็นนกัศึกษากลุ่มเส่ียงเน่ืองจากขาดวินยัในการดําเนินชีวิตและการเรียนรู้   ประกอบกับ

การท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้ใช้บริการจากระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาอยา่งเหมาะสม  โดยสว่นใหญ่จะหวงัการ

ช่วยเหลือในการขอคําปรึกษาจากเพ่ือน ๆ  หรือรุ่นพ่ี ๆ  แทน  ซึง่คาดวา่เป็นเหตใุห้นกัศกึษาอาจจะ

ไม่สามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ  ลลุว่งได้ดีเท่าท่ีควร  จึงคิดว่าอาจจําเป็นต้องติดตามผลการนกัศกึษา

ในลักษณะของตัวต่อตัว  ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็น่าจะสามารถได้ใช้โอกาสดังกล่าวแนะนํา 

ตกัเตือนนกัศึกษาให้สามารถพฒันาผลการเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้   ประกอบกบัใน

สภาพจริงของนักศึกษาไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  ทัง้ท่ีระบบการ

ลงทะเบียนก็ได้กําหนดให้มีระยะเวลาหรือหน่วยกิตสําหรับการศกึษาด้วยตนเองอนัเป็นเวลาท่ีต้อง

ศกึษานอกห้องเรียน  โดยถือเป็นระบบของการสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ  เรียนรู้ตาม

อธัยาศยั  เรียนรู้ตามความถนดั  ซึ่งจะส่งผลให้นกัศึกษาเป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้และค้นคว้าด้วย

ตนเองได้  อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปฐมพงศ์ (2552) ได้กล่าวถึงลกัษณะอาชีพครู โดยเปรียบเทียบกบัอาชีพของแพทย์ไว้ได้

ดงันี ้ คือ “ อาชีพหมอไมอ่าจจะเลือกคนไข้ได้ฉนัใด ชีพครูก็ไมอ่าจจะเลือกศษิย์ได้ฉนันัน้ ไมว่า่สิง่ท่ี
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วัตถุประสงค์ :      

กระตุ้นให้นกัศกึษาใสใ่จและมีความรับผิดชอบในการศกึษา  1. 

2. ติดตามและพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ  และการเรียนรู้วิธีการเรียนใน

ระดบัมหาวิทยาลยัอยา่งถกูต้อง 

 3. เพื่อป้องกันการตกตํ่าลงของระดบัผลการศึกษาของนักศึกษามากไปกว่าระดบัที่
เป็นอยู่ และให้นักศึกษาได้สาํเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย :  

ติดตามนกัศกึษาในการกํากบัดแูลทางวิชาการ (Academic  Advisee)  ท่ีเป็นนกัศกึษา

กลุ่มเส่ียง (นกัศกึษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย  ต่ํากว่า 2.00)   หรือเป็นนกัศกึษาท่ีมีโอกาสจะเส่ียงจากผล

การเรียนตกต่ํา   ซึง่ทําให้ได้กลุ่มตวัอย่าง 3 ราย โดยแบ่งเป็น นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3  สาขาวิชา

เทคโนโลยีทางอาหาร  คนท่ี 1 มี ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.90   ผลการเรียนออ่นในรายวิชาตา่งๆ  มาก 

ทางด้านคํานวณ   บรรยาย  ในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ  เช่น เคมี   ชีววิทยา  วิศวกรรมอาหาร  

นกัศึกษารายท่ี 2 เป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 มีระดบัคะแนนเฉล่ีย    1.98  มีผลการเรียนอ่อนในด้าน 

เคมี   ชีววิทยา  และคํานวณ   และอีก1 รายคือนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร   

ระดบัคะแนนเฉล่ีย  2.47    แตมี่ผลการเรียนในวิชาด้านการคํานวณต่ํา    ซึง่นกัศกึษาในรายท่ี 3  

เป็นนักศึกษาท่ีมีผลคะแนนการเรียนต่ําลงเร่ือย ๆ  และมีโอกาสท่ีคะแนนจะตกต่ําลงไปอีก 

เน่ืองจากในภาคการศึกษานีไ้ด้ลงทะเบียนเรียนมาก และมีวิชาท่ีค่อนข้างยากและมีเนือ้หาสาระ

มากอยูด้่วย  
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            โดยในการศกึษานีไ้ด้ใช้ระบบการทําสญัญาและสมัภาษณ์ เพ่ือการสอบถามและติดตาม

นกัศึกษาตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของการเปิดภาคการศึกษาจนกระทัง่ถึงราว ๆ ช่วงของการสอบกลาง

ภาค เป็นระยะ   ตลอดจนการให้คําแนะนํานกัศกึษาในการพฒันาตนเองเป็นระยะ  รวมไปถึงการ

สงัเกตพุฤตกิรรมของนกัศกึษา 

 
ผลการวิจัย : 
จากการพยายามติดตามนักศึกษา พบว่า นักศึกษาทุกคน มีคะแนนลดลงหมด โดยพบว่า  

นกัศกึษารายท่ี 1    คะแนนเฉลี่ย 1.90   ลดลงเหลือ 1.85  นกัศกึษารายท่ี 2  คะแนนเฉลี่ย 1.98  

ลดลงเหลือ 1.82 นกัศกึษารายท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย  2.47 ลดลงเหลือ 2.39  ซึง่ในกรณีนีน้กัศกึษา

รายท่ี 1  และรายท่ี 2  ถือว่ามีระดบัคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัท่ีเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง   เน่ืองจากถ้า

นกัศกึษามี ระดบัคะแนนเฉล่ียต่ํากวา่ 1.75 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา (retire)     

 
อภปิรายผล : 

เน่ืองจากผลการติดตามพบว่านักศึกษาไม่สามารถเพิ่มเพิ่มระดับคะแนนได้ ทัง้ท่ีได้

พยายามกระตุ้นเป็นระยะ   อาจจะเป็นเพราะเร่ืองของการขาดความรับผิดชอบ และขาดการ

พฒันาตนเองได้อยา่งเหมาะสม  ตลอดจนการขาดเจตคติท่ีดีตอ่การศกึษา   และขาดการปรับและ

พฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาเองอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลชดัเจน   และเน่ืองจาก

ในระหว่างการศกึษา ได้เรียกพบนกัศกึษาเป็นระยะเพ่ือทําความเข้าใจ และให้นกัศกึษามีความใส่

ใจในการเรียนมากย่ิงขึน้  เป็นระยะแต่ได้พบว่านกัศกึษาไม่ได้ใส่ใจเข้ามาหาตามเวลานดั หรือจะ

อ้างว่าติดเรียน (ซึ่งตารางสอนค่อนข้างแน่น)  ซึ่งทางอาจารย์ก็ได้พยายามหาเวลาพบปะหรือ

พูดคุยกับนักศึกษาให้บ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้เช่นการเรียกเม่ือพบ  หรือการให้เพ่ือนไปตาม  

นอกจากนีแ้ล้วเน่ืองจากภาระงานของอาจารย์ก็มีมากในภาคการศึกษาท่ีได้พยายามติดตาม

นกัศกึษากลุม่เส่ียง  จงึอาจขาดความตอ่เน่ืองในการตดิตามเท่าท่ีควร    จากการศกึษาในครัง้นีทํ้า

ให้มีข้อสงัเกตใุนเชิงของจุดอ่อนได้ว่าการแก้ไขอย่างนีอ้าจจะไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสมเพราะนกัศึกษา

เรียนเต็มเวลา ในขณะท่ีมีหน่วยกิตมาก ซึ่งมีส่วนทําให้ขาดโอกาสปรับปรุงตวัได้อย่างเหมาะสม

และทันต่อเหตุการณ์    อย่างไรก็ตามพบว่า  ข้อดีของการติดตามผลงานการศึกษา ได้มี
โอกาสแนะนํานักศึกษาถงึการเรียน  การเอาตวัรอดในการศึกษาอย่างเหมาะสม  และการ
ชักนํานักศึกษาให้เข้าสู่โปรแกรมกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  ได้ง่ายขึน้ ได้แนะนําให้นักศึกษา
เข้าสู่โปรแกรมกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาได้แก่วิชาการเรียนรู้อิสระตามความสามารถ  ความ
ถนัด และความสนใจของนักศึกษา และได้แนะนําวิธีการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทัง้ได้
แนะนําถึงการปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาที่มีรูปแบบเฉพาะตน  มากกว่าการเรียน
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ข้อเสนอแนะ : 
                  จากการศกึษาในครัง้นีเ้น่ืองจากพบว่านกัศกึษาไม่ได้มีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดีขึน้

และยังมีแนวโน้มท่ีจะตกต่ําลงไปอีก   ในขณะท่ีทางอาจารย์ได้พยายามติดตามและกระตุ้ น

นกัศึกษาแล้ว  ซึ่งก็อาจจะสงัเกตไุด้ในภาพรวมว่าระบบการติดตามของอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจจะ

ไม่ได้ผลอย่างจริงจงัสําหรับนกัศกึษากลุ่มเส่ียง  ซึ่งอาจารย์อาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานสว่นอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยั  รวมทัง้ตวันกัศกึษาจะต้องสามารถพฒันาและปรับตวัเองได้

อยา่งเหมาะสมด้วย  จงึมีข้อเสนอแนะดงันีคื้อ 

1.  มหาวิทยาลยั ฯ ควรต้องใสใ่จถึงการพฒันาระบบและกลไกในการเรียนรู้ของนกัศกึษา

ให้มากขึน้   รวมทัง้ใสใ่จในเร่ืองของการพฒันาให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง    นอกจากนี ้

ควรจะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกสติ  สมาธิ  รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่

นกัศกึษาด้วย      

2. คณะ ฯ  หรือมหาวิทยาลยั น่าจะมีศนูย์บริการให้คําปรึกษา(Counseling center) 

สําหรับให้คําปรึกษาด้านการเรียนรู้ และการปรับตวัของนกัศกึษาโดยการใช้นกัจิตวิทยาการศกึษา 

และกลุม่บคุลากรท่ีผา่นการอบรม  เพ่ือเป็นการเสริมระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ด้วย        

3. มหาวิทยาลยัควรจะต้องมีระบบกําหนดไม่ให้นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากว่า 2.00   

ลงทะเบียนเรียนมากเกินไป  (นกัศกึษาควรได้รับการปรับทศันคติ ให้ใสใ่จเรียน และใช้เวลาในการ

เรียนเพ่ือแก้ปัญหามากกวา่ลงวิชาช่วยมาก ๆ เพ่ือดงึเกรด)   

4. คณะหรือมหาวิทยาลยัก็ควรจดัการบริหารฐานความรู้ (Knowledge management) 

ของกลุม่อาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย    

5. มหาวิทยาลยั  อาจจะต้องจัดทํารายวิชาท่ีสอนวิธีการเรียนรู้ และการปรับตวัในชีวิต

มหาวิทยาลยัให้กับนกัศึกษาอนัน่าจะสามารถกระทําได้ในส่วนของการอบรมเตรียมความพร้อม

ของนกัศกึษาและการจดัทําเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาศกึษาทัว่ไป  

6. มหาวิทยายาลยัควรจะต้องแนะนําและทําความเข้าใจกบันกัศกึษาในการใช้หน่วยกิต

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และผู้สอนควรต้องให้กิจกรรมแก่นักศึกษาสําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อยา่งเหมาะสมด้วย 

7.ปัญหาและอปุสรรคของการศกึษานี ้ คือนกัศกึษาไมไ่ด้ให้ความสนใจเทา่ท่ีควรใน

การศกึษาครัง้นีทํ้าให้ไมไ่ด้พบกนัตามกําหนด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่ีนกัศกึษาตดิเรียนวิชาตา่ง 

ๆ ซึง่มีเป็นจํานวนมาก  ในขณะเดียวกนัอาจารย์ก็มีภาระสอนมากเช่นกนั    การแก้ปัญหาของ
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