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                The purpose of this research was to study the economic problem of prathom VI 

students. This study was conducted on the basis of judgment nonrandom or purposive 

method by selecting 6 prathom VI students at Suanmisakawan school in Phayathai distict, 

Bangkok, during academic year of 2008 as samples for case study.  Data collection had 

been done through a variety techiques including direct behavioral observation, home visit, 

autobiography, diary, cumulative record, sociometry, questionnaires and test. 

Summarization and data analysis was presented in descriptive results. 

                    The results were as follows:              

                    Before the accomplishment of this research, all 6 students who faced with 

economic problems could not make good relationships with others, dissatisfaction in 

themselves and being pessimistic perceptions. In addition, they had never done any part -

time jobs to increase their unearned incomes since they were ashamed for doing part-time 

jobs. As a result, the students got stress and under pressure because they had no money 

for taking care themselves for buying some academic equipment, spending on school 

alimony, participating in school activities and also paying the tuition fees. 

                  After data collection, the researcher had given some advice and counseling to 

the students. As a result, all 6 students have become being an optimist, having a positive 

attitude towards their families. Moreover, they are proud of their parents and interpersonal 

relationship between students and their families are improved as well.  Importantly, they 

understand themselves and accept the truth that their family economic statuses are low.  

Consequently, they have decided to look for part-time jobs and have done these extra jobs 

during the school vacations. They have aims to collect some money for taking care and 

support themselves, especially for academic spending at schools. Finally, students are able 



to solve their economic problems and these problems would be decreased soon. Hopefully, 

all 6 students will be success in their learning in the near future.    
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
              ในสังคมปจจุบันที่มีปญหารุมเราเขามาสูนักเรียนในโรงเรียน ไมวาจะเปนปญหาความยากจน

ของเด็ก ปญหาเศรษฐกิจสงผลถึงตัวเด็ก สวนใหญเปนเด็กที่ถูกครอบครัวปลอยปละละเลย  ซึ่งเด็ก

เหลานี้มักจะอาศัยอยูกับครอบครัวที่ยากจนมาก  เด็กจึงเปนเด็กกลุมที่เสียเปรียบและขาดโอกาสที่จะ

ไดรับการพัฒนาตามวัย  เด็กไมไดรับการดูแลเอาใจใสที่ดีพอจากครอบครัว  ขณะเดียวกันเด็กที่อยูใน

ครอบครัวยากจนอาจถือไดวาเปนกลุมเสี่ยงที่จะทําใหเด็กเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได  เชน เด็กเรรอน    

เด็กติดสารเสพติด และสารระเหย  เด็กกระทําผิด  เด็กมั่วสุมในสถานบริการและสถานเริงรมย   

สําหรับกรณีเด็กหญิงก็อาจจะทําใหเด็กหญิงเปนกลุมเสี่ยงตอการไปสูปญหาตาง ๆ เชน  เด็กถูกลอลวง

เขาสูการขายบริการทางเพศ    เด็กตั้งครรภนอกสมรส   เด็กถูกขมขืน  นอกจากปญหาที่ยกตัวอยาง

มาแลวยังพบวา  เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนสวนใหญมักจะอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม  

โดยอาศัยอยูในชุมชนแออัด  เด็กจึงมักจะเลียนแบบสิ่งตางๆ ที่ไมดีในชุมชนไดงาย (ยุพา   วงศไชยและ

คณะ. 2540)  

              จากชีวิตชนบทที่เรียบงาย  มีการเอื้อเฟอเผื่อแผและเอื้ออาทร  กลายเปนชีวิตคนเมืองที่มีชีวิต

แบบตางคนตางอยู มีการแกงแยงแขงขันสูง ทําใหคนเห็นแกตัว ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ปญหาสําคัญที่

ครอบครัวประสบ 3  อันดับแรก คือ ปญหาการเงิน  ปญหาการไมมีเวลาใหกันในครอบครัว  และ

ปญหาความสัมพันธในครอบครัว (ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. 2548) 

สัมพันธภาพของคนในครอบครัว  ชุมชน  ออนแอลง การขัดเกลาทางสังคมลดลง   ปจจัยเสี่ยงที่เด็กจะ

กอปญหาตอสังคมจึงมากขึ้น  การบริโภควัตถุนิยม  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนถือเปนกลุมเสี่ยงของ

ภัยคุกคามทางสังคมมากที่สุดเพราะขาดวุฒิภาวะ ทําใหถูกชักจูงไดโดยงาย เด็กและเยาวชนเปนผูมี

ความสําคัญในการขับเคลื่อนใหประเทศชาติเจริญกาวหนา   เพราะเด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา  

โดยธรรมชาติเด็กและเยาวชนเปนวัยที่อยากรู อยากเห็น อยากทดลอง ความคิดความอานไมรอบคอบ

คิดเฉพาะหนา ไมมีเหตุผล ยิ่งถามีปญหา และไมมีที่ปรึกษาก็จะใชสารเสพติดเพื่อเปนการแกปญหา

ในที่สุดก็จะติดสารเสพติด เมื่อติดสารเสพติดปญหาตางๆ ก็จะตามมา เชน หนีโรงเรียน ลักขโมย 

วิ่งราว กอการทะเลาะวิวาท ฯลฯ ซึ่งเปนพฤติกรรมไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน และนับวัน

จะมีจํานวนนักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกป  

              การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบตอการศึกษาอยางสําคัญ นโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งมีผลตอการสรางคานิยมที่เนนการแขงขันหาเงิน และการบริโภคแบบตัวใครตัวมัน
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มาก ทําใหเกิดปญหาดานสังคมตามมามากมาย เด็กยากจนยังมีปญหาทุพโภชนาการ การมีไอคิวโดย

เฉลี่ยต่ํา ปญหาลัทธิบริโภคนิยม การเสพติดบุหรี่ เหลา สารเสพติดและอบายมุขตางๆ พฤติกรรม

กาวราวรุนแรง การหมกมุนเรื่องเพศ และการอยูในสภาวะแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคม

วัฒนธรรมเปนพิษมากขึ้น ปญหาดานสุขภาพ สภาพแวดลอม สังคมวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นลวนเปน

ผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชนสวนใหญ มีผลกระทบทําใหการกระจายโอกาสทางการศึกษา

ไมเปนธรรม เนื่องจากสังคมไทยมีปญหาความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมาก  การศึกษาของ

ไทยก็ยังมีปญหาในเรื่องคาใชจาย แมวาปจจุบันเด็ก ๆ ในโรงเรียนของรัฐไมตองเสียคาเลาเรียนก็ตาม

แตก็มีคาใชจายโดยตรง (Direct costs) เชน คาอุปกรณการเรียน รวมถึงคาใชหองสมุดและ

คอมพิวเตอร คาอาหารกลางวัน คาเดินทาง คาเครื่องแบบ  คาเครื่องเขียนที่ผูปกครองตองจายเพื่อให

ลูกไปโรงเรียนเปนคาใชจายที่สูงกวาคาเลาเรียนมาก นอกจากคาใชจายโดยตรงแลว ยังมีคาเสียโอกาส 

(Opportunity costs) ซึ่งหมายถึง การเสียโอกาสของเด็กที่จะมีรายไดจากการทํางาน ในขณะที่ตอง

เรียนหนังสือ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคาใชจายโดยตรง กับคาเสียโอกาสแลว คาใชจายโดยตรงของ

การศึกษา ดูเหมือนจะเปนภาระหนักมากกวาการสูญเสียความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจของเด็กที่มี

ตอครอบครัวเสียอีก  ดังที่  ลักขณา  สริวัฒน (2548:21) กลาววา ปญหาทางดานเศรษฐกิจในดานทุน

ทรัพยในการศึกษาเลาเรียน  ทุนทรัพยที่ตองใชจายในครอบครัวของบุคคลนั้นเปนเรื่องจําเปนมาก   

ดังนั้น  หากมีความพรอมก็จะเปนการสนับสนุนใหมีการดําเนินชีวิตไดปกติ แตหากมีปญหายอมสงผล

ตอชีวิตได  จะเห็นวาบุคคลที่ขาดทุนทรัพยมักขาดโอกาสดีๆ ในชีวิต โดยเฉพาะบุคคลในวัยเด็กที่ควร

ตองไดรับทั้งอาหารสุขภาพและอาหารสมองจึงจะทําใหเขามีการพัฒนาการสมบูรณไดทั้งทางกาย  

สติปญญา   อารมณ   และสังคม  เพื่อเติบโตไปเปนบุคคลวัยทํางานที่มีประสิทธิภาพเต็มไปดวย

ความรู   ความสามารถในการสรางประโยชนใหแกตัวเอง  ครอบครัว  และสังคมได   ในทางตรงกัน

ขามถาเด็กขาดอาหารทั้งอาหารกายหรืออาหารสมองยอมจะทําใหเขาสุขภาพไมแข็งแรง   สมองไมได

รับการพัฒนาตามที่ควรเปนไป  ดวยสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่ไมดีของครอบครัวนั้น  เด็กจะเปนคนที่

ไมมีคุณภาพในอนาคตซึ่งมีผลเสียตอสังคมและประเทศชาติเพราะจะมีประชากรที่ไรความรู    

ความสามารถ   จึงสมควรอยางยิ่งที่บุคคลที่มีปญหาทางเศรษฐกิจควรไดรับการชวยเหลืออยางถูกตอง

และเหมาะสม

              จากการที่ผูวิจัยมีคุณอาเปนอาจารยสอนอยูที่โรงเรียนสวนมิสกวัน     เขตพญาไท     กรุงเทพ

มหานคร  ซึ่งไดปรารภกับผูวิจัยวานักเรียนชวงชั้นที่ 2 สวนใหญไมมีเงินมาโรงเรียน  ไมมีเงินซื้ออุปกรณ

การเรียน  ไมมีเงินจายคากิจกรรม  และไมมีเงินจายคาเทอม ทําใหเกิดผลเสียตอนักเรียนคือ  นักเรียน

ไมสามารถมาเรียนหนังสือไดทุกวันเหมือนนักเรียนคนอื่นๆ  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลดลง  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจปญหาเบื้องตนกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนสวนมิสกวัน  
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เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 271  คน  ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  

85  คน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  89  คน  และระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน  97  

คน  โดยใชแบบสอบถามปลายเปดจํานวน  2  ขอ  สอบถามนักเรียนดังนี้

              คําถามขอที่ 1  ถามวา “ นักเรียนคิดวาในขณะที่เรียน  นักเรียนมีปญหาหรือไม  ถามีคือ

ปญหาใด ” ผลการสํารวจเรียงลําดับปญหาที่พบมากที่สุดไปหานอยที่สุดดังนี้

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปญหาที่พบมากที่สุด  คือ  ปญหาการเรียน  จํานวน 24 คน  

คิดเปนรอยละ 26.37  ไดแก  งวงนอนเวลาเรียนหนังสือ  ไมตั้งใจเรียน  และไมเขาใจในเนื้อหาวิชาที่

เรียน  รองลงมาเปนปญหาการปรับตัว  จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 21.97  ไดแก  ไมมีเพื่อนคุย  

ปรับตัวเขากับเพื่อนไมได  และเขากับครูผูสอนไมได

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปญหาที่พบมากที่สุด  คือ  ปญหาการเรียน  จํานวน 32  คน  

คิดเปนรอยละ  37.20  ไดแก  ไมเขาใจในบทเรียน  เรียนไมทันเพื่อน  และไมสนใจเรียน  รองลงมาเปน

ปญหาเศรษฐกิจ  จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ 24.41  ไดแก  ไมมีเงินจายคากิจกรรม  ไมมีเงินซื้อ

อุปกรณการเรียน  และไมมีเงินมาโรงเรียน

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ปญหาที่พบมากที่สุด  คือ  ปญหาเศรษฐกิจ  จํานวน  33  

คน  คิดเปนรอยละ  35.10  ไดแก  ไมมีเงินมาโรงเรียน  ไมมีเงินจายคากิจกรรม  และไมมีเงินจายคา

เทอม  รองลงมาเปนปญหาการเรียน  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ 28.72  ไดแก  เรียนไมทันเพื่อน  

ไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน  และไมตั้งใจเรียน

             คําถามขอที่  2  ถามวา  “ จากปญหาขอที่  1  นักเรียนคิดวาเกิดจากสาเหตุใด ” ผลการ

สํารวจพบวา

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   ที่มีปญหาการเรียน  มีสาเหตุมาจาก  ครูพูดเร็ว  อธิบายไม

เขาใจ  เพื่อนชวนคุยในเวลาเรียน  เขานอนดึกเพราะดูโทรทัศน  เลนเกมส  และตองออกไปชวย

ผูปกครองทํางาน  และปญหาการปรับตัว  มีสาเหตุมาจาก  เอาแตใจตนเอง  ไมคุนเคยกับเพื่อนในหอง  

และโดนเพื่อนแกลง

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีปญหาการเรียน  มีสาเหตุมาจาก  ไมเขาใจในเนื้อหาวิชา

ที่เรียน  ขี้เกียจ  และครูสอนเร็ว  และปญหาเศรษฐกิจ  มีสาเหตุมาจาก  ผูปกครองมีรายไดนอย  

ผูปกครองมีอาชีพที่ไมมั่นคง  และคาครองชีพสูงขึ้น

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีปญหาเศรษฐกิจ  มีสาเหตุมาจาก  ผูปกครองมีอาชีพที่ไม

มั่นคง  และผูปกครองมีรายไดนอย  และปญหาการเรียน  มีสาเหตุมาจาก  ครูพูดเร็วอธิบายไมรูเรื่อง

ทําใหไมเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน  และเพื่อนชวนคุยชวนเลนในเวลาเรียน
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              จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตน  พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 นาจะมีปญหา

ทางดานการเรียน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีปญหาทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับแรกและ

รองลงมาเปนปญหาทางดานการเรียน  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนนักเรียนที่จะตองไป

ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น  จึงควรรีบศึกษาเพื่อหาทางชวยเหลือโดยรีบดวน ผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพราะนักเรียนสวนใหญไมมีเงินมาโรงเรียน  ไมมีเงินจาย

คากิจกรรม  ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน  และไมมีเงินจายคาเทอม  ดังที่ สถาบันรามจิตติ (2549) 

กลาววา โครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทยกอใหเกิดสภาพการณที่สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนยากจน 

สถาบันครอบครัวไทยมีความออนแอลง  สาเหตุเกิดจากการอพยพเคลื่อนยายมาหางานทําในเมืองของ

พอแมผูปกครองและการใชเวลาสวนใหญในการหารายได    และความสัมพันธในครอบครัวหางเหิน   

เด็กและเยาวชนยากจนมักมีความสัมพันธที่หางเหินกับพอแมผูปกครองเนื่องจากใชเวลาดวยกันนอย  

ผูปกครองเด็กและเยาวชนที่มีการศึกษานอยมักมีอาชีพทําการเกษตรหรือรับจางที่รายไดนอยและไม

แนนอน  ตองใชเวลาทํางานมาก  ภาวะที่ถูกกดดันจากสังคมรอบดานประกอบกับกระแสบริโภคนิยม

เปนสาเหตุสําคัญใหเกิดความเครียดในชีวิตและการเก็บกด  นําไปสูการพัวพันกับแหลงอบายมุขและ

ความรุนแรงในครอบครัว  เด็กและเยาวชนตกอยูในสภาพดอยโอกาสตอเนื่องและเปนผูไดรับ

ผลกระทบโดยตรง  ทําใหเกิดภาวะยากจน  ขาดโอกาส  มีปญหา  และความเสี่ยงภัยมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (2533:38)  ระบุวา  

เด็กเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่ครอบครัวตองตกอยูในภาวะยากจน  เมื่อครอบครัวไมมี

ความพรอมทางดานเศรษฐกิจ  โอกาสที่เด็กจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆก็ลดนอยลง

ตามลําดับ

              ดังนั้นผูวิจัยเห็นควรที่จะทําการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ  

และดําเนินการชวยเหลือ  แกไข  ซึ่งปญหาทางดานเศรษฐกิจสามารถแกไขไดหลายวิธี  เชน  การให

คําปรึกษา  และการศึกษารายกรณี เปนตน  ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะใชการศึกษารายกรณี (Case  

Study) มาใชในการชวยเหลือนักเรียนดังกลาว ทั้งนี้เพราะการศึกษารายกรณีเปนวิธีการศึกษาบุคคล

อยางกวางขวางและอยางละเอียด  ทั้งภูมิหลังและชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน  ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้

จะชวยทําใหผูศึกษารูจักและเขาใจนักเรียนนั้นอยางแทจริง  อันจะเปนประโยชนตอการแนะแนว

ชวยเหลือนักเรียนและชวยใหเขาตระหนักรู  รวมทั้งสามารถปรับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

ความสุข (ทศวร  มณีศรีขํา. 2539:170)  ซึ่งสอดคลองกับ  พนม  ลิ้มอารีย (2548:46) ที่กลาววา

การศึกษารายกรณีเปนการศึกษาซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดจากหลายวิธี  เชน  การสัมภาษณ  การ

สังเกต  การเยี่ยมบาน  สังคมมิติ  เปนตน  ทําใหไดขอมูลละเอียดลึกซึ้ง  อีกทั้งยังทําใหทราบถึง
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กระบวนการเกิดพฤติกรรม  แลวยังสามารถดําเนินการชวยเหลือผูรับการศึกษาใหดําเนินชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข

           ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร             

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา
              เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีปญหาทางเศรษฐกิจอยางละเอียด  เพื่อดําเนินการ

ชวยเหลือโดยการศึกษารายกรณี

ความสําคัญของการศึกษาคนควา
              ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ทําใหทราบสาเหตุของปญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเปนแนวทางใหอาจารย

ผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ที่มีความรูความสามารถและความชํานาญในการ

ทําการศึกษารายกรณี  ไดนําวิธีการศึกษารายกรณีไปชวยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มี

ปญหาทางเศรษฐกิจใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในสังคม

ขอบเขตของการศึกษาคนควา
1. ประชากร

                  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้    เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   

โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ

จํานวน  97 คน  เปนนักเรียนชาย  49 คน  และนักเรียนหญิง  48  คน

2. กลุมตัวอยาง
                  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ของ

โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ  

จํานวน  6  คน  เปนนักเรียนชาย  3  คน  และนักเรียนหญิง  3  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive  Sampling) จากประชากรโดยมีขอจํากัดดังนี้

              2.1  อายุใกลเคียงกัน  คือ  10-12  ป

              2.2  สถานภาพทางครอบครัวใกลเคียงกัน

                    2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใกลเคียงกัน  คือ  บิดามารดามีรายไดรวมกัน

ประมาณ  6,000 - 15,000  บาทตอเดือน 
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                    2.4  มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
               3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การศึกษารายกรณี

               3.2   ตัวแปรตาม    ไดแก ปญหาทางเศรษฐกิจ

นิยามศัพทเฉพาะ
                1. การศึกษารายกรณี  หมายถึง  กระบวนการที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของนักเรียนที่มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความเพื่อให

เขาใจถึงสาเหตุของปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จะไดใชเปนแนวทางในการชวยเหลือ  ปองกัน  และ

สงเสริม  ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางบุคคลอื่นโดยไมรูสึกอายหรือมีปมดอย  โดยใช

กระบวนการในการศึกษา 7 ขั้นตอน  ดังนี้

             1.1 การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การที่ผูวิจัยตั้งจุดมุงหมาย

หรือกําหนดวาจะศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ  และผูวิจัยไดคาดคะเนวาปญหาทาง

เศรษฐกิจ  เกิดขึ้นจากสาเหตุใดบาง  โดยอาศัยความรูและประสบการณ  โดยการทดสอบหรือคนหา

ขอเท็จจริงดวยวิธีตางๆวาเปนไปตามที่คาดคะเนไวหรือไม

              1.2 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  หมายถึง  การที่ผูวิจัยหาขอเท็จจริง

หลังจากที่ไดกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐานแลว  โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักเรียน  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการสังเกต  การสัมภาษณ  การเยี่ยม

บาน  อัตชีวประวัติ  บันทึกประจําวัน  สังคมมิติ  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  และระเบียนสะสม  แลว

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  ตีความ  และแปลความหมายขอมูลเหลานั้นเพื่อใหเขาใจนักเรียนที่มีปญหา

ทางเศรษฐกิจ 

              1.3 การวินิจฉัย  หมายถึง  การนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมาจาก

หลายๆวิธี  มาเปนพื้นฐานประกอบการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีปญหา

ทางเศรษฐกิจ  

              1.4 การชวยเหลือ  หมายถึง  การแกปญหานักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจดวย

วิธีการตางๆตามความเหมาะสม  ไดแก  การใหคําปรึกษา  การใหคําแนะนํา  การชี้แนะ  ตลอดจนการ

สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  ในกรณีที่นักเรียนมีปญหาซับซอนหรือรุนแรง

              1.5 การทํานายผล  หมายถึง  การคาดการณลวงหนา  เพื่อบอกใหทราบวาจะ

สามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจไดมากนอยเพียงใด
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              1.6 การติดตามผล  หมายถึง  การที่ผูวิจัยไดทําการประเมินผลจากการศึกษาเปนราย

กรณีของนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจวา  เมื่อทําการชวยเหลือไปแลวไดผลเปนอยางไรประสบ

ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด  และสํารวจวามีปญหาอื่นเกิดขึ้นหรือไม  หากมีขอบกพรอง

จะไดมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              1.7 การสรุปผลและขอเสนอแนะ  หมายถึง  การสรุปผลสิ่งที่ไดมาจากการศึกษา

นักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจทั้งหมดวาสามารถแกปญหาไดมากนอยเพียงใด  รวมทั้งการให

ขอเสนอแนะสําหรับนักเรียน    ผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนและผูที่สนใจจะศึกษาตอ

    2. นักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ หมายถึง  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในการใชจาย

ดานตางๆ  ไดแก  ไมมีเงินมาโรงเรียน  ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน  ไมมีเงินจายคากิจกรรม  และไมมี

เงินจายคาเทอม  ซึ่งทําใหมีผลเสียตอการเรียนโดยมีพฤติกรรมมาโรงเรียนสาย  ขาดเรียนบอย  พูดปด  

และลักขโมย  ตลอดจนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง

ขอตกลงเบื้องตน
              นักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจทั้ง  6  คน  รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด  ผูวิจัยไดใชนาม

สมมติทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความลับสวนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา

                     ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม

            

 การศึกษารายกรณีนาจะสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจได

การศึกษารายกรณี
ซึ่งมีกระบวนการในการศึกษา

7 ขั้นตอน  ดังนี้
1. การกําหนดปญหาและการ
ตั้งสมมติฐาน
2. การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล
3. การวินิจฉัย
4. การชวยเหลือ
5. การทํานายผล
6. การติดตามผล
7. การสรุปผลและขอเสนอแนะ

   

ปญหาทางเศรษฐกิจ



บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี

      1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี

             1.1.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี

             1.1.2 จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณี

             1.1.3 ประโยชนของการศึกษารายกรณี

             1.1.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี

             1.1.5 วิธีการที่ใชในการศึกษารายกรณี

       1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ

       2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ

       2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี
    1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี
         1.1.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี

             การศึกษารายกรณี  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอยางลึกซึ้งและวิเคราะห

ถึงสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนนั้นหรือมีพฤติกรรมแปลกไปวามีสาเหตุมาจากอะไร  รวมทั้ง

แปลความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ วามีความสัมพันธกับปญหาและการปรับตัวของบุคคลนั้นอยางไร 

(พนม  ลิ้มอารีย. 2548:46)  ซึ่งสอดคลองกับ  ลักขณา  สริวัฒน (2548:3)  ที่กลาววา  การศึกษาราย

กรณี  หมายถึง  กระบวนการของการศึกษารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับบุคคลติดตอกันอยางตอเนื่อง  

โดยศึกษาทั้งภูมิหลังและการดํารงชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน  เพื่อรวบรวมเปนขอมูลและนําไป

วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนนั้น  หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีสาเหตุมาจากอะไร 

รวมถึงการแปลความหมายของพฤติกรรมดังกลาววามีความสัมพันธกับการปรับตัวที่ดีหรือลักษณะ

ของการปรับตัวที่เปนปญหาของบุคคลนั้นอยางไร  อันจะทําใหเกิดการรูจักและเขาใจในดานตางๆ ของ
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ตัวเขาอยางแทจริง  เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการสนับสนุน  หรือการใหความชวยเหลือไดอยาง

เหมาะสมและมี

              พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์ (2536:1)  กลาววา  การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี  คือ  การศึกษา

คนควาเรื่องราวตางๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางละเอียด  โดยใชเทคนิคและกลวิธีตางๆ ชวยใน

การศึกษาหรือคนควา  เพื่อใหรูและเขาใจบุคคลนั้นใหดีที่สุด  

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:170) กลาววา  การศึกษารายกรณี  เปนวิธีการศึกษาบุคคลอยาง

กวางขวางและอยางละเอียด  ทั้งภูมิหลังและชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน  ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้จะชวย

ทําใหผูศึกษารูจักและเขาใจบุคคลนั้นอยางแทจริง  อันจะเปนประโยชนตอการแนะแนวชวยเหลือ

บุคคลนั้น  และชวยใหเขาตระหนักรู  รวมทั้งสามารถปรับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความสุข

              จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวาการศึกษารายกรณี  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดตางๆ 

ของบุคคลโดยผานกระบวนการศึกษารายกรณี  ซึ่งจะตองศึกษาตอเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อ

หาสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางปองกัน  สงเสริมใหบุคคลนั้นๆ สามารถ

ดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข    

         1.1.2 จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณี

              การศึกษารายกรณีมีจุดมุงหมายที่สําคัญหลายประการดังที่

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:170) กลาวถึงความมุงหมายไวดังนี้

              1.เพื่อศึกษาแบบของพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  

และสติปญญา  อันจะเปนประโยชนในการสงเสริม  พัฒนานักเรียนไดอยางเหมาะสม

              2.เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรมผิดปกติ  ซึ่งทาง

โรงเรียนจะไดใหความชวยเหลือและแกไขไดอยางถูกตอง

              3.เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจและตระหนักรูในตนเอง  ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง  

สามารถพัฒนาตนเอง  สามารถวางแผนชีวิต  สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอและเลือกอาชีพ

อยางเหมาะสม  ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

              4.เพื่อชวยใหคณะครูไดรูจักและเขาใจนักเรียนอยางละเอียด  ลึกซึ้ง  ถูกตอง  และนําผลของ

การศึกษารายกรณีไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม  และการใหบริการตางๆ แก

นักเรียนไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการและความพรอมของนักเรียน

              5.เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจบุตรหลานของตนไดดียิ่งขึ้น  เพราะไดทราบขอมูลรายละเอียด

ตางๆ ที่ครูไดศึกษารวบรวม  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันจะกอใหเกิดความรวมมือกับทาง

โรงเรียนในการแกไขปญหาของบุตรหลานของตน
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              ลักขณา  สริวัฒน (2548:3)  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการศึกษารายกรณีไวดังนี้

              1.เพื่อศึกษารูปแบบพัฒนาการของบุคคลทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และ

สังคม  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือและแกไขไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

              2.เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมผิดปกติและจะไดหาแนวทางใหการชวยเหลือ

แกไขไดถูกตองเหมาะสมและไดผล

              3.เพื่อใหบุคคลเกิดความเขาใจในตนเอง  ยอมรับความเปนจริงเกี่ยวกับตน  เพื่อนําไปสูการมี

ความสามารถพัฒนาตนเองได  สามารถวางแผนชีวิตและเลือกแนวทางการศึกษาตอ  และเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสมกับตนได  จนทําใหมีการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

              4.เพื่อชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน บุคคลในครอบครัว  หรือพอแม  ญาติพี่นอง  หรือ

ผูรวมงานเกิดความเขาใจเขาไดอยางละเอียดลึกซึ้งถูกตอง  พรอมที่จะใหความชวยเหลือแกไขปญหา

ได

              5.เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางถูกตองเหมาะสมกับ

บุคลิกลักษณะของเขา  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการใหความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

              พนม ลิ้มอารีย (2548:46) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษารายกรณีไว

ดังตอไปนี้

              1.เพื่อสืบคนหาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติ  ซึ่งทางโรงเรียนจะไดใหความ

ชวยเหลือและแกไขไดอยางถูกตอง

              2.เพื่อสอบคนกระสวน(Pattren) ของพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  

อารมณ  สังคม  และจิตใจ  ซึ่งทางโรงเรียนจะไดใหการสงเสริมพัฒนาไดอยางเหมาะสม

              3.เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง  สามารถ

พัฒนาตนเอง  สามารถวางแผนชีวิต  สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอและเลือกอาชีพ  และ

สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

              4.เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนไดดีขึ้น  และใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการ

แกไขปญหาของบุตรหลานของตน

              เพื่อชวยใหคณะครูไดเขาใจนักเรียนอยางละเอียดลึกซึ้งถูกตอง  และนําผลของการศึกษาราย

กรณีไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการของนักเรียน

              จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา  การศึกษารายกรณีมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจถึง

สาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหาและไมเปนปญหาของผูรับการศึกษาอยางละเอียด  ซึ่งเปนประโยชน

ตอการวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริมใหผูรับการศึกษามีพฤติกรรมที่
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เหมาะสม  นอกจากนั้นการศึกษารายกรณียังชวยใหผูรับการศึกษาเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น  และเกิด

ความเขาใจที่ถูกตองระหวางผูรับการศึกษา  และผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา  เชน  บิดา  มารดา  

ครู  เปนตน

         1.1.3 ประโยชนของการศึกษารายกรณี

              การศึกษารายกรณีเปนเทคนิควิธีการศึกษาที่มีประโยชนตองานของบุคคลหลายอาชีพหลาย

หนวยงานดังที่

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:182)  ไดกลาวถึงประโยชนของการศึกษารายกรณีไวดังนี้                   

              1.ทําใหไดขอมูลจํานวนมากและกวางขวาง  ชวยใหรูจักและเขาใจนักเรียนละเอียดทุกแงทุก

มุม

              2.ชวยใหสามารถนําขอมูลที่รวบรวมไดนั้นมาวิเคราะห และวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรม

ไดมากกวาวิธีการอื่นๆ 

              3.ทําใหผูศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  มองเห็นแนวทางที่จะใหความชวยเหลือที่เหมาะสมกับ

นักเรียนแตละคน

              4.ทําใหนักเรียนไดรูจัก  เขาใจในตนเอง  สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

การที่นักเรียนสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข  เทากับเปนการชวยลดปญหาและเปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาชาติอีกทางหนึ่งดวย

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:29)  ไดกลาวถึงประโยชนจากการศึกษารายกรณีไวดังนี้

              1.ทําใหไดกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชนอยางกวางขวางในอันที่

จะทําใหเกิดการรูจักและความเขาใจในตัวบุคคลอยางละเอียดทุกซอกทุกมุม

              2.ทําใหสามารถเขาใจและมองเห็นแนวทางในการใหความชวยเหลือบุคคลไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

              3.ชวยใหมีการนําขอมูลที่รวบรวมไดนั้นมาวิเคราะหและวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรมได

มากกวาวิธีการอื่นๆ

              4.ทําใหผูทําการศึกษาและผูที่เกี่ยวของสามารถใหความชวยเหลือไดตรงจุดและไมเสียเวลา

ในการลองผิดลองถูกในการใหความชวยเหลือ  เนื่องจากไดใชเวลาศึกษาและติดตามผลโดยตรง

              5.ทําใหรายกรณีที่ถูกศึกษาเกิดการรับรูและเขาใจตนเอง  ยอมรับตนเอง  สามารถปรับตัวได

ดีขึ้น  และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งการที่บุคคลดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุข

นั้นเทากับเปนการลดปญหาและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองในอีก

ทางหนึ่งดวย  
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              จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา  การศึกษารายกรณีมีประโยชนมากกับบุคคลหลายฝายคือผู

ศึกษา  ผูถูกศึกษา  และผูมีสวนเกี่ยวของกับผูถูกศึกษา  อันไดแก  บุคคลภายในครอบครัว  

สถาบันการศึกษา  ครู  และเพื่อน  ในการนําผลของการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพิจารณา

ชวยเหลือ  ผูถูกศึกษา  อีกทั้งนําไปใชเปนแนวทางในการปองกันการเกิดปญหากับบุคคลอื่นตอไปได

         1.1.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี

              ทศวร มณีศรีขํา (2539:171-174) ไดกลาวถึงการศึกษารายกรณีวาประกอบดวยกระบวนการ  

เปนขั้นตอนดังนี้

              1.การเลือกนักเรียนสําหรับการศึกษารายกรณี  นักเรียนที่ครูหรือผูแนะแนวจะเลือกเพื่อ

ทําการศึกษารายกรณี  สามารถจําแนกไดดังนี้

                1.1 นักเรียนที่ประสบความสําเร็จในดานการเรียนดีเยี่ยม

                 1.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษบางอยาง เชน ศิลปะ  ดนตรี ฯลฯ

                 1.3 นักเรียนที่มีความทะเยอทะยาน  มีกําลังเขมแข็งที่จะเอาชนะอุปสรรค

                 1.4 นักเรียนที่มีปญหามาก

                 1.5 นักเรียนที่เรียนออน  ไมสามารถทํางานในระดับที่เรียนอยูได

                 1.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเดนสมควรเอาเปนตัวอยาง

                 1.7 นักเรียนที่มีพฤติกรรมปกติธรรมดาทั่วไป

              2.ผูที่รับผิดชอบในการศึกษารายกรณีในทางปฏิบัติ  การศึกษารายกรณีควรเปนหนาที่ของครู

หรือผูแนะแนว  เพราะเปนผูที่ใกลชิดและเกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง  โดยมีการทํางานเปนทีมเพื่อ

รวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  และรายละเอียดตางๆ ใหสมบูรณครอบคลุมในทุกๆดาน  แตภาระสวน

ใหญจะอยูที่ผูที่แนะแนว  ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่ประสานและเก็บรักษาขอมูลตางๆนั้นไวใหเปนระบบและมี

ระเบียบสะดวกตอการนํามาใชอางอิง

              3.การรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษารายกรณี (Collection  of  The  Necessary  Data) ในการ

รวบรวมขอมูลเพื่อทําการศึกษารายกรณี  มีแหลงขอมูลที่สําคัญซึ่งผูทําการศึกษารายกรณีควรจะให

ความสนใจ  ไดแก

                 3.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน  รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว  ประวัติ

ทางการศึกษา  ตลอดจนสุขภาพ  อนามัย  ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้สามารถศึกษาไดจากระเบียนสะสม

                 3.2 การสังเกตนักเรียนในสถานการณตางๆ  ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบถึงสัมพันธภาพทางสังคม

และการปรับตัวของนักเรียนกับผูอื่น  อีกทั้งการสังเกตแตละครั้งควรมีการบันทึกการสังเกต  เพื่อจะได

เปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงที่ไดพบเห็นในแตละชวงเวลาที่ผานไป
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                 3.3 การสัมภาษณนักเรียน  ซึ่งอาจเปนการนัดหมายมาพูดคุยหรือเวลาที่พบกับนักเรียนใน

บางครั้งบางคราวโดยเฉพาะการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการ  จะชวยใหนักเรียนกลาแสดงออก

และทําใหขอมูลที่ไดเปนความจริงและนาเชื่อถือมากกวา

                 3.4 การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและรูจักกับนักเรียนคนนั้น เชน บิดา  มารดา  ครู  

เพื่อน  และบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ

                 3.5 การเยี่ยมบานนักเรียน  จะชวยใหครูหรือผูแนะแนวไดเห็นสภาพบาน  และทราบถึง

สัมพันธภาพภายในครอบครัวของนักเรียน  รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบิดามารดาของ

นักเรียนซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง  ครู  และนักเรียน

                 3.6 การศึกษาขอมูลจากอัตชีวประวัติ  การบันทึกประจําวันและผลงานอื่นๆ เชน  ความ

เปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน  ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย เปนตน

                 3.7 ขอมูลจากแบบสอบถามลักษณะตางๆที่ไดนําไปใหนักเรียนตอบ  ซึ่งขอมูลที่ไดทําให

ทราบความนึกคิด  เจตคติ  ความสนใจ  และคานิยมของนักเรียนที่มีตอตนเองและผูอื่น

                 3.8 การศึกษานักเรียนจากผลการทดสอบดวยแบบทดสอบหรือแบบสํารวจตางๆ เชน  

แบบทดสอบความสนใจ  แบบทดสอบความถนัด  แบบทดสอบสติปญญา  และแบบทอสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                 3.9 การศึกษาขอมูลจากเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวอื่นๆ ที่ผูศึกษานํามาใชตาม

สถานการณ  และความเหมาะสม

              4.การวิเคราะหขอมูล (Analysis)  เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อหา

ขอเท็จจริงและจัดแยกออกเปนดานๆเพื่องายและสะดวกตอการทําความเขาใจตอผูที่ถูกศึกษานั้น

              5.การวินิจฉัยปญหา (Diagnosis)  เปนขั้นตอนที่สําคัญซึ่งถาผูศึกษาสามารถวินิจฉัยสาเหตุ

หรือที่มาของปญหาไดอยางถูกตอง ก็จะสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม

ตอไป

              6.การสังเคราะหขอมูลหรือการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม (Synthesis)  เปนการชวยใหผู

ทําการศึกษามองเห็นความสัมพันธของขอมูลแตละดาน  อันเปนภาพรวมทางบุคลิกภาพของบุคคลนั้น

สามารถเขาใจลักษณะของปญหาและสาเหตุของปญหาชัดเจนยิ่งขึ้น

              7.การใหความชวยเหลือ (Treatment)  ผูศึกษาจะตองพิจารณาหาแนวทางตางๆที่จะนํามา

แนะแนว  แกไข  และชวยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้อาจกําหนดแนวทางหลักและ

แนวทางรองไว  แลวดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว  ซึ่งจะชวยใหประหยัดทั้งแรงงานและเวลา

              8.การติดตามผล (Follow-up)  เปนเครื่องมือยืนยันวาหลังจากการใหความชวยเหลือนักเรียน

ไปแลว  ปญหาของนักเรียนลดนอยหรือหมดไปหรือไม  สามารถปรับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
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มีความสุขเพียงใด  นอกจากนี้ยังเปนการติดตามผลเพื่อชวยเหลือปรับปรุงในกรณีที่ดําเนินการ

ชวยเหลือไมสมบูรณหรือยังไมถูกตอง

              จากเอกสารดังกลาวขางตนจะเห็นวากระบวนการศึกษารายกรณีของแตละทานที่ไดเสนอ

แนวคิดนั้นมีความคิดที่ใกลเคียงกันมาก  แตก็มีขั้นตอนบางขอที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งสวนใหญเห็น

วาการทําการศึกษารายกรณีนั้นจะตองทรายวาเพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาผูถูกศึกษารายกรณีนั้นๆ  

ฉะนั้นจะตองมีการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาใหชัดเจน  ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาใชรูปแบบ

กระบวนการศึกษารายกรณีของ ลักขณา  สริวัฒน (2548:13)   ซึ่งแบงกระบวนการในการศึกษาราย

กรณีออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้

              ขั้นที่ 1  การกําหนดปญหา

              ขั้นที่ 2  การรวบรวมขอมูล

              ขั้นที่ 3  การวินิจฉัย

              ขั้นที่ 4  การชวยเหลือ

              ขั้นที่ 5  การทํานายผล

              ขั้นที่ 6  การติดตามผล

              ขั้นที่ 7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ

              กระบวนการศึกษารายกรณีทั้ง 7 ขั้นตอนดังกลาว  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

              ขั้นที่ 1  การกําหนดปญหา

              การกําหนดปญหา  หมายถึง  การคัดเลือกสิ่งที่สนใจจะศึกษาออกมาใหชัดเจน  และนับเปน

จุดเริ่มตนของการดําเนินการศึกษารายกรณี  เพราะผูศึกษาจะไดรูทิศทางวาจะศึกษาไปในแนวทางใด  

(ลักขณา  สริวัฒน. 2548:15)

              ขั้นที่ 2  การรวบรวมขอมูล

              การรวบรวมขอมูล  คือ  การศึกษาหารายละเอียด  หาขอเท็จจริงตางๆจากสิ่งที่ไดกําหนดลง

ไปแลวในการกําหนดปญหา  โดยเลือกใชเทคนิคและกลวิธีตางๆใหถูกตองและเหมาะสม  เทคนิคตางๆ

ที่ใชกันมีดังนี้  (ลักขณา  สริวัฒน. 2548:15)

              1. การสังเกต (Observation) และการบันทึกการสังเกต (Observation  Record)

              2. การสัมภาษณ (Interview)

              3. การเยี่ยมบาน (Home-Visit)

              4. อัตชีวประวัติ (Autobiography)

              5. บันทึกประจําวัน ( Diary)

              6. สังคมมิติ (Sociometry)



16

              7. แบบทดสอบ (Testing)

              8. ระเบียนสะสม (Cumulative  Record)

              เทคนิคตางๆทั้ง 8 เทคนิคดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้

              1. การสังเกต (Observation)

              การสังเกตเปนวิธีการหรือเทคนิคอยางหนึ่งที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถูกสังเกต  ใน

การศึกษารายกรณีเปนวิธีการหนึ่งที่ใชมาก  บางครั้งอาจใชรวมกับการสัมภาษณ  วิธีการนี้ไมตอง

ลงทุนมากดวยเงินก็สามารถปฏิบัติไดทุกวัน  ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะชวยใหผูถูกสังเกตสามารถ

เขาใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมในแตละสถานการณไดดีขึ้น

                 1.1 ความหมายของการสังเกต

              พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536:9)  กลาววา  การสังเกต  หมายถึง  การมองดูอยางพินิจ

พิเคราะห  สามารถจดจําสิ่งนั้นๆได  และนําผลที่วิเคราะหไดจากการสังเกตไปใชไดดวยความเขาใจ  

ซึ่งจะเปนการดูทั้งตอหนาและลับหลัง  โดยไมใหผูสังเกตรูตัว  และจะดูติดตอกันนานเทาใดก็ได  ใชตา

และหูเปนเครื่องมือรับรูสวนสมองคิด  แปลความหมาย  และมีการบันทึก  

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:35) กลาววา  การสังเกตเปนวิธีการศึกษานักเรียนเพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยการเฝาดูพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา  ในลักษณะที่เปนจริงตามธรรมชาติ  

ทั้งที่เปนไปตามสถานการณปกติหรือสถานการณที่กําหนดขึ้น  โดยผูสังเกตจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการ

แสดงพฤติกรรมนั้นๆ  เพียงแตผูสังเกตตองเฝาดูหรือแอบดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพยายามจดจําไว  

หลังจากนั้นคอยมาบันทึกเพื่อเก็บไวศึกษาอางอิงในโอกาสตอไป

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:51)  กลาววา  การสังเกต  หมายถึง  วิธีการศึกษาบุคคลดวยการ

มองและเฝาดูพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะที่เปนธรรมชาติ  ในสถานการณปกติ  หรือ

สถานการณที่กําหนดขึ้น  โดยไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นๆ  เพียงแตเฝาดูหรือแอบดูไมใหเขา

รูตัว  และพยายามจดจําพฤติกรรมที่เขาแสดงออกใหเห็นนั้นไวแลวนํามาทําการบันทึกลงในระเบียน

พฤติการณ  เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหในการศึกษารายกรณีตอไป

              จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา  การสังเกต  หมายถึง  การเฝามองดูพฤติกรรมของผูรับ

การศึกษาที่แสดงออกในลักษณะที่เปนธรรมชาติอยางมีจุดหมาย  โดยใชอวัยวะรับสัมผัสที่สําคัญคือ 

ตาและหู  ในการรวบรวมขอมูลโดยผูสังเกตไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น

                       1.2 ประเภทของการสังเกต

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:51)  กลาววา  การสังเกตแบงเปนหลายประเภทตามลักษณะตางๆ

ดังนี้

              1. ประเภทจุดมุงหมาย  แบงเปน 2 ชนิดคือ
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                 1.1 สังเกตเพื่อใหความชวยเหลือทันที

                1.2 การสังเกตเพื่อรวบรวมขอมูล

              2. ประเภทการจดบันทึก  จําแนกเปน 2 ชนิด

                 2.1 สังเกตโดยไมมีการจดบันทึก

                 2.2 สังเกตโดยมีการจดบันทึก

              3. ประเภทลักษณะการสังเกต  แบงออกเปน 3 ชนิดคือ

                 3.1 สังเกตอยางไมเปนทางการ

                 3.2 สังเกตโดยกําหนดชวงเวลาในการสังเกต

                 3.3 สังเกตโดยเลือกสังเกตเฉพาะสถานการณที่ตองการ

              4. ประเภทสถานการณ  แบงออกเปน 2 ชนิดคือ

                 4.1 สังเกตชนิดที่ไมควบคุมสถานการณ

                 4.2 สังเกตโดยมีการควบคุมสถานการณ

                       1.3 หลักการสังเกต

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:53)  ไดกลาวไววา  การสังเกตที่ดีและเกิดประโยชนควรมีหลักการ

สังเกตดังนี้

              1. กําหนดสิ่งที่จะสังเกตใหชัดเจนเสียกอนที่จะเริ่มทําการสังเกตแตละครั้ง

              2.ผูศึกษาจะตองสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคูไปกับสถานการณและสิ่งแวดลอมดวยเสมอ    

              3. ควรทําการสังเกตผูถูกศึกษาเพียงคนเดียวในการสังเกตแตละครั้ง

              4. ควรสังเกตผูถูกศึกษาในขณะทํากิจกรรมปกติ

              5. ทําการสังเกตเปนระยะเวลายาวนาน

              6. พยายามสังเกตบุคคลอื่นๆดวย

              7. สังเกตผูถูกศึกษาในสถานการณวิกฤติซึ่งผิดแผกไปจากสถานการณปกติบาง

              8.การสังเกตผูถูกศึกษานั้นเปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการกระทําหรือพฤติกรรมของเขาที่

มองเห็น

              9. ควรสังเกตพฤติกรรมดานใดดานหนึ่งแตเพียงดานเดียวในแตละครั้ง

              10. ผูสังเกตตองพยายามฝกฝนตนเองที่ไมใหเกิดความลําเอียง

              11.การสังเกตที่มีประโยชนและคุณคา  ควรมีการบันทึกการสังเกตไวอยางถูกตอง

              12.การสังเกตที่ดีจะตองตรวจสอบผลที่ไดดวยเครื่องมือวัดที่แนนอนชนิดอื่นประกอบเสมอ

              13. ควรสังเกตผูถูกศึกษาหลายๆครั้งในสถานการณที่ตางกัน
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              14.ผูสังเกตตองระลึกอยูเสมอวา  การสังเกตผูถูกศึกษาเพียงครั้งเดียวนั้นไมเพียงพอตอการที่

จะชวยใหเกิดการรูและการเขาใจเขาไดอยางถูกตอง  และตรงกับความเปนจริง

                       1.4 ลักษณะของพฤติกรรมที่ควรสังเกต

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:37-38)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่ครูหรือผูแนะแนวควรสังเกตนักเรียน

คือ

              1.พฤติกรรมที่นักเรียนกระทําซ้ําซากอยูเสมอ  ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพราะพฤติกรรมเชนนั้น

ยอมเปนภาพที่แสดงถึงอุปนิสัยหรือคุณลักษณะของนักเรียนผูนั้นไดเปนอยางดี

              2.พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ  หรือกระทําไปโดยมิไดคาดหมาย  ตัวอยางเชน  

นักเรียนที่ปกติมีความราเริง  แจมใส  เรียนเกง  แตกลับแสดงอาการเศราซึมและเบื่อหนายอยางเห็นได

ชัด  เปนตน

              3.พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความไมเต็มใจ  หรือไมสามารถที่จะเผชิญกับสภาพความเปน

จริง เชน  นักเรียนบางคนไมยอมรับสภาพวาบิดาของตนไดเสียชีวิตไปแลว  ยังคงพูดคุยกับเพื่อน

เหมือนวา  ตัวเขานั้นทํากิจกรรมบางอยางกับบิดาของเขาอยู เปนตน

              4.พฤติกรรมที่เปนแบบฉบับที่แทจริง  ผูสังเกตจะทราบไดจากการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียน

แสดงออกในสถานการณปกติธรรมดา

                       1.5 ประโยชนของการสังเกต

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:45-46) ไดกลาวถึงประโยชนของการสังเกตไวดังนี้

              1.การสังเกตทําใหครูหรือผูแนะแนวเขาใจนักเรียนของตนมากขึ้น  และสามารถพิจารณาให

การแนะแนวไดโดยมิตองสิ้นเปลืองงบประมาณและใชเวลามากนัก

              2.การสังเกตเปนการเลือกเฟนพฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ ที่เห็นวามีความสําคัญและมี

ประโยชนตอการเขาใจและใหคําปรึกษาแกนักเรียน

              3.การสังเกตชวยใหผูสังเกตมีความเจริญงอกงามและพัฒนา  ทั้งทางดานทักษะและ

ประสบการณในการสังเกต  ซึ่งมีผลตอการเขาใจนักเรียน  การบันทึกการสังเกตที่ชัดเจนตรงตาม

พฤติกรรมโดยปราศจากอคติ

              4.การสังเกตชวยใหเห็นตัวอยางพฤติกรรมที่แทจริงของนักเรียน

              5.การสังเกตจะชวยใหไดรายละเอียดเพิ่มเติม  ซึ่งจะสนับสนุนขอเท็จจริงที่ไดจากเทคนิคอื่นๆ

              6.การสังเกตชวยใหไดขอมูลหรือรายละเอียดที่ไมสามารถหาได จากการใชเครื่องมือและ

วิธีการอื่นๆในการศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล                             
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ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการสังเกต
การบันทึกการสังเกตครั้งที่..........

ชื่อผูถูกสังเกต.....................................................................อายุ.............ป  เพศ......................

วัน  เวลาที่สังเกต...................................................................................................

สถานที่..................................................................................................................

พฤติกรรม................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

ความคิดเห็น...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................

ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................

                                                                ลงชื่อ..........................................................ผูสังเกต

                                                                ตําแหนง..........................................................
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                   2. การสัมภาษณ (Interview)

                      2.1 ความหมายของการสัมภาษณ

              พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536:12) กลาววา  การสัมภาษณ  หมายถึง  การสนทนาระหวาง

บุคคลสองคน  อยางมีจุดหมาย

              พนม   ลิ้มอารีย (2548:68 )  กลาววา  การสัมภาษณ  หมายถึง  การสนทนาหรือพูดคุยกัน

ระหวางบุคคล 2 คน  และการพูดคุยกันนั้นจะตองมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง

                       2.2 ชนิดของการสัมภาษณ

              การสัมภาษณที่ใชในการแนะแนวสามารถจําแนกออกตามวัตถุประสงคของการสัมภาษณได 

2 ชนิด  (พนม   ลิ้มอารีย. 2548:68 )  ดังนี้

              1. การสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริง (Fact-Finding  Interview) หมายถึง  การสัมภาษณที่มุง

ศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก  เพื่อประโยชนในการที่จะเขาใจเด็กไดดีขึ้น  ซึ่งจะชวยใหครูสามารถ

วินิจฉัยปญหาของเด็กไดอยางถูกตอง  และใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม                                

              2. การสัมภาษณเพื่อใหคําปรึกษา (Counseling  Interview)  หมายถึง  การสัมภาษณที่มี

จุดมุงหมายใหผูมารับคําปรึกษาเขาใจตนเอง  และสภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น  เขาใจปญหาของตนเอง

และตัดสินใจแกปญหาของตนไดอยางเหมาะสม  มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนและปฏิบัติ

ตามการตัดสินใจนั้น

                       2.3 กระบวนการสัมภาษณ

              ในการสัมภาษณไมวาจะเปนการสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริงหรือการสัมภาษณเพื่อให

คําปรึกษา  มีกระบวนการสัมภาษณอยู 4 ขั้น (พนม   ลิ้มอารีย. 2548:69-72)  ดังนี้

              1.ขั้นเตรียมการสัมภาษณ  สิ่งที่ผูสัมภาษณควรจะเตรียมกอนทําการสัมภาษณมีดังตอไปนี้

                1.1 การติดตอกับผูถูกสัมภาษณ ไดแก  การนัดหมายกับผูถูกสัมภาษณ 

                 1.2 การเตรียมตัวของผูสัมภาษณ

                 1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับสัมภาษณ

              2.ขั้นเริ่มตนสัมภาษณ  ในการเริ่มสัมภาษณผูสัมภาษณควรปฏิบัติดังนี้

              การสรางสายสัมพันธ  หมายถึง  การที่ผูสัมภาษณพยายามทําใหผูถูกสัมภาษณเกิด

ความรูสึกคุนเคยเปนกันเอง  เกิดความรูสึกอบอุนมีความสบายใจในการสนทนา  มีความรูสึกปลอดภัย  

เกิดความรูสึกเชื่อถือไววางใจ  ใหความรวมมือและมีความจริงใจที่จะพูดคุยในเรื่องราวตางๆที่ถูกถาม

              การเริ่มตนการสัมภาษณ  หมายถึง  การที่ผูสัมภาษณพยายามดําเนินการสัมภาษณให

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดวางไวหลังจากที่ไดมีการสรางสายสัมพันธแลว         

              3.ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรจะปฏิบัติดังนี้
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                 3.1 จัดตั้งคําถามใหดีเพื่อเราใหผูรับการสัมภาษณไดมีสวนรวมดวย

                 3.2 ยอมรับเจตคติและความรูสึกของผูรับการสัมภาษณ

                 3.3 จงหลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปในระหวางการสัมภาษณ

                 3.4 การรูจักใชความเงียบใหเกิดประโยชน

                 3.5การจํากัดของเขตของรายละเอียดที่ตองการไดจากการสัมภาษณครั้งหนึ่งๆ ในการ

สัมภาษณแตละครั้ง

                  3.6 จงควบคุมการสัมภาษณใหอยูในขอบขายที่ตองการ

              4.ขั้นยุติการสัมภาษณ  เมื่อผูสัมภาษณไดทําการสัมภาษณผูถูกสัมภาษณเหมาะสมกับเวลา

แลวไมวาจะไดขอมูลครบถวนตามที่ตนตองการหรือไมก็ตามก็ควรจะไดยุติการสัมภาษณในครั้งนั้น  

สวนขอมูลที่ยังขาดอยูก็ควรจะไดหาโอกาสสัมภาษณเพิ่มเติมในครั้งตอไป  เพื่อชวยใหการสัมภาษณ

ยุติลงดวยดี  ผูสัมภาษณควรจะไดปฏิบัติดังนี้

                 4.1ควรใหผูถูกสัมภาษณเกิดความมั่นใจวาทุกสิ่งทุกอยางที่เขาไดพูดไปจะไดรับการรักษา

ไวเปนความลับ  เพื่อชวยใหผูถูกสัมภาษณเกิดความสบายใจและยินดีใหความรวมมืออีกในโอกาส

หนา

                 4.2การยุติการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรใชมารยาทจูงใจใหผูรับการสัมภาษณอยาก

กลับมาพบอีก

                 4.3ถาหากการสัมภาษณยังไมเพียงพอ  ผูสัมภาษณตองทําใหผูรับการสัมภาษณมีความ

พอใจและยินดีที่จะกลับมารับการสัมภาษณในโอกาสตอไป

                 4.4ควรยุติการสัมภาษณเมื่อเกิดการรับรูรวมกันทั้งสองฝาย และผูถูกสัมภาษณเกิด

ความรูสึกพอใจที่ตนไดมีโอกาสระบายความรูสึกของตนออกมา

                 4.5ผูสัมภาษณควรยุติการสัมภาษณเมื่อเห็นวาผูรับการสัมภาษณสนใจนอยลงและควรมี

โครงการยุติการสัมภาษณไวกอน  มิใชกระทําทันที  ในการยุติการสัมภาษณจะตองพยายามทําให

เปนไปตามธรรมชาติในกระบวนการมากที่สุด

                 4.6 ผูสัมภาษณจะตองตั้งคําถามใหผูถูกสัมภาษณไดกลับไปขบคิด

                 4.7ผูสัมภาษณอาจขอรองใหผูถูกสัมภาษณสรุปสิ่งที่ไดคุยกันระหวางการสัมภาษณ
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ตัวอยางแบบฟอรมสําหรับบันทึกการสัมภาษณ
การสัมภาษณครั้งที่.............

ชื่อ.............................................นามสกุล...............................อายุ...............ป  เพศ.................

วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ. .........................

เวลา....................................น.  สถานที่........................................................

จุดมุงหมายในการสัมภาษณ....................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................

สรุปผลจากการสัมพันธ............................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................

ความคิดเห็น...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..........................................

นัดสัมภาษณครั้งตอไป วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ. ...................

เวลา..................................................สถานที่

.......................................................................................

                                                            ลงชื่อ.........................................................ผูสัมภาษณ

                                                            ตําแหนง...........................................................
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                   3. การเยี่ยมบาน (Home-Visit)

              การเยี่ยมบานเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลและรวมมือกับบิดามารดา  หรือ

ผูปกครองในการชวยเหลือผูถูกศึกษา  ขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบาน  เชน  สภาพทั่วไปของบาน  

สภาพแวดลอมของบาน  ลักษณะทาทีของผูปกครอง  ลักษณะความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว 

เปนตน  โดยทั่วไปผูเยี่ยมบานคือครูแนะแนวหรือครูประจําชั้น  ซึ่งเปนตัวแทนของสถาบันการศึกษา  

สวนในสถาบันการแพทยผูมีหนาที่เยี่ยมบานคือนักสังคมสงเคราะห

                       3.1 ความหมายของการเยี่ยมบาน

              ทศวร  มณีศรีขํา (2539:79)  กลาววา  การเยี่ยมบาน  หมายถึง  การที่ครูหรือผูแนะแนวไป

พบปะสนทนาเยี่ยมเยียนผูปกครองของนักเรียนที่บาน  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและรูจักกันดียิ่งขึ้น  

อีกทั้งยังทําใหเกิดการยอมรับสภาพที่ไดสัมผัสดวยตนเอง  ตลอดจนทราบเจตคติของผูปกครองที่มีตอ

โรงเรียน  ตัวนักเรียน  และตัวครู

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:51)  กลาววา  การเยี่ยมบาน  หมายถึง  การสรางความคุนเคยและ

สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูหรือผูแนะแนว  หรือผูใหคําปรึกษา  ดวยการไปพบปะกับบิดามารดาหรือ

ผูปกครอง  หรือบุคคลที่เกี่ยวของในครอบครัวที่บาน  ซึ่งชวยใหเห็นสภาพความเปนอยูและ

สภาพแวดลอมในครอบครัวของรายกรณีที่ถูกศึกษา

              จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา  การเยี่ยมบาน  หมายถึง  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับ

การศึกษา  โดยครูผูแนะแนวหรือผูศึกษาไปดูสภาพทั่วไปของบาน  ลักษณะทาทีของผูปกครอง  และ

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวของผูรับการศึกษา  เพื่อทราบขอเท็จจริงและนําขอมูลที่

ไดจากการเยี่ยมบานของผูรับการศึกษามาพิจารณาหาความสอดคลองหรือความขัดแยงกับขอมูลที่

รวบรวมมาไดดวยวิธีอื่นๆ

                       3.2 วัตถุประสงคของการเยี่ยมบาน

              วัตถุประสงคของการเยี่ยมบาน (ทศวร  มณีศรีขํา. 2539:79)

              1.เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางบานและโรงเรียน

              2.เพื่อจะไดทราบและเขาใจเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูทางบาน  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงทางบานดวยการสัมผัสจริง

              3.เพื่อผูปกครองและครูจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะที่มีตอนักเรียน

              4.เพื่อผูปกครองและครูจะไดรวมมือกัน ในการพิจารณาหาทางพัฒนา หรือชวยเหลือนักเรียน

ตามสภาพ

              5.เพื่อเปนการศึกษาหาขอมูลบางประการเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพิ่มเติม
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                       3.3 ขอปฏิบัติในการเยี่ยมบาน

              ขอปฏิบัติที่ควรคํานึงถึงในการเยี่ยมบานมีดังตอไปนี้ (ลักขณา  สริวัฒน. 2548:174-175)  

              1.มีการนัดหมายกําหนดเวลาการเยี่ยมบานไวลวงหนา

              2.ควรศึกษาเรื่องราวในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรายกรณีที่ถูกศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของใน

บานและครอบครัวใหมากที่สุด

              3.ผูที่ทําหนาที่เยี่ยมบานจะตองเปนผูที่มนุษยสัมพันธที่ดี  และเตรียมตัวไมวาจะเปนเรื่องการ

แตงกาย  ทาทาง  ที่เห็นแลวนาศรัทธา  นาเชื่อถือ  และไมควรวางตัวจนมากเกินไป

              4.ควรมีการสนับสนุนใหรายกรณีที่ถูกศึกษามารวมสนทนาดวยเพื่อชวยใหผูทําการศึกษามี

เรื่องพูดคุยกันไดทันที

              5.ควรพยายามกลาวถึงรายกรณีที่ถูกศึกษาแตในดานดีมากกวาดานไมดี  เพราะจะเปนการ

สรางความรูสึกที่ดีๆตอทั้งรายกรณีและบุคคลที่เกี่ยวของ

              6.ควรจะใหครอบครัวไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรูสึกตางๆออกมาใหมากที่สุด  

เพื่อชวยใหไดทราบถึงเจตคติของครอบครัวที่มีตอสิ่งตางๆดวย

              7.ควรพยายามศึกษาหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวรายกรณีที่ถูกศึกษาในขณะที่อยูที่บาน

              8.ไมควรเครงเรื่องเวลามากจนเกินไป  เพราะการสนทนาและการสังเกตนั้นอาจไมไดเปนไป

ตามที่คาดหวัง  ขึ้นอยูกับสถานการณและขอมูลหรือขอเท็จจริง

              9.ไมควรพิถีพิถันที่จะปฏิบัติตามแผนจนเกินไป  ถึงแมวาจะไดมีการวางแผนอยางละเอียด

รอบคอบมาแลวก็ตามแตก็ควรมีการยืดหยุนไดบาง

              10.ควรพยายามทําใหการเยี่ยมบานเริ่มตนและลงทายดวยดี

              11.การเยี่ยมบานในแตละครั้งก็ควรจะไดมีการจดบันทึกขอมูลตางๆเก็บไว  เพื่อเปนหลักฐาน

ในการพิจารณาศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับรายกรณีที่ถูกศึกษาไดอีกตอไป

                   4. อัตชีวประวัติ (Autobiography)

              การที่ผูรับการศึกษาไดเขียนอัตชีวประวัตินับวาเปนวิธีการที่มีประโยชนและคุณคาในดานการ

รูจักและเขาใจตนเอง  เพราะกอนที่ผูรับการศึกษาจะเขียนถึงเรื่องราวของตนเอง  จะตองลําดับเรื่องราว

ที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  รวมไปถึงการคาดการณหรือความมุงหวังในอนาคตที่คิดวาควรจะ

เปน  ทําใหผูรับการศึกษามองเห็นตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น

                       4.1 ความหมายของอัตชีวประวัติ



25

              พนม   ลิ้มอารีย (2548:72)  กลาววา อัตชีวประวัติ  หมายถึง  การที่บุคคลเขียนเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเองและเหตุการณตางๆที่เกี่ยวของกับตน  ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  รวมทั้งสภาพ

ของผูเขียนในปจจุบัน  ตลอดจนปญหาและความมุงหวังตางๆในชีวิตผูเขียนดวย

                       4.2 วัตถุประสงคในการเขียนอัตชีวประวัติ   

              การเขียนอัตชีวประวัติมีวัตถุประสงคดังนี้

              1. เพื่อใหบุคคลไดระบายความรูสึกที่มีตอตนเองและสิ่งแวดลอม

              2. เพื่อใหผูอื่นเขาใจบุคคลที่เขียนอัตชีวประวัติไดดีขึ้น

              3. เพื่อทราบขอเท็จจริงเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมขอมูลโดยวิธีอื่นๆ

                       4.3 รูปแบบของอัตชีวประวัติ

              การเขียนอัตชีวประวัติโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้

              1.แบบไมกําหนดโครงสรางหรือหัวขอ (Unstructured  Autobiography)

              การเขียนแบบนี้จะเปดโอกาสใหผูเขียนบรรยายเรื่องราวของตนเอง  เปนความเรียงอิสระ  

การเขียนแบบนี้จะใหประโยชนและคุณคามากในการใหคําปรึกษาแตยากตอการตีความหมายเพราะ

ไมไดเขียนตามรูปแบบใดๆ

              2.แบบกําหนดโครงสรางหรือหัวขอ (Structured  Autobiography)

              การเขียนแบบนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูใหเขียนวาตองการทราบเกี่ยวกับเรื่องใด

                   5. บันทึกประจําวัน (Diary  Report)

              บันทึกประจําวันหรืออนุทินสวนตัว เปนสวนหนึ่งของอัตชีวประวัติ โดยการเขียนถึง

ประสบการณในดานกิจกรรมและความรูสึกในแตละวันซึ่งเปนเหตุการณปจจุบัน  

                       5.1ความหมายของบันทึกประจําวัน

              พนม   ลิ้มอารีย (2548:75)  กลาววา บันทึกประจําวันหรืออนุทิน  หมายถึง  การที่บุคคล

เขียนเลาเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณตางๆที่ตนไดประสบในแตละวัน  ตลอดจนความรูสึก

นึกคิดของตนเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณเหลานั้น

              ลักขณา  สริวัฒน  (2548:135)  กลาววา  บันทึกประจําวัน  หมายถึง  เครื่องมือและกลวิธี

ชนิดหนึ่งที่ใชวิธีการเขียนเรื่องราวและกิจกรรมตางๆของตนที่ประสบในแตละวัน  รวมถึงการเลา

เกี่ยวกับความรูสึกของตนที่มีตอกิจกรรมและเรื่องราวดังกลาว  ทําใหสะทอนเห็นภาพรวมของบุคคลใน

แตละเหตุการณตามลําดับ

                      5.2หลักการเขียนบันทึกประจําวัน

              ในการเขียนบันทึกประจําวันควรมีหลักการเขียนดังนี้
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              1.กอนผูรับการศึกษาเขียนบันทึกประจําวัน  ผูศึกษาตองมีความสัมพันธและความคุนเคยกับ

ผูรับการศึกษานานพอสมควร

              2.กอนเขียนบันทึกประจําวัน  ผูศึกษาตองชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการเขียนใหผูรับ

การศึกษาทราบอยางชัดเจน

              3.การใหเขียนบันทึกประจําวันควรใหเขียนตอเนื่องกันอยางนอย 1 สัปดาห

                      5.3 การวิเคราะหการเขียนบันทึกประจําวัน

              ขอมูลที่ไดจากการเขียนบันทึกประจําวันจะเปนการเลาเรื่อง  ดังนั้นการวิเคราะหก็คือการสรุป

เรื่องราวที่เขียนเลามาในแตละวัน

                       5.4 รูปแบบการเขียนบันทึกประจําวัน

              ในการบันทึกอาจมีแบบฟอรมหรือไมก็ได  แตจะตองมีหัวขอตอไปนี้

              1.ชื่อ  อายุ  เพศ  ของผูบันทึก

              2.วัน  เดือน  ป  ที่บันทึก

              3.กิจกรรมที่ทําในวันนั้น   โดยตองเขียนตอเนื่องกันอยางนอย 1 สัปดาห  เพื่อชวยใหผูศึกษา

ไดทราบกิจวัตรและนิสัยของผูรับการศึกษาอยางสมบูรณ

                   6. สังคมมิติ (Sociometry)

                       6.1 ความหมายของสังคมมิติ 

              ลักขณา  สริวัฒน  (2548:159)  กลาววา  สังคมมิติ  หมายถึง  การศึกษาสภาพทางสังคม

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมวาไดรับการยอมรับจากกลุมหรือไมและมากนอยเพียงใดโดยใชวิธีการ

ทางคณิตศาสตร

                       6.2 หลักการทําสังคมมิติ

              การทําสังคมมิติ  มีหลักในการทําดังนี้

              1.สมาชิกในกลุมควรจะรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี

              2.กอนทําสังคมมิติ  ผูทําควรมีความสัมพันธอันดีและคุนเคยกับสมาชิกในกลุมพอสมควร

              3.แจงจํานวน  และรายชื่อสมาชิกใหทุกคนในกลุมทราบ

              4.การทําสังคมมิติแตละครั้ง  ควรสมมติสถานการณเพียงสถานการณเดียว

              5.ไมควรบอกลวงหนาเพราะจะทําใหขอมูลไมเปนธรรมชาติ

              6.การทําสังคมมิติในแตละสถานการณควรใหสมาชิกเลือกมากกวา 1 อันดับ  แตไมควรเกิน 

3 อันดับ  เพราะจะยุงยากในการเขียนแผนผัง

              7.การแปลความหมายของสังคมมิติในแตละสถานการณจะแตกตางกัน
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              8.ควรใชวิธีอื่นควบคูไปดวย เชน กลวิธีใครเอยฯลฯ 

                       6.3 คําศัพทที่ใชในการทําสังคมมิติ

              คําศัพทตางๆที่นิยมใชกันมีดังนี้  (พนม   ลิ้มอารีย. 2548:81-82) 

1. Sociometric  Question หรือ Sociometric  Criterion  หมายถึง  คําถาม

หรือสถานการณที่ครูกําหนดขึ้นมาเพื่อใหนักเรียนเลือกเพื่อน

2.  Sociometric  Status  หมายถึง  สถานภาพทางสังคมของนักเรียนแตละคน  

โดยดูจากจํานวนครั้งที่ไดรับเลือกจากสมาชิกในกลุม

3. Sociometric Structure  หมายถึง  แบบแผนการเลือกภายในกลุม  วามี

ความสัมพันธกันเปนอยางไร  ซึ่งทําใหเห็นโครงสรางทางสังคมมิติของนักเรียนหองนั้นๆ

4. Sociogram  หมายถึง  แผนผังสังคมมิติซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธทาง

สังคมระหวางบุคคลภายในกลุม

5. Sociometric  Clique  หรือ  Subgroup  หมายถึง  บุคคลกลุมเล็กๆที่แยกตัว

ออกมาจากกลุมใหญและมีการเลือกซึ่งกันและกัน  ในกลุมใหญแตละกลุมอาจจะประกอบขึ้นดวยกลุม

ยอยหลายกลุม  กลุมยอยที่เล็กที่สุดอาจมีสมาชิกเพียง 2 คนก็ได

6. Leader  หรือ  Star  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับการเลือกจากสมาชิกในกลุม

มากที่สุด

7. Isolate  หมายถึง  สมาชิกของกลุมที่อยูโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสมาชิก

คนอื่นๆ ของกลุม  เปนผูที่ไมไดรับการเลือกจากเพื่อนเลย

8.      Rejectee  หมายถึง  ผูที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกรังเกียจจากเพื่อนในกลุม

9. Mutual  Choice  หมายถึง  บุคคล 2 คน  ตางก็เลือกซึ่งกันและกันในอันดับ

เดียวกัน  

                       6.4 ลําดับขั้นของการทําสังคมมิติ  มี 4 ขั้นตอนดังนี้

                             ขั้นที่ 1 การกําหนดสถานการณ

                             ขั้นที่ 2 การทําตารางแสดงผลการเลือก

                             ขั้นที่ 3 การสรางแผนผังสังคมมิติ

                             ขั้นที่ 4 การตีความหมายจากแผนผังสังคมมิติ

              นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากควบคูกับสังคมมิติในปจจุบัน คือ กลวิธี “ใครเอย” 

(Guess  who  as  who’s  who  technique)

              เปนกระบวนการที่จะชวยใหครูแนะแนวและผูใหคําปรึกษาทราบถึงเจตคติ (Attitude) สวนตัว

ระหวางสมาชิกในหองเรียน คือ  การใชกลวิธี “ใครเอย” (Guess  who  as  who’s  who  technique) 
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อันเปนกลวิธีหนึ่งสําหรับการหาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนโดยการถามจากเพื่อนของนักเรียนเอง  เปนวิธีที่

ใหประโยชนมากวิธีหนึ่ง  ในบางครั้งความเห็นของนักเรียนและนักเรียน  นักเรียนและครูที่มีตอกัน

อาจจะไมเหมือนกัน เชน นักเรียนที่ครูเห็นวาเปนเด็กดีในสายตาของครูนั้นอาจเปนบุคคลที่เพื่อนฝูงไม

คอยชอบเทาใดนัก เปนตน

              กลวิธี “ใครเอย” ดําเนินการโดย ครูเปนผูเขียนลําดับของคําถามที่บรรยายเกี่ยวกับ

คุณลักษณะตางๆของเด็ก  และเด็กแตละคนจะไดรับการขอรองใหเขียนชื่อบุคคลในหองเรียนที่เขาคิด

วาลักษณะที่ตรงกันหรือใกลเคียงกันกับคําถามเหลานั้น  โดยวิธีการนี้เทากับเปนการเปรียบเทียบ

ในทางที่บุคคลหนึ่งมองเห็นตัวเขาเองและจากการที่บุคคลอื่นไดมองดูและรับรูเกี่ยวกับตัวเอง

              การดําเนินการเกี่ยวกับกลวิธี “ใครเอย” ครูจะตองแนใจเสียกอนวาเด็กทุกคนในชั้นเรียนได

รูจักและคุนเคยกันเปนอยางดีแลว  เด็กจึงจะสามารถตอบคําถามไดถูกตอง  นอกจากนี้ครูตองทําให

เด็กวางใจไดวาการตอบคําถามของเขาจะไดรับการปกปดไวเปนความลับอยางดียิ่ง

              การวิเคราะหผลของกลวิธีนี้จะควบคูขนานไปกับการทดสอบของสังคมมิติ  จากแหลงตางๆ 

ของการเลือกควรไดรับการพิจารณาอยางละเอียด  อีกทั้งควรกระทําเพื่อคนควาหาความหมายที่อยู

เบื้องหลังของการเลือกเหลานั้น

                             

                       7. แบบทดสอบ (Testing)

              การใชแบบทดสอบเปนการรวบรวมขอมูลที่มีระบบ  เปนวิธีการที่ควบคุมสถานการณตางๆได

อยางรัดกุม  มีกฎเกณฑแนนอนและผลที่ไดจากแบบทดสอบมีความหมายชัดเจน  ในการแนะแนวจึง

มักนําแบบทดสอบมาใชในกรณีที่ตองการจะไดขอมูลที่เดนชัด  ชี้เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  

การใชแบบทดสอบเมื่อตองการทราบถึงความถนัด  ความสามารถ  หรือบุคลิกภาพ  การใช

แบบทดสอบจะทําใหทราบถึงประเภทตางๆของเด็ก  ทําใหครูแนะแนวมีความสะดวกในการจัด

กิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับความเปนจริง

                            7.1 ความหมายของแบบทดสอบ 

              แบบทดสอบ  หมายถึง  เครื่องมือที่เปนเกณฑในการวัดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือหลาย

ลักษณะของพฤติกรรม  โดยการใหผูถูกทดสอบตอบสนองเปนภาษาถอยคํา  หรือภาษาทาทาง  ซึ่ง

แบบทดสอบที่ดีจะตองเปนแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน  กลาวคือ  เปนแบบทดสอบที่บุคคลสวนใหญใน

สังคมมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  อีกทั้งไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป

อยางแพรหลาย

                             7.2 ชนิดของแบบทดสอบ
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              แบบทดสอบแบงออกเปนหลายชนิด  แลวแตเกณฑในการแบงที่แตกตางกัน  สวน

แบบทดสอบที่นิยมใชกันมากในวงการแนะแนวและจิตวิทยา  ไดใชเกณฑการจําแนกตามวัตถุประสงค

ในการวัด  ซึ่งแบงออกเปน 5 ชนิด ดังนี้

1. แบบทดสอบวัดเชาวนปญญา (Intelligence  Tests)

2. แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude  Tests)

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Tests)

4. แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality  Tests)

5. แบบสํารวจความสนใจ (Interest  Inventory)

                   

                       8. ระเบียนสะสม (Cumulative  Record)

                            8.1 ความหมายของระเบียนสะสม

              ระเบียนสะสม  หมายถึง  เอกสารที่จดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในดานตางๆ อยางมี

ระเบียบและเปนระบบตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาเลาเรียนอยูในโรงเรียน  เปนเอกสารที่จะชวยใหครู

และผูแนะแนวไดรูจักและเขาใจนักเรียนของตนไดดีและรวดเร็วขึ้น

                            8.2 ชนิดของระเบียนสะสม

              สุนีย  ธีรวิรุฬห (2542:24) กลาวไววาระเบียนสะสมที่ใชอยูในปจจุบันสามารถจําแนกได 2 

ลักษณะ คือ

                               1. จําแนกตามลักษณะของการเก็บขอมูล แบงได 2  ประเภท คือ

                                  1.1 แบบที่โรงเรียนเปนผูเก็บขอมูลเอง  แบบนี้โรงเรียนหรือครูเปนผูเก็บรวบรวม

เกี่ยวกับตัวนักเรียน  โดยทางโรงเรียนอาจไดขอมูลจากตัวเด็กบอกเองหรือจากบุคคลอื่น เชน บิดา  

มารดา  ผูปกครอง  หรือครูสังเกตเอง  วิธีนี้อาจไดขอมูลโดยการสัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  การ

สังเกต  การเขียนอัตชีวประวัติ  การทําสังคมมิติฯลฯ

                                  1.2 แบบที่นักเรียนเปนผูเก็บขอมูลเอง  แบบนี้จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนรูจัก

ตัวเองดีขึ้น  ขอมูลตางๆนักเรียนจะเปนผูกรอกเอง  แตเก็บรักษาไวในโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมี

คําถามแลวเวนชองใหนักเรียนตอบ

                               2. จําแนกตามลักษณะของแบบฟอรมของระเบียน  แบงได 3 แบบคือ

                                  2.1 แบบเปนซองหรือเปนแฟม  ระเบียนสะสมแบบนี้จะแยกขอมูลแตละดานไว

ในระเบียนแตละแผน  แลวจึงนํามารวมใสไวในซองหรือแฟม เชน เกี่ยวกับประวัติสวนตัว  ระเบียน

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เปนตน
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                                  2.2 แบบเปนแผนเดียวหรือพับได  จะมีขอมูลตางๆบันทึกลงในระเบียนแผน

เดียวกันทั้งหมด  และพับใหกระทัดรัด  เพื่อสะดวกในการเก็บ

                                  2.3 แบบรวมหรือเย็บเลม    เพื่อชวยใหระเบียนสะสมไมมีขนาดใหญเกินไป

และสามารถจัดเก็บขอมูลตางๆไดอยางละเอียดและกวางขวาง  เนื่องจากมีจํานวนหนาที่จะบันทึกมาก

                            8.3 ขอมูลตางๆที่เก็บรวบรวมไวในระเบียนสะสม

              ควรเปนขอมูลทุกประเภทที่ไดศึกษาจากตัวผูเรียน  ซึ่งไดมาจากการกรอกหรือบันทึกขอมูล  

ประกอบดวยรายละเอียดตางๆดังตอไปนี้

1. ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ-สกุล  เพศ  วันเดือนปเกิด  เชื้อชาติ  สัญชาติ  สถานที่

เกิด  สถานที่อยูปจจุบัน  ศาสนา

2.  ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว  สภาพความเปนอยูทางบานและชุมชนที่นักเรียน

อาศัยอยู  ประกอบดวยขอเท็จจริงตอไปนี้  ชื่อบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  บิดามารดายังมีชีวิตอยู

หรือถึงแกกรรม  สถานภาพระหวางบิดา  มารดา  สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สภาพความ

เปนอยูทางบานและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู  จํานวนพี่นอง  ชื่อ  อายุ  เพศ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เชน ประวัติการเจ็บปวย  การประสบอุบัติเหตุ

รายแรง  การเจริญเติบโตของรางกายในดานของน้ําหนักและความสูง  บันทึกการตรวจสุขภาพจาก

แพทย  ความบกพรองของรางกายและการสรางภูมิคุมกัน

4. ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เชน  ระดับการศึกษา  

คะแนนผลการเรียนตลอดป  รายชื่อวิชาที่เรียน  รายงานพิเศษเกี่ยวกับความลมเหลวและเกียรติคุณใน

การเรียน  และรายงานเกี่ยวกับจํานวนเวลาเรียน

5. ขอมูลที่ไดจากการทดสอบโดยแบบทดสอบมาตรฐาน  ไดแก  คะแนน

ทดสอบระดับเชาวนปญญา  คะแนนทดสอบความถนัดและความสนใจ  รายงานผลการทดสอบ

บุคลิกภาพฯลฯ

6. ขอมูลเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน ความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรม  

ความสามารถพิเศษ  ความสนใจและพึงพอใจในอาชีพ  ขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ  หรือให

คําปรึกษา  อัตชีวประวัติ  บันทึกประจําวัน  รายงานผลสังคมมิติ  รายงานการเยี่ยมบาน  รายงาน

พฤติกรรมตางๆที่ควรสงเสริม  ชวยเหลือ  ปองกัน  หรือแกไขฯลฯ

                            8.4  การรวบรวมขอมูลและบันทึกในระเบียนสะสม

              การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนนั้นจะตองรวบรวมจากหลายๆแหลงเพื่อใหได

ขอมูลที่สมบูรณเพียงพอในการที่จะนํามาศึกษาดังนี้
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1. จากตัวผูเรียนเอง เชน การสัมภาษณ  ใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวัน  การให

ตอบแบบสอบถามและจากการสังเกตของผูสอน

2. จากบิดา มารดาหรือผูปกครอง เชน การเยี่ยมบาน  การสัมภาษณผูปกครอง

3. จากเพื่อน เชน การสัมภาษณ  แบบสอบถาม  สังคมมิติ

4. จากครู  ซึ่งอาจจะเปนครูประจําชั้นหรือครูแนะแนว เชนการสัมภาษณจากคน

อื่นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูเรียน  ไดแก  จิตแพทย  แพทย  พยาบาล  และนักสังคมสงเคราะห

                   ขั้นที่ 3 การวินิจฉัยขอมูล

              การวินิจฉัยขอมูล คือ การนําผลที่ไดรวบรวมไวหลายๆวิธีการ  มาพิจารณาดูวาผลการ

วิเคราะหที่สอดคลองกันสวนใหญมีแนวโนมไปทางใดมากที่สุด  จะวินิจฉัยวามีปญหาหรือพฤติกรรม

ไปในแนวนั้นโดยนําหลักเกณฑในทฤษฏีจิตวิทยามาพิจารณาตัดสินและสรุปเกี่ยวกับลักษณะของ

พฤติกรรมของบุคคล  พรอมกับระบุสาเหตุของปญหาไวดวย  แตบางครั้งการวินิจฉัยปญหาอาจเปน

เพียงการเสนอแนวความคิดเบื้องตนที่เปนประโยชนตอการชวยเหลือเทานั้น

                 

                    ขั้นที่ 4 การชวยเหลือ  การปองกัน  และการสงเสริม

              การชวยเหลือ  คือ  การแกปญหาดวยวิธีการตางๆตามความเหมาะสมวิธีเหลานั้นไดแก

1. การใหคําปรึกษา(Counseling) โดยใชเทคนิคหรือทฤษฎีการใหคําปรึกษา  ซึ่งจะตอง

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูรับการศึกษาในรายที่ไมมีปญหาซับซอน  สามารถเขาใจตนเองไดหลังจาก

ไดรับการใหคําปรึกษาแลว

2. การปรับพฤติกรรม(Behavior  Modification) โดยใชเทคนิคและทฤษฎีการปรับ

พฤติกรรม  ซึ่งจะตองประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูรับการศึกษา  ในรายที่ไมมีปญหาซับซอน  เพื่อลด

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอีกทั้งเพิ่มและสรางพฤติกรรมใหเกิดขึ้นหลังจากไดรับการปรับพฤติกรรมแลว

3. การใชระบบสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เชน  นักจิตวิทยา  จิตแพทย เปนตน  

ในรายที่มีปญหาซับซอนหรือรุนแรง

              การปองกัน  เปนการใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหา เชน สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 

เปนตน  ซึ่งการปองกันนี้อาจทําไดในรายที่ยังไมเกิดปญหา  แตปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก

              การสงเสริม  คือ  วิธีการที่จะทําใหบุคคลมีพัฒนาการ  สามารถปรับตัวอยูในสังคมได  โดยไม

มีขอขัดแยง  ซึ่งอาจทําไดโดยการทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ  การรองเพลง  การพูดคุยสนุกสนาน  

การเลนกีฬา เปนตน
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                   ขั้นที่ 5  การทํานายผล

              การทํานายผลเปนการคาดการณลวงหนาวาผูรับการศึกษาจะมีสภาพอยางไรในอนาคต

                   ขั้นที่ 6  การติดตามผล

              การติดตามผลเปนการกระทําหลังจากใหความชวยเหลือไปแลว  ควรติดตามผลเพื่อประเมิน

วาเมื่อทําการศึกษาและชวยเหลือไปแลวไดผลเปนอยางไร  เพื่อสํารวจดูวามีปญหาใหมเกิดขึ้นกับเขา

อีกหรือไม  ถาพบวามีปญหาใหมเกิดขึ้นก็จะไดใหความชวยเหลือไดทันทวงที  นอกจากนี้ยังเปนการ

ติดตามผลเพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   วิธีการติดตามผล

              การติดตามผลสามารถกระทําไดหลายวิธี  ดังตอไปนี้

1. การนัดสัมภาษณผูรับการศึกษา

2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผูรับการศึกษา

3. การสัมภาษณติดตามผลจากผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของ

4. ติดตอซักถามขาวคราวดวยการสงจดหมายหรือแบบสอบถาม

                   ขั้นที่ 7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ

              การสรุปผลและขอเสนอแนะอาจทําไดทั้งในขณะที่ทําการศึกษารายกรณีหรือหลังจาก

ทําการศึกษารายกรณีแลว  โดยทั่วไปพบวามักทําควบคูกันไป  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการศึกษา

รายกรณีและกอนปดการศึกษาเปนครั้งสุดทาย  ควรสรุปผลของการศึกษาไวทั้งหมดและให

ขอเสนอแนะไวสําหรับผูที่จะมาศึกษาบุคคลรายนี้หรือผูที่สนใจตอไป

              การศึกษารายกรณีใหบรรลุจุดมุงหมายและเกิดประโยชนทั้งแกผูศึกษารวมถึงผูรับการศึกษา

นั้นจะตองใชวิธีควบคูกันไป 2 วิธี ดังนี้

1. การศึกษาประวัติรายกรณี (Case  History)

              การศึกษาประวัติรายกรณีเปนการจดบันทึกหรือรายงานผลจากการใชวิธีการศึกษาโดยหัวขอ

ของการจดบันทึกการศึกษาประวัติรายกรณีมีลักษณะคลายคลึงหรือเชนเดียวกับการศึกษารายกรณี 

เชน กลาวถึงลักษณะของผูรับการศึกษา  สาเหตุที่ศึกษา  วิธีการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  การ

วินิจฉัย  การชวยเหลือ  การสรุปผลและขอเสนอแนะ  ตลอดจนการติดตามผล  ซึ่งรายละเอียดดังกลาว

ไวในกระบวนการศึกษารายกรณี                          

2. การประชุมปรึกษารายกรณี (Case  Conference)

                    2.1 ความหมายของการประชุมปรึกษารายกรณี
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              พนม  ลิ้มอารีย (2548:129)  กลาววา  การประชุมรายปรึกษารายกรณี  คือ  การที่บุคคลมี

สวนเกี่ยวของกับเด็กมาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงที่รวบรวมมาได  โดยรวมกัน

วิเคราะห  แปลความหมายและสังเคราะหขอมูลตางๆ เขาดวยกัน  และรวมกันพิจารณาหาทาง

ชวยเหลือเด็กเปนรายๆไป

              ลักขณา  สริวัฒน (2548:43)  กลาววา  การประชุมรายปรึกษารายกรณี  คือ  กระบวนการ

ดําเนินการพิจารณาปญหาของบุคคลที่ไดรับการศึกษา  ดวยการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมาดวยโดย

บุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับรายกรณีที่ถูกศึกษา  เพื่อใหเกิดความเขาใจและใหความชวยเหลือ

ตอไป

              จากเอกสารดังกลาว  พอจะสรุปไดวา  การประชุมรายกรณี  หมายถึง  การประชุมรวมกัน

ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถูกศึกษา  เพื่อปรึกษาหรือรวมกันพิจารณาหาขอเท็จจริงจากมูลตางๆที่

รวบรวมไดมาวิเคราะห  และวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรมตลอดจนหาทางชวยเหลือ  สงเสริม  

ปองกัน  หรือแกไขพฤติกรรมตางๆใหแกบุคคล

                          2.2 ประโยชนของการประชุมปรึกษารายกรณี

              การประชุมปรึกษารายกรณีมีประโยชนดังนี้

              1.เปนประโยชนโดยตรงกับบุคคลที่ถูกศึกษารายกรณี  ซึ่งจะไดรับการชวยเหลือใหมีการปรับ

ตนเองและแกไขปญหาของตนใหดียิ่งขึ้น

              2.เปนประโยชนสําหรับผูที่มีสวนรวมในการประชุม  โดยเฉพาะครูจะไดเห็นคุณประโยชนของ

การศึกษารายกรณี

              3.ชวยใหบุคคลไดรับการพิจารณาปญหาตามขอเท็จจริง  และเปนการลดความโนมเอียงหรือ

การมองบุคคลในแงรายตางๆ โดยไมไดมีการพิจารณาอยางแทจริง เชน ครูมองนักเรียนคนหนึ่งวาเปน

เด็กเกียจคราน  ชอบโกหก  ชอบขโมย  เปนตน

                              2.3 รูปแบบของการประชุมปรึกษารายกรณี

              การประชุมปรึกษารายกรณี  มี 3 รูปแบบ ดังนี้ (ลักขณา  สริวัฒน. 2548:44-45) 

              1.การประชุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญในปญหาหรือกรณีนั้นๆ รวมถึงผูใกลชิดและผูเกี่ยวของ ไดแก 

จิตแพทย  นักจิตวิทยา  ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  ครูประจําวิชา  บิดา  มารดา  หรือผูปกครอง

              2. การประชุมกลุมใหญ  ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย  ไดแก

                 2.1 ผูเชี่ยวชาญ  เชน  จิตแพทย  นักจิตวิทยา  ครูแนะแนว  เปนตน

                 2.2 ผูใกลชิด  เชน  บิดา  มารดา  ผูปกครอง  ญาติพี่นอง  หรือเพื่อนสนิท  เปนตน

                 2.3 ผูเกี่ยวของ  เชน  ครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  เปนตน
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                 2.4 ผูสนใจ  ซึ่งอาจเปนผูเชี่ยวชาญหรือไมเชี่ยวชาญก็ได  เชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  

ประชาชนทั่วไป  เปนตน

              3.การประชุมกลุมเล็ก  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและผูใกลชิดที่เกี่ยวของกับปญหาหรือกรณี

นั้นๆ โดยตรง เชน  บิดา  มารดา  และผูถูกศึกษา  สําหรับรูปแบบของการประชุมกลุมเล็กนี้มีลักษณะ

คลายกับการใหคําปรึกษาแบบครอบครัว (Family  Counseling)

              จากรูปแบบการประชุมรายกรณีทั้ง 3 รูปแบบ (ลักขณา  สริวัฒน. 2548:45)  กลาววารูปแบบ

ที่ 2 เปนที่นิยมใชมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรูปแบบที่ 2  จะเห็นวามีบุคคลมากมายหลาย

ฝายเขามามีสวนรวมในการหาทางชวยเหลือผูถูกศึกษา  และวิเคราะหแนวทางในการดําเนินการ

ชวยเหลือรวมกันอยางหลากหลาย  จึงทําใหการชวยเหลือมีแนวโนมไดผลและเกิดประโยชนอยาง

กวางขวาง

                          2.4 กระบวนการในการจัดประชุมศึกษารายกรณี

              กระบวนการในการจัดประชุมศึกษารายกรณี มี 3 ขั้นตอนดังนี้ (ลักขณา  สริวัฒน. 2548: 46-

47)  

                             1. ขั้นเตรียมการ

                                 ขั้นเตรียมการประกอบดวยการเตรียมการตางๆดังนี้

                                 1.1 เตรียมบุคคล  โดยการออกจดหมายเชิญประชุมไปยังประธานและสมาชิก

โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และจุดมุงหมายในการประชุม

                                 1.2 เตรียมสถานที่  เปนการการจองสถานที่ลวงหนาใหมีขนาดพอเหมาะกับ

สมาชิก  รวมทั้งระบบแสง  หรือเสียงที่จําเปนตองใชในการประชุม

                                 1.3 เตรียมขอมูล  อาจเตรียมเฉพาะผูศึกษารายกรณีสําหรับรายงานในที่ประชุม

หรืออาจมีบันทึกยอแจกแกสมาชิกที่เขารวมประชุมซึ่งแลวแตกรณี

                             2. ขั้นดําเนินการประชุม

                                 ในขั้นดําเนินการประชุมมีการปฏิบัติดังนี้

                                  2.1ประธานกลาวเปดการประชุมและแนะนําผูทําการศึกษารายกรณีพรอมทั้ง

อนุญาตใหผูศึกษารายกรณีรายงานผลการศึกษาแกสมาชิกในชุมชน

                                  2.2ผูทําการศึกษารายกรณีรายงานขอมูลตางๆที่ศึกษาไปแลวแกที่ประชุม

                                  2.3 ประธานเปดโอกาสใหสมาชิกซักถามขอมูลหรือขอสงสัยจากผูศึกษา

                                  2.4 สมาชิกทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
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                                  2.5ประธานสรุปขอพึงปฏิบัติตามความเห็นของสมาชิกสวนใหญในที่ประชุม  

โดยมีเลขานุการเปนผูจดบันทึกการประชุม  และใหผูศึกษานําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติตอผูรับ

การศึกษา

                             3. ขั้นยุติการประชุม

                                 การยุติการประชุมกระทําเมื่อประธานสรุปขอพึงปฏิบัติตามความเห็นของ

สมาชิกสวนใหญในที่ประชุมแลวประธานจะกลาวขอบคุณสมาชิกและปดการประชุม

                          2.5 ขอควรระวังในการประชุมปรึกษารายกรณี

                                 การประชุมปรึกษารายกรณี  ผูรวมประชุมมีขอควรระวังดังนี้

                                 1. จะตองใหขอมูลตามขอเท็จจริงโดยปราศจากอคติ

                                 2. ไมนําคํากลาวที่ไมมีพยานหลักฐานมาแสดงไดจริงมากลาวในที่ประชุม      

    1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี
              อังศนา  เปศะนันท (2536:91)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีพฤติกรรม

สูดดมสารระเหย  ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมสูดดมสารระเหยของนักเรียน  มีสาเหตุมาจากลักษณะ

สวนตัวของเด็กที่มีพัฒนาการบุคลิกภาพไมเหมาะสมมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยก  บิดา  มารดา

ทะเลาะกันบอย  ขาดความอบอุนจากครอบครัว  การอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม  ที่อยูอาศัยอยูในแหลง

ชุมชนแออัด  ซึ่งมีการระบาดของยาเสพติด

              รุงทิพย  ยอดประดู (2537:106-109)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนมีสาเหตุมาจากตัวเด็ก  

โดยปญหาที่พบคือเด็กขาดความรักความอบอุนจากบิดามารดา  ทําใหเกิดความรูสึกที่ไมมั่นคง  สวน

สาเหตุจากสิ่งแวดลอมปญหาคือ  สภาพครอบครัว  การอบรมสั่งสอน  บรรยากาศของครอบครัว  การ

ประพฤติปฏิบัติของบิดามารดาและสมาชิกภายในครอบครัว  ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้น

เรียนและอีกสาเหตุหนึ่งคือการเลือกคบเพื่อน

              จากการศึกษารายกรณีในเรื่องดังกลาวขางตนพบวา  การศึกษารายกรณีสามารถใชไดผล

เกี่ยวกับการคนหาสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหา  สามารถแกไข  และลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ของเด็กและวัยรุนอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนตอตนเองและสังคม  โดยการศึกษารายกรณีนั้นไดมี

การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริมแกผูรับการศึกษา  ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษารายกรณีที่

ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นผูรับการศึกษามีความเขาใจและยอมรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเอง  

และสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีและเหมาะสมขึ้น  ดังนั้นผูวิจัยคิดวาการศึกษารายกรณีเปน

วิธีหนึ่งที่สามารถใชแกปญหาและลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็กได
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ
    2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ
              ลักขณา  สริวัฒน (2548:21)  กลาววา  ปญหาเศรษฐกิจ  เปนปญหาดานทุนทรัพยใน

การศึกษาเลาเรียน  ทุนทรัพยที่ตองใชจายในครอบครัวของบุคคลนั้นเปนเรื่องจําเปนมากทั้งสองอยาง  

ดังนั้นหากมีความพรอมก็จะเปนการสนับสนุนใหมีการดําเนินชีวิตไดในลักษณะปกติ  แตหากมีปญหา

ก็ยอมสงผลตอชีวิตไดไมนอยเลยทีเดียว  จะเห็นวาบุคคลที่ขาดทุนทรัพยมักขาดโอกาสดีๆ ในชีวิต  

โดยเฉพาะบุคคลในวัยเด็กที่ควรตองไดรับทั้งอาหารสุขภาพและอาหารสมองจึงจะทําใหเขามี

พัฒนาการใหสมบูรณไดทั้งทางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เปนบุคคลวัยทํางานที่มี

ประสิทธิภาพเต็มไปดวยความรู  ความสามารถ  ในการสรางประโยชนใหเกิดแกตน  ครอบครัว  และ

สังคมได  ในทางตรงกันขามถาเด็กขาดอาหารทั้งอาหารกายหรืออาหารสมอง  ยอมจะทําใหเขา

สุขภาพไมแข็งแรง  สมองไมไดรับการพัฒนาตามที่ควรเปนไป  ดวยสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่ไมดีของ

ครอบครัวนั้น  เขาจะเปนคนที่ไมมีคุณภาพในอนาคตซึ่งมีผลเสียตอสังคมและประเทศชาติ  เพราะจะมี

ประชากรที่ไรความรูความสามารถ  จึงสมควรอยางยิ่งที่บุคคลที่มีปญหาทางเศรษฐกิจควรไดรับการ

ชวยเหลืออยางถูกตองและเหมาะสม

              พนม  ลิ้มอารีย (2548:15)  กลาววา  ปญหาดานเศรษฐกิจ  ไดแก  

              1. ขาดผูอุปการะสงเสียใหเลาเรียน

              2. ตองทํางานหารายไดชวยตนเองเพื่อใชเปนทุนในการซื้ออุปกรณในการศึกษาเลาเรียน

              3. ตองการหารายไดชวยเหลือตนเอง

              4. ตองการรูจักวิธีการใชจายเงินที่เหมาะสม

              5. ตองการใหผูปกครองใหเงินเปนกอนเพื่อตนจะไดรับผิดชอบการใชจายเอง

              6. ตองการใหผูปกครองใหเงินเพิ่มขึ้น                           

              จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ปญหาทางเศรษฐกิจ   หมายถึง  การขาดแคลนทั้งใน

ดานทุนทรัพยในการใชจายตางๆ  ซึ่งตองทํางานหารายไดมาชวยเหลือครอบครัวและตนเอง      

    2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ
              เนื่องจากไมเคยมีผูใดเคยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาเศรษฐกิจมากอน
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
     3.1 ประวัติโรงเรียนสวนมิสกวัน
              โรงเรียนสวนมิสกวันกอตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ.2504  ผูกอตั้งคือ พันโท  สุรัตน  ชล

ทรัพย  ผูบังคับกองพันสารวัตรที่ 1  โดยใชชื่อวา “โรงเรียนสุรัตนวิทยา”

     3.2 นโยบายของโรงเรียน
              3.2.1 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการเรียนใหสูงขึ้น

              3.2.2 พัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลายแนวทาง

              3.2.3 บุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

              3.2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการวางแผนติดตามการประเมินผลอยางตอเนื่อง

              3.2.5 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยู

เสมอ

              3.2.6 สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน

     3.3 สถานที่ตั้ง
              เดิมใชพื้นที่บริเวณโรงเรียนโขนเกาสมัยรัชกาลที่ 6  ชื่อวา “โรงโขนสวนมิสกวัน”  มี

ความหมายวา “สวนของพระอินทร”  ซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูในกองทัพภาคที่ 1 

              ป พ.ศ.2522  ไดยายที่ตั้งจากบริเวณเดิมมายังที่แหงใหม  เลขที่ 75/4  ถนนโยธี  แขวงทุง

พญาไท  พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนสวนมิสกวัน”  โดย  พันโท  เชิดชาย  เหลาหลา  ผูบังคับกอง

พันสารวัตรที่ 1  และไดใชชื่อนี้มาจนถึงปจจุบัน  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น 5 ไร 3 งาน 11 ตารางวา  ทิศ

เหนือติดกับถนนโยธี  ทิศใตติดกับกองพันทหารสารวัตรที่ 11 และคณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ทิศตะวันออกติดกับกรมการสารวัตรทหารบก  ทิศตะวันตกติดกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน  โรงเรียนสวนมิสกวันมีอาคารเรียนจํานวนทั้งสิ้น 4 

หลัง  อาคารปฏิบัติการจํานวน 1 หลัง  และโรงอาหาร 1 หลัง

     3.4 สัญลักษณโรงเรียน
              สัญลักษณของโรงเรียนสวนมิสกวันประกอบดวยเครื่องหมายอารมวงกลม  ภายในมีชอ

ชัยพฤกษลอมคบเพลิง  ธรรมจักร  ปนพกไขว  และหนังสือ

ชอชัยพฤกษ  หมายถึง  สัญลักษณของความเจริญงอกงามแหงกาย  วาจา  ใจ

ปนพกไขว     หมายถึง     ความเขมแข็ง  แนวแน  กลาคิด  กลาทํา

คบเพลิง         หมายถึง     แสงสวางแหงความรูสูความสําเร็จ

ธรรมจักร       หมายถึง    ผูมีคุณธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนอยูในหลักคําสอนของศาสนา

หนังสือ   หมายถึง คลังแหงความรู  และประสบการณเพื่อนําไปสูความเปนผูรูและเปนผูมีสติปญญา
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     3.5 สีประจําโรงเรียน
              สีประจําโรงเรียนสวนมิสกวันคือสีฟากับสีชมพู

              สีฟา  หมายถึง  ความสุขุม  เยือกเย็น  กวางขวาง  ไมมีอาณาเขตจํากัด  ซึ่งเปรียบเสมือน

ความรู  ความคิดที่สามารถพัฒนาไปอยางไมมีวันสิ้นสุด

              สีชมพู  หมายถึง  ความสดใส  ออนโยน  ออนนอมถอมตน  มีพลังในตัวเองที่สามารถจุด

ประกายใหเกิดความคิด  การเรียนรูอยูตลอดเวลา

     3.6 อักษรยอ  
              อักษรยอโรงเรียนคือ ส.ม.ก.

     3.7 ขนาดและประเภทของโรงเรียน
              โรงเรียนสวนมิสกวันเปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาขนาดกลาง  เปดสอนระดับปฐมวัย 

(อนุบาล 1-3 ) ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับที่ 1 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ) จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 

963 คน  ครูจํานวน 44 คน  และเจาหนาที่ 3 คน

 



บทที่  3
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา

ประชากรและกลุมตัวอยาง
                   1. ประชากร
                         ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้    เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   

โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ

จํานวน  97  คน  เปนนักเรียนชาย 49 คน  และนักเรียนหญิง 48 คน

                   

                2. กลุมตัวอยาง
                           กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  

โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ  

จํานวน  6  คน  เปนนักเรียนชาย  3  คน  และนักเรียนหญิง  3  คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive  Sampling)  จากประชากรโดยมีขอจํากัดดังนี้

        2.1   อายุใกลเคียงกัน  คือ  10-12  ป

        2.2   สถานภาพทางครอบครัวใกลเคียงกัน

                         2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใกลเคียงกัน  คือ  บิดามารดามีรายไดรวมกัน

ประมาณ  6,000 - 15,000  บาทตอเดือน 

        2.4   มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
              เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  แบงเปน 2  สวน  ดังนี้

              1.แบบสอบถามปญหาทางเศรษฐกิจ

              2.โปรแกรมการศึกษารายกรณี

วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
              1.ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวของกับปญหาทางเศรษฐกิจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

6  โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

              2.ผูวิจัยสัมภาษณครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขต

พญาไท  กรุงเทพมหานคร
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โปรแกรมการศึกษารายกรณี
มีวิธีการศึกษา 7  ขั้นตอน  ดังนี้

         ขั้นตอนที่  1  การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน

         ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

         ขั้นตอนที่  3  การวินิจฉัย

         ขั้นตอนที่  4  การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม

         ขั้นตอนที่  5  การทํานายผล

         ขั้นตอนที่  6  การติดตามผล

         ขั้นตอนที่  7  การสรุปและขอเสนอแนะ

         วิธีการศึกษารายกรณีทั้ง  7  ขั้นตอนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้

         1. การกําหนดปญหาและกําหนดขอบเขต
              ผูวิจัยกําหนดปญหา  คือ  นักเรียนที่มีปญหาทางดานเศรษฐกิจและมีขอจํากัดดังนี้

1.1   อายุใกลเคียงกัน  คือ  10-12  ป

1.2   สถานภาพทางครอบครัวใกลเคียงกัน

                  1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใกลเคียงกัน  คือ  บิดามารดามีรายไดรวมกัน

ประมาณ  6,000 - 15,000  บาทตอเดือน 

1.4   มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

2. การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
    เทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มี  8  เทคนิค  ดังนี้

    2.1 การสังเกตและการบันทึกการสังเกต  เพื่อเก็บขอมูลไวประกอบการพิจารณาและวินิจฉัย  

อีกทั้งเขาใจพฤติกรรมเพื่อการชวยเหลือตอไป  โดยการสังเกตนักเรียนจากสถานการณตางๆ   เชน  

สถานการณในการเรียน  สถานการณในการเลนหรือพูดคุยกับเพื่อน  และสถานการณที่อยูในบาน  

โดยหลังจากการสังเกตสถานการณแตละสถานการณผูวิจัยจะทําการบันทึกการสังเกตโดยใชระเบียน

พฤติการณ

    2.2 การสัมภาษณ  เพื่อหาขอมูลจากนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียน  โดยใชการ

สัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal  Interview)  และไมเปนทางการ (Informal  Interview)  กับบุคคล

ตอไปนี้  คือ

           1. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

           2. อาจารยประจําชั้น
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           3. อาจารยประจําวิชาตางๆ

           4. อาจารยฝายปกครอง

            5. เพื่อนสนิทที่โรงเรียนเดียวกัน  และเพื่อนที่อยูในละแวกบานเดียวกัน

           6. ผูปกครอง

              ในการสัมภาษณนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  สัมภาษณครั้งละ 30-60  นาที  และบันทึกผล

การสัมภาษณทันทีหลังจากยุติการสัมภาษณ  สวนบุคคลอื่นๆจะสัมภาษณคนละ  2  ครั้ง  ใชเวลา  

30-60  นาที  และบันทึกผลการสัมภาษณทันทีหลังจากยุติการสัมภาษณ

    2.3 การเยี่ยมบาน  เพื่อสังเกตความเปนอยูทางบานและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับทางบาน

ของนักเรียน  และยังเปนการรวมมือกับผูปกครองในการใหความชวยเหลือนักเรียนโดยปฏิบัติดังนี้

          2.3.1 กําหนดจุดมุงหมายในการไปเยี่ยมบาน

          2.3.2 นัดหมายวัน  เวลา  ที่จะไปเยี่ยมบานกับผูปกครองของนักเรียน

          2.3.3 ไปเยี่ยมบานพรอมทั้งสังเกตและสัมภาษณผูปกครอง  รวมทั้งบุคคลในบานตาม

ความเหมาะสม  เพื่อหาขอมูลในเรื่องปญหาทางดานเศรษฐกิจ  ทัศนคติของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน  

และทัศนคติของผูปกครองที่มีตอผูรับการศึกษา  ความเปนอยูตลอดจนคานิยมของผูปกครองในดาน

ตางๆ

          2.3.4 บันทึกการเยี่ยมบาน  ผูวิจัยใชเวลาในการไปเยี่ยมบานคนละ  1  ครั้ง  ใชเวลาใน

การเยี่ยมบานประมาณ  30  นาที

    2.4 การเขียนอัตชีวประวัติ  ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขียนหลังจากผูวิจัยไดสราง

ความคุนเคยกับนักเรียนแลว  โดยใหเขียนอัตชีวประวัติโดยไมกําหนดหัวขอ  แตใหแนวทางวาใหเขียน

เลาเรื่องของตนเองและครอบครัวตั้งแตจําความไดในอดีตจนถึงปจจุบัน  และใหบอกความคาดหวังใน

อนาคตของนักเรียนดวย  เพื่อใหทราบถึงทัศนคติที่นักเรียนมีตอตนเอง  ตอครอบครัว  ตอโรงเรียน  ตอ

เพื่อน  และตอการศึกษา  โดยใชแบบฟอรมในระดับประถมศึกษา (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 144-

146) มีดังตอไปนี้

นี่คือชีวิตของฉัน

              ฉันชื่อ......................................................................................นับจากวันเกิดวันสุดทาย  

ฉันอายุ...........................ผมของฉัน............................................ตาของฉัน

...............................................................เดี๋ยวนี้ฉันเรียนชั้น.............................................
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ที่โรงเรียน..................................................ฉันมีพี่.................คน  มีนอง.....................คน  เราชอบ

...........................................ดวยกัน พอและฉันชอบ...............................................ดวยกัน  ฉันอยู

ในเมือง........................................................ฉันมักไมนอนเวลา...................................ฉันตื่นนอน

เวลา....................................ฉันมักนอนไมหลับ...................................................ชั่วโมง  ในทุกๆคืน

นี่คือเพื่อนของฉัน

          ฉันและเพื่อนชอบเลน........................................................................กลางแจง  เราชอบเลน

.....................................................................................ในบาน  เพื่อนที่ฉันชอบเลนดวยมากที่สุด

คือ...................................................เพราะเขาเปน....................................................เพื่อนที่ฉัน

ชอบทํางานดวยที่โรงเรียนคือ....................................................เพื่อนที่ฉันชองนั่งใกลคือ

..........................................เมื่อใดที่ฉันเลนที่บานฉันมักจะเลนกับ........................................โดย

ปกติฉัน (ชอบ, ไมชอบ) เลนคนเดียว  เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ...........................................เราชอบที่

จะ............................................

สิ่งที่ฉันเปนเจาของ

                ฉัน (มี, ไมมี) สัตวเลี้ยงเพราะวา.......................................................................สัตวเลี้ยง

ของฉันคือ............................................ฉันมักเรียกมันวา...............................................ฉัน (ชอบ, 

ไมชอบ) สัตวเลี้ยง.................................... ฉัน (มี , ไมมี) เงินใชจายสวนตัว

.............................................

ทุกๆสัปดาห ฉันไดเงินจาก..........................................ฉันชอบซื้อ..............................................และ

...........................................ดวยเงินของฉันเองฉันเก็บเงินไวสําหรับ....................................

งานอดิเรกของฉัน

                งานอดิเรกของฉันคือ......................................................................งานอดิเรกอื่นๆที่ฉัน

อยากมีคือ..............................................ฉันสนุกกับการเก็บรวบรวม.....................................

ทั้งหมดที่ฉันเปนเจาของ  ฉันชอบมากที่สุดคือ...........................................................

สิ่งที่ฉันอาน
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                ฉัน(ชอบ,ไมชอบ)อาน  ฉันอานหนังสือนวนิยายชื่อ....................................................

หนังสือพิมพชื่อ..............................................  หนังสือรายสัปดาหชื่อ.......................................

หนังสือการตูนชื่อ................................................  ฉัน (ขอยืม , ไมไดขอยืม) หนังสือมาจากหองสมุด  

ฉันมี.............................................ที่บานของฉัน  ฉันชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ

.................................................................................

สถานที่ที่ฉันเคยไป

                ฉันจะเขียนวงกลม               รอบสถานที่ที่ฉันเคยไปเที่ยวมา

สวนสัตว     ละครสัตว     ชายทะเล     ที่ทําการไปรษณีย     สนามบิน  

หองสมุด     สถานีวิทยุกระจายเสียง    ที่แสดงสินคา            พิพิธภัณฑ

โรงงาน        ทาเรือ

             ฉันเคยอยูที่แคมป        ชายทะเล         ภูเขา          เมืองใหญ      ทุงนา     และ

........................

             ฉันเคยทองเที่ยวโดย     รถประจําทาง      รถยนต       เครื่องบิน       เรือกลไฟ     รถบรรทุก     

รถจักรยานยนตร     รถจักรยาน     เรือทองเที่ยว...................................  

               ถาฉันมีโอกาสไปเที่ยวเมืองอื่นๆฉันควรไปที่...............................................................

ฉันสนใจเมืองนั้นเพราะ................................................................................................

สิ่งตางๆที่ฉันชอบทํานอกโรงเรียน

                ฉันฟงโปรแกรมวิทยุเรื่อง........................................................แตละวันฉันดูโปรแกรมทีวี

................................................แตละวันโปรแกรมที่ฉันชอบคือ...........................................

ฉัน (ไป,ไมไป) ดูหนังทุกๆสัปดาห  สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ (การเตนรํา, แตรวง, วงดนตรี, การรอง

เพลง)  ฉันอยากเลน......................................................ฉันกําลังเรียน......................................

ฉันชอบไปที่.......................................................... สิ่งอื่นๆที่ฉันชอบทําคือ...................................

และ...............................................................  ถาฉันสามารถไปงานใหญๆแหงหนึ่ง เชน  สนามกีฬา  

หรืออื่นๆ  ฉันควรไปที่................................................................................  ถาฉันสามารถพนดารา

แสดงละครหรือดาราภาพยนตร  ฉันอยากจะพบ...................................................................

สิ่งอื่นๆที่เกี่ยวกับฉัน
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                ที่โรงเรียนฉันสนุกสนานมากที่สุดเมื่อ........................................................................

ถาฉันสามารถเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางที่โรงเรียนได  ฉันอยากเปลี่ยน..........................................

ฉันสนุกนอยที่สุดที่บานเมื่อ......................................................................................................

บางครั้งฉันนึกกลัว...................................................................................................................

สิ่งหนึ่งที่ทําใหฉันประหลาดใจคือ.............................................................................................

พอ  แมของฉันตองการใหฉันเปน..............................................................................................

              เมื่อทราบขอมูลจากการเขียนอัตชีวประวัติแลวจึงนําการเขียนอัตชีวประวัติมาวิเคราะห  โดย

ใชแนวทางการวิเคราะหของโฟรลิกซ (Froehlich) (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2519:148 ; อางอิงจาก 

Froehlich. 1959)  โดยพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้

1. สิ่งที่ขาดหายไปหรือการเวนขอความบางอยาง (Omission) 

2. ความยาวของอัตชีวประวัติ (Length)

3. คําศัพทที่ใช (Vocabulary)

4. ระดับความลึกของความรูสึก (Level  or  Depth  of  Expression)

5. การจัดลําดับความคิด (Organization)

6. การกลบเกลื่อน (Gloss)

7. การแตงเรื่องขึ้นเอง (Fabrication)

8. ลักษณะของการเขียน (Appearance)

9. ความผันแปรของปฎิกริยา (Tonal  Variations)

              2.5 บันทึกประจําวัน  คือ  การใหนักเรียนเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  เปนการ

เปดเผยความรูสึกสวนตัวที่มีตอเหตุการณและสภาพแวดลอมรอบตัว  โดยการชี้แจงใหนักเรียน

ทราบถึงวัตถุประสงคในการเขียนบันทึกประจําวัน  และเขียนตอเนื่องเปนเวลา 1 สัปดาห  โดยมีหัวขอ

ดังตอไปนี้ (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527:176)  

                     1. ชื่อ  อายุ  เพศ  ของผูบันทึก

                     2.  วัน  เดือน  ป  ที่บันทึก

                     3.  กิจกรรมที่ทําในวันนั้น

              นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกประจําวันมาวิเคราะห  ตีความหมาย  เพื่อหาขอมูลในการดําเนิน

เรื่องราวในชีวิตประจําวันตั้งแตตื่นนอนจนถึงกอนเขานอน  ความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตางๆที่

เกิดขึ้น  ความขัดแยงและความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ถูกศึกษา 
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              2.6 สังคมมิติ  เพื่อใหทราบความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม  และศึกษาโครงสรางทาง

สังคมของกลุมวามีธรรมชาติที่แทจริงอยางไร  โดยผูวิจัยแจงวัตถุประสงคในการทําสังคมมิติใหครู

ประจําชั้นทราบ  และผูวิจัยขอเวลาในการทําสังคมมิติเองในชั้นเรียน  มีการกําหนดสถานการณขึ้น

ตามความมุงหมายในการสํารวจของผูวิจัย  คือ  ตองการสํารวจวานักเรียนที่ถูกศึกษานั้นมี

ความสัมพันธทางดานสังคมในการคบเพื่อนอยางไร

                      ขั้นตอนในการทําสังคมมิติมีดังนี้

1. แจกกระดาษที่มีขนาด 3 x 5 นิ้ว  แลวใหนักเรียนเขียนชื่อ  นามสกุล  ของตนไวที่หัว

กระดาษ  พรอมทั้งเขียนวันที่และหองเรียนกํากับไวดวย

2. กําหนดสถานการณ  คือ  “ ในการไปเขาคายพักแรม  นักเรียนจะเลือกนอนกับใคร  ซึ่ง

ตองเนนวาเปนเพื่อนในหองเรียนเดียวกันโดยใหเลือกเพื่อนได 2  คน  ตามลําดับความชอบมากที่สุดไป

หานอยที่สุด ” 

3.ใหนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนลงในแผนกระดาษที่แจกใหโดยการเรียงลําดับ  เลือกใครคน

แรกเปนอันดับ 1  และคนรองลงมาเปนอันดับ 2

              เมื่อไดขอมูลแลวนํามาจัดกระทําขอมูล  สรางตารางสังคมมิติขึ้น  เขียนชื่อนักเรียนในชองผู

เลือกและผูไดรับเลือก  กรอกคะแนนในตารางพรอมกับสรุปผลของคะแนนที่กรอกลงในตารางนั้น  นํา

ผลสรุปของคะแนนที่กรอกลงในตารางมาสรางแผนผังสังคมมิติ  โดยดําเนินการสรางดังนี้

1. กําหนดสัญลักษณตางๆ  ไดแก

นักเรียนชาย   

นักเรียนหญิง

เลือกเปนอันดับที่ 1

เลือกเปนอันดับที่ 2

2. สรางแผนผังสังคมมิติโดยใชหลักทางสถิติดังนี้  (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527:194 –

195)  

                             กําหนดวงกลม 4 วง  ที่มีขนาดตางกัน  สามารถซอนกันทั้ง  4  วง  โดยใชหลัก

ของควอไทล (Quatile) ซึ่งแบงขอมูลออกเปน 4  สวน

                                 1. เรียงลําดับคะแนน (x)

                                 2. หาความถี่ของคะแนน (f )

                                 3. หาความถี่สะสมของคะแนน (cf )

                                 4. หาตําแหนงควอไทลที่ 1, 2 และ 3

เขียนแผนผังตามคาควอไทลที่คํานวณได  ดังนี้
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             วงกลมในสุด  คือ  คนที่ไดคะแนนมากกวาควอไทลที่ 3 ขึ้นไป

             วงกลมถัดออกมาติดวงกลมใน คือ คนที่ไดคะแนนอยูในระหวาง

ควอไทลที่ 2  และ 3

              วงกลมถัดออกมาติดวงกลมนอก  คือ  คนที่ไดคะแนนอยูในระหวางควอไทลที่ 1  และ 2  

              วงกลมนอกสุด คือ  คนที่ไดคะแนนต่ํากวาคะแนนในควอไทลที่ 1

3. ตีความหมายของแผนผังสังคมมิติที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว  โดยพิจารณาวา

นักเรียนในชั้นมีความสัมพันธกันอยางไร  มีการแบงกลุมเปนกี่กลุมแตละกลุมมีใครบาง  ลักษณะของ

กลุมเปนอยางไร  มีใครอยูโดดเดี่ยว  หรือถูกทอดทิ้ง  เปนการตีความหมายความสัมพันธของนักเรียนที่

ถูกศึกษากับเพื่อนในกลุม

              นอกจากนี้  ผูวิจัยไดใชกลวิธี “ ใครเอย ” ( Guess  Who  or  Who’s  Who  Technique)  

โดยใชแบบสอบถาม “ใครเอย”  ควบคูไปกับการทําสังคมมิติ

2.7  ใชแบบทดสอบ  เพื่อนําผลการทดสอบมาชวยในการวินิจฉัยปญหาเพื่อเปนประโยชนใน

การใหความชวยเหลือกลุมตัวอยาง  ซึ่งแบบทดสอบที่ใชมีดังนี้        

          1. แบบทดสอบบุคลิกภาพ  ไดแก

               1.1 Bender  Gestalt  Test

               1.2 Draw  A  Person  Test ( DAP )

               1.3 Kinetic  House-Tree-Person ( K-H-T-P )

               1.4 Sentence  Completion  Test ( SCT )

2.8  ระเบียนสะสม  เพื่อใชเก็บขอมูลของนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดรวบรวมไวแลว  โดยเก็บ

ขอมูลของนักเรียนเกี่ยวกับประวัติสวนตัว  ครอบครัว  สุขภาพ  การศึกษา  เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ชวยเหลือรวมกับขอมูลที่ไดจากแหลงอื่นๆ

          3. การวินิจฉัย
              การหาสาเหตุของปญหา  ซึ่งผูวิจัยนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลมาเปนพื้นฐานประกอบการ

พิจารณา  เพื่อวินิจฉัยวาอะไรเปนสาเหตุของปญหาทางดานเศรษฐกิจ  พรอมทั้งหาวิธีแกไขเพื่อ

ชวยเหลือและแนะแนวทางแกนักเรียนตอไป

          4. การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
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              การที่ผูวิจัยใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาทั้ง 6 คน  ดวยวิธีการตางๆ ตามความ

เหมาะสม  ไดแก  การใหคําแนะนํา  การชี้แนะ  การใหคําปรึกษา  ตลอดจนการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะ  เพื่อการรักษาในรายที่มีปญหาซับซอนหรือรุนแรง

          5. การทํานายผล
              การคาดการณลวงหนา เพื่อบอกใหทราบวาจะสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทาง

เศรษฐกิจไดมากนอยเพียงใด

          6. การติดตามผล
              ผูวิจัยไดกระทําหลังจากการชวยเหลือแลว  และศึกษาเพิ่มเติมภายหลังการดําเนินการ

ชวยเหลือนักเรียนไปแลววาไดผลอยางไร  การชวยเหลือประสบผลสําเร็จตามเปาหมายเพียงใด  หากมี

ขอบกพรองจะไดทําการปรับปรุง  แกไข  จนสามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจได

          7. การสรุปผลและขอเสนอแนะ  ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้

              7.1 สรุปผลทุกครั้งหลังทําการศึกษาในแตละครั้ง  ทําใหทราบวาทําอะไรไปแลวบาง  และให

ขอเสนอแนะวาควรมีการวางแผนวาจะทําอะไรในการศึกษาครั้งตอไป

              7.2 สรุปกอนที่จะปดการศึกษา  โดยสรุปผลของการทําการศึกษาไวทั้งหมด และให

ขอเสนอแนะไวสําหรับผูที่จะศึกษานักเรียนทั้ง 6  คน  ตอไป  โดยเสนอแนะไว 3 กลุม คือ

                     7.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษาเปนรายกรณี

                     7.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษาเปนรายกรณี

                     7.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษานักเรียนปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

ในลักษณะเชนเดียวกันตอไป

              หลังจากทําการศึกษารายกรณีแลวมีการประชุมปรึกษาเปนรายกรณี  ดังนี้

การประชุมปรึกษารายกรณี ( Case  Conference )  
              ในการศึกษารายกรณีตองมีการประชุมปรึกษารายกรณี  เพื่อปรึกษารวมกันหลังจาก

ทําการศึกษารายกรณีแลว  โดยมีจุดประสงคของการประชุมปรึกษารายกรณี  เพื่อพิจารณาปญหา

ตามขอเท็จจริงจากบุคคลหลายๆฝายในที่ประชุมและเพื่อลดความโนมเอียงหรือการมองนักเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางในแงราย  ทําใหไดรับขอเสนอในการชวยเหลือและแกปญหาจากบุคคลหลายๆฝายในที่

ประชุม  โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการประชุมปรึกษารายกรณีสําหรับนักเรียนที่เปน

กรณีศึกษาทั้ง 6 ราย  รายละ 1 ครั้ง  ใชเวลาในการประชุม 1 ชั่วโมง
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แบบแผนการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
              เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย ( Descriptive  Research )  ในลักษณะ

ของการวิจัยเชิงสัมพันธ ( Interrelationship  Studies ) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองอยาง

ละเอียดทุกขั้นตอน  โดยใชเครื่องมือตางๆ  ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอเรื่องเทคนิคที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนการวิเคราะหขอมูล  จึงเปนการนําขอมูลมาสรุปหาขอเท็จจริง

              ดังนั้นการรายงานการวิจัยจึงเขียนสรุปเปนรายบุคคลโดยภาพรวมทั้ง 6  คน  ตั้งแตลักษณะ

ของปญหา  ประวัติดานตางๆ โดยยอ  การวินิจฉัย  การชวยเหลือ  การปองกัน  การสงเสริม  การ

ติดตามผล  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

              



บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

              จากการใชเทคนิค  9  เทคนิค  ในการรวบรวมขอมูล  สามารถสรุป  และวิเคราะห  โดย

ภาพรวมดังนี้

              กรณีศึกษารายที่  1  เด็กชาย ก.  ( ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ  2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ก.  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 11 ป  ผิวคล้ํา  

รูปรางอวน  ไมคอยสูง  ใบหนากลม  ตาเล็ก  ผิวหนาเรียบสะอาด  แตงกายสะอาด  พูดจาสุภาพ  เสียง

ดังชัดเจน  ขี้อาย  ราเริง  สนุกสนาน  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 เทคนิค  สามารถสรุปและ

วิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กชาย ก. เปนคนพูดเกง  ชวยเหลือเพื่อนๆดี  ใหความรวมมือในการเรียนการสอนกับครูประจําวิชา

ในการตอบคําถาม  และในเวลาเรียนเด็กชาย ก. ชอบแอบคุยกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง

                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กชาย ก.  พูดเกง  ราเริง  

สนุกสนาน  ชอบเลนกับเพื่อนๆทั้งในกลุมและนอกกลุม  จะกลับบานทันทีที่เลิกเรียน

              2. การสัมภาษณ
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูเกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ  เด็กชาย ก. จํานวน 2  ครั้ง  ที่โรงอาหารและโตะนั่งบริเวณโรงเรียน  

ทราบวา  เด็กชาย ก. อาศัยอยูในหองเชากับบิดามารดาและนองสาว  บิดามารดามีอาชีพคาขาย  

นองสาวอายุ 9 ป เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเด็กชาย ก. จะไปรับนองสาวอีก

โรงเรียนที่อยูใกลกันและไปหาบิดามารดาที่รานขายของ  เด็กชาย ก. กับนองสาวจะชวยบิดามารดา

ขายของจนเย็น  เมื่อทานขาวเย็นเสร็จ เด็กชาย ก. กับนองสาวจะเดินกลับบานไปอาบน้ํา  ทําการบาน  

และเลนกับเพื่อน  แลวจึงออกมาหาบิดามารดาที่รานเพื่อชวยเก็บของปดราน  เมื่อเก็บรานเสร็จ 

เด็กชาย ก. กับบิดามารดาและนองสาวจะเดินกลับบานพรอมกัน

                  2.2 การสัมภาษณบิดามารดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ก. เปนคนเขมแข็ง  ชวยเหลืองานไดหลายอยางแตจะไมคอยทําเองตองคอยบอกตลอดเวลา  

วันจันทร- ศุกรหลังเลิกเรียนก็จะมาชวยบิดามารดาขายของ  สวนวันหยุดเสาร- อาทิตย จะมาชวยขาย

ของตั้งแตเชาจนถึงเที่ยง เด็กชาย ก. ก็จะกลับเขาบานมาอยูกับนองสาว  ตอนเย็นบิดาจะเขามารับไปที่
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รานขายของและจะกลับบานพรอมกัน  บิดามารดาของเด็กชาย ก. เปนคนใจดี ไมคอยดุเด็กชาย ก. 

กับนองสาว  สวนมารดาจะดุถาเด็กชาย ก.กับนองสาวไมเชื่อฟงหรือทําตามคําสั่ง  บิดามารดาของ

เด็กชาย ก. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ทํางานตั้งแตเชาจนถึงค่ําเพื่อเก็บเงินไวให เด็กชาย ก. กับ

นองสาวไดเรียนตอโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและหวังวาจะมีเงินซื้อบานเปนของตนเอง

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หนาโรงอาหารของโรงเรียน  แสดงความ

คิดเห็นวา  เด็กชาย ก. เปนคนมีน้ําใจ  ตั้งใจเรียน  ผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง  ดื้อบางเปน

บางครั้ง  ทําการบานสงรายงานครบทุกครั้ง  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดี  และชวงปที่ผานมา

เด็กชาย ก. จะมาโรงเรียนสายบางบางครั้ง

                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่สนามเด็กเลนหนาโรงเรียน  แสดงความ

คิดเห็นวา  เปนเพื่อนที่ดี  มีน้ําใจ   ประหยัดไมคอยใชเงิน  หลังเลิกเรียนจะไมเลนกับเพื่อนจะรีบไปรับ

นองกลับบานทันทีเพื่อไปชวยที่บานขายของ

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน 1 ครั้ง  วันที่ 3 กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณผูรับ

การศึกษาและมารดามีดังนี้

                  3.1 การสังเกตพบวา  หองเชาอยูในซอยเขาไปไมไกลมากนักจากถนนใหญ  ตลอดทางใน

ซอยมีรานคาและบานเชาอยูมากมาย  ขางตึกมีสนามเล็กๆใหเลนฟุตบอล  บานของ เด็กชาย ก. เปน

หองเชาไมใหญมากนัก  ตึกที่อยูมี 4 ชั้น ซึ่งหองของครอบครัว เด็กชาย ก. เชาอยูที่ชั้น 2   ภายในหอง

สะอาด  มีตูเสื้อผา 2 ตู  มีที่นอน 3 อัน  มีโซฟา  โทรทัศน  เครื่องเลนวีซีดี  พัดลม  กระทะไฟฟา  ตูเย็น  

มีภาพของบิดามารดา  เด็กชาย ก. และนองสาวติดอยูขางผนังหอง  ภายนอกหองมีหองเชาหลายหอง  

บางหองเปดหนาหองเปนรานขายของชําเล็กๆ  

                  3.2 การสัมภาษณพบวา  ในการสนทนา เด็กชาย ก. ไดใหความรวมมือในการตอบคําถาม

เปนอยางดี  เชนเดียวกับมารดาซึ่งใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี  เลาเรื่องอยาง

ละเอียดชัดเจน  บิดากับนองสาวไมอยูบานขณะที่ไปเยี่ยมบาน  เรื่องตางๆ ภายในบานและเรื่องการ

เรียนของ เด็กชาย ก. กับนองสาวมารดาจะเปนผูดูแลทั้งหมด

                           จากการเยี่ยมบานพอสรุปไดวา  สถานที่พักอาศัยถูกสุขลักษณะ  มีความเปนอยู

คอนขางลําบาก  สะอาด  มีระเบียบเรียบรอย  มารดาจะเปนผูดูแลความเรียบรอย  และบิดามารดาจะ

ชวยกันรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

              4. อัตชีวประวัติ
                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กชาย ก. เกิดในครอบครัวไทย  ขนาดเล็ก  ประกอบดวยบิดา  

มารดา  เด็กชาย ก. และนองสาว  รวมสมาชิกในครอบครัวมี 4 คน  จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้



51

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  พบวา  เด็กชาย ก. ครอบครัวอบอุนดี  บิดามารดาตกงานจึงมีปญหา

ดานการเงินมาตลอด   

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  พบวา  เด็กชาย ก. ขณะนี้กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี

เพื่อนสนิทเรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน  ชอบกินขนม  น้ําอัดลม  ชอบรองเพลง  ชีวิตปจจุบันตั้งใจเรียน  มี

ความสุข  และภูมิใจที่ไดเรียนโรงเรียนนี้

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  พบวา  เด็กชาย ก. ตองการมีจุดมุงหมายสูงสุดในชีวิตที่จะเปน

นักวิทยาศาสตร  เพราะชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรทดลองสิ่งตางๆ  

                  วิเคราะหอัตชีวประวัติ  ของเด็กชาย ก. ครอบครัวนั้นมีปญหาทางดานการเงินมาตลอด

ตั้งแตเด็กชาย ก. ยังเด็กจนถึงปจจุบัน  

              5. บันทึกประจําวัน
                  การบันทึกประจําวันเปนเวลาหนึ่งสัปดาห  ตั้งแตวันที่ 26  มกราคม  2552  ถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ  2552  ทําใหทราบวาลักษณะนิสัยของเด็กชาย ก.  บันทึกเรื่องในแตละวันมีเหตุการณ

เกิดขึ้นคลายๆกันทุกวัน  เชนตื่นเชามาไปโรงเรียน  วันนี้เรียนวิชาอะไรบาง  หลังเลิกเรียนไปชวยแมขาย

ของ  ชวยแมเก็บรานกลับบาน  แลวจึงเขานอน

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 37 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กชาย ก. มีบทบาทเปน mutual  choice คือการที่บุคคลสองคนตางเลือกซึ่ง

กันและกัน  อาจจะเปนอันดับเดียวกันหรือคนละอันดับก็ไดโดยเลือกเพื่อนในกลุมอันดับ 1 แลวเพื่อน

เด็กชาย ก. ก็เลือกเปนอันดับ 1 เชนกัน 

              7. แบบสอบถาม
                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลพบวา เด็กชาย ก. อาศัยอยูกับบิดามารดาและนองสาว  

บิดามารดามีอาชีพคาขาย  บริเวณอนุเสาวรียชัยสมรภูมิและหนาโรงพยาบาลพระมงกุฎ  มีรายได

รวมกันประมาณเดือนละ 12,000 – 15,000 บาท  เด็กชาย ก. ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

ไดรับเงินคาใชจายวันละ 50 บาท จากบิดามารดา  ดานสุขภาพพบวา เด็กชาย ก. มีสุขภาพรางกายที่

แข็งแรง  ในดานประวัติสังคมพบวา เด็กชาย ก. ไดรับการยอมรับจากเพื่อนและใหความสําคัญกับ

เพื่อน  จะใหเพื่อนมาบานเปนครั้งคราว  เด็กชาย ก. จะไมไดรับการอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเองจาก

บิดามารดา  เด็กชาย ก. ชอบฟงวิทยุเปนประจํา  ชอบเลนกีฬาฟุตบอล  ในดานการศึกษาพบวา 

เด็กชาย ก. ไมไดทําตารางกําหนดดูหนังสือ  มีผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง  เมื่อจบการศึกษา
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ตองการที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร  และตองการเรียนจบในระดับสูงสุดคือปริญญาเอก  บิดา

และมารดาตองการที่จะใหเด็กชาย ก. ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร  ในสถานศึกษาปจจุบัน เด็กชาย 

ก. มีเพื่อนเยอะ  ความเปนอยูทางบานคอนขางลําบากแตก็ภูมิใจและมีความสุข  ปญหาและความไม

สบายใจที่เด็กชาย ก. อยากไดรับความชวยเหลือคือปญหาทางดานการเรียน

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”

                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กชาย ก. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กชาย ก. ชอบใหผูอื่นทําตามความคิดของตน  ชอบใหผูอื่นทําตามความคิดของตน  ชอบพูดจา

ขบขันใหเพื่อนสนุกสนาน  นารัก  ชอบลอเลียนเพื่อน  

              8. แบบทดสอบ
                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กชาย ก. มี

จินตนาการ  อารมณออนไหว  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีอคติ  มีเหตุผลไมคลอยตามใคร

งายๆ  และมีความทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวา เด็กชาย ก. มีจินตนาการ  

ตระหนักถึงสังคม  เปนคนอารมณเศรา  มีความกาวราว  ดื้อเงียบ  พึ่งพาคนอื่น  รูสึกผิด  สนใจแต

ตนเอง  และมีความทะเยอทะยาน  

8.3 แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กชาย ก.  มี

จินตนาการ  ดื้อเงียบ  กาวราว  ปกปองตนเอง  และมีความทะเยอทะยานมาก  

8.4 แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ  ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กชาย ก. มีปญหาทางดานความกลัว  ความรูสึกผิด  และความสามารถ  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้

                         8.4.1 ดานความกลัว  เด็กชาย ก. มีบางสิ่งบางอยางฝงอยูในใจ  ทั้งๆที่เห็นวาเปนสิ่ง

ไรสาระแตเด็กชาย ก. ก็ยังกลัว  เพื่อนของเด็กชาย ก. สวนมากไมทราบวาเด็กชาย ก. กลัวผีหรือ
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วิญญาณ  เด็กชาย ก. อยากขจัดความกลัวในเรื่องผีหรือวิญญาณ  และบางครั้งความกลัวก็บังคับให

เด็กชาย ก. ตองทรมานเมื่ออยูคนเดียว

                         8.4.2 ดานความรูสึกผิด  เด็กชาย ก. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมสิ่งไรสาระ  รูสึก

ละอายใจกับสิ่งที่ทําผิด  และรูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่เด็กชาย ก. ไดโกหก

                         8.4.3 ดานความสามารถ  เด็กชาย ก.  มั่นใจวามีความสามารถที่จะชนะการกลัวสิ่งไร

สาระ  จุดออนของเด็กชาย ก. คือสิ่งที่เด็กชาย ก. ที่สุด  และเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแลว  เด็กชาย ก. 

ดอยกวาตรงไหน

                         นอกจากนี้ เด็กชาย ก. มีแนวโนมของปญหาในดานมารดา  และบิดา  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้

                         8.4.4 ดานมารดา  เด็กชาย ก. อยากใหมารดาของตนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  

และอยากใหมารดาสนใจตนเองมากกวานี้

                        8.4.5 ดานบิดา  เด็กชาย ก. รูสึกวาบิดาไมคอยจะสบาย  อยากใหบิดามีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง  เพียงเทานี้เด็กชาย ก. ก็ดีใจ

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กชาย ก. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง

              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กชาย ก. มี

ปญหาทางเศรษฐกิจ  จากสาเหตุ  ดังนี้

              1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  ที่บานของเด็กชาย ก. มีปญหาทางดานการเงิน

มาหลายปแลว  เด็กชาย ก. ไมมีเงินจายคาเลาเรียน  ถาวันไหนผูปกครองขายของไมไดวันรุงขึ้น

เด็กชาย ก. ก็จะไมมาโรงเรียนเนื่องจากไมมีเงินคาขนม  ทุกๆวันตอนเย็นเด็กชาย ก. จะไปชวย

ผูปกครองขายของและชวยเก็บราน

              2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บิดามารดาของเด็กชาย ก. จะชวยกันรับผิดชอบ

คาใชจายภายในบาน  คาเลาเรียนของเด็กชาย ก. กับนองสาว  ทําใหตองทํางานหนักขึ้น  เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําจึงมีรายไดนอยลงทําใหบางวันเด็กชาย ก. ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  2.2 อาชีพของบิดามารดา  บิดามารดาของเด็กชาย ก. มีอาชีพคาขาย  ซึ่งเปนอาชีพที่ไม

มั่นคงทางดานการเงิน  ทําใหครอบครัวของเด็กชาย ก.มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ
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                  2.3 ดานสังคม    จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กชาย ก. เพราะวาครอบครัวของ

เด็กชาย ก. ตองจายคาเชาบานกอนที่จะใชจายอยางอื่น    

           

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้

                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กชาย ก. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องความรับผิดชอบ

หนาที่ในครอบครัว  การแบงเวลาในการเรียนและชวยบิดามารดาทํางาน  การลดทิฐิ  และการใหอภัย

ผูอื่น  เพื่อใหเด็กชาย ก. มีกําลังใจ มีความเขาใจตนเองตามความเปนจริง  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงกับความเปนจริง  รูสึกวาตนเองมีคุณคาไมดอยไปกวาคนอื่น  และมีการตั้งเปาหมายชีวิตใน

อนาคตไดถูกตอง  

                      นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  การ

ใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิคดังกลาว

ปรากฏวาเด็กชาย ก. มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน

              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

09.00 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กชาย ก. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดยจาก

การประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กชาย ก. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  เขาใจ

ในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กชาย ก. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่เกิดขึ้น

โดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน เชน การหางานพิเศษ ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ให

กําลังใจ  ทั้งชวยเหลือและแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กชาย ก. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กชาย ก. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ก. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะ

แกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กชาย ก. ไดรับการดูแลเอาใจ
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ใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กชาย ก. ไดให

ความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กชาย ก. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

         

              ขอเสนอแนะ
              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กชาย ก. มีดังนี้

                  เด็กชาย ก. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย ก. มีดังนี้

                  2.1 บิดามารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาของบุตรใหมากกวาเดิม

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กชาย ก. ตอไป ดังนี้

                  ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กชาย ก.  โดยการใหคําแนะนํา

เรื่องงานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กชาย ก. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย 

ก. ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการ

พัฒนาและชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการให

คําปรึกษา  และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด
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            กรณีศึกษารายที่  2  เด็กชาย ข. (ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ  2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ข. เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 11 ป  ผิวขาว  

รูปรางสูงโปรงสมสวน  นัยนตาสีดํา  คิ้วเขมหนา  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาดเรียบรอย  พูดนอย

เสียงเบา  ทํางานชาไมคอยคลองแคลว  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 เทคนิค สามารถสรุป

และวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กชาย ข. เปนคนพูดนอย  เวลาพูดเสียงเบา  น้ําเสียงสุภาพ  เรียบรอย  ยิ้มเกง  ชวยเหลือเพื่อนๆดี  

ทํางานในชั่วโมงเรียนชา  และในเวลาเรียนเด็กชาย ข. ชอบแอบคุยกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง

                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กชาย ข.  พูดนอย  พูดเสียงเบา  

ยิ้มเกง  ราเริง  สนุกสนาน  มีอัธยาศัยดี  ชอบเลนกับเพื่อนๆทั้งในกลุมและนอกกลุม  จะกลับบานทันที

ที่เลิกเรียน

              2. การสัมภาษณ
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ เด็กชาย ข. จํานวน 2 ครั้ง  ที่สนามเด็กเลนของโรงเรียน  เด็กชาย ข. 

อาศัยอยูกับบิดามารดาและพี่สาว 1 คน  พี่สาวอายุหางจากเด็กชาย ข. 1 ป  อาศัยอยูหองเชา  

ปจจุบันบิดาทํางานในบริษัทเอกชน  มารดาทํางานที่มูลนิธิรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พี่สาว

เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บิดาเปนคนอารมณรอน  แตใจดี  มารดาเปนคนใจดี พูดเกง คลองแคลว  

เปนผูออกคําสั่งทั้งหมดภายในบาน  พี่สาวเปนคนพูดเกง  อารมณดี  ชอบรองเพลง  สวนเด็กชาย ข. 

จะชวยมารดากับพี่สาวทํางานบานเปนประจําแตหนาที่หลักคือการกรอกน้ําแชตูเย็น  ชวงที่ผานมา

ครอบครัวของเด็กชาย ข. ประสบปญหาทางดานการเงินอยางหนัก  ทําใหบางครั้งบิดาและมารดาของ

เด็กชาย ข. เกิดความเครียดทําใหบรรยากาศในครอบครัวไมดี

                  2.2 การสัมภาษณมารดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ข. มักจะแสดงอาการนอยใจเมื่อมีเรื่องขัดแยงเล็กๆนอยๆเกิดขึ้นในบาน  สวนเรื่องการเอาใจ

ใสดูแลของมารดา พี่สาวกับเด็กชาย ข. คิดวามารดาเคี่ยวเข็ญมากเกินไป  มารดาใหความสําคัญกับ

การศึกษาของพี่สาวและเด็กชาย ข. เปนอยางมาก  ตองการจะใหเรียนสูงที่สุดเทาที่จะสามารถทําได

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่โรงอาหารของโรงเรียน  แสดงความ

คิดเห็นวา  เด็กชาย ข. กิริยามารยาทเรียบรอย  สุภาพ  ผลการเรียนอยูในระดับปานกลางมีบางครั้งที่

ไมเอาใจใสในการเรียน  ใหความรวมมือและใหความชวยเหลืองานตางๆ ของครูและเพื่อนดี
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                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หนาโรงเรียน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ข. เปนเพื่อนที่มีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนๆในกลุมทุกคน  เปนคนสนุกสนาน  พูดนอย  เรียบรอย  

และโกรธงายหายเร็ว

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 ครั้ง  วันที่ 4  กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและมารดา มีดังนี้

                  3.1 การสังเกต พบวา  สถานที่พักอาศัยอยูในเขตชุมชนยานประชาชื่น  มีถนนทางเขาบาน

คอนขางแคบ  มีรานขายของชํา  รานขายกับขาว  อยูหลายราน  ลักษณะเปนตึก 2 ชั้น เปนหองใหเชา  

ซึ่งครอบครัวของเด็กชาย ข. เชาหองอยูชั้น 2 หองที่ 5  ภายในหองมีคอมพิวเตอร  โทรทัศน  เครื่องเลน

วีซีดี  ตูเสื้อผา  โตะคอมพิวเตอร  ตูกับขาว  มีที่นอน 3 อัน  มีชั้นวางหนังสือ  โซฟา 1 ตัว  และที่ผนังมี

รูปดาราเกาหลีติดอยู

                  3.2 การสัมภาษณ  พบวา  เด็กชาย ข. พูดสอดแทรกขึ้นมาบางครั้งในขณะสัมภาษณ

มารดา  โดยในตอนแรกขณะสัมภาษณมารดาจะแสดงลักษณะเกร็งเล็กนอย  เมื่อเวลาผานไปมารดา

แสดงอาการพอใจที่จะตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น

                  จากการเยี่ยมบานพอสรุปไดวา  สถานที่พักถูกสุขลักษณะพอสมควร  การจัดวางของใน

บานยังไมเปนระเบียบมากนัก  ภายในที่พักและบริเวณรอบๆ คอนขางสะอาด  ครอบครัวจะมีความ

ขัดแยงกันในเรื่องปญหาทางดานการเงิน  ทําใหทุกคนในบานเกิดความเครียด

              4. อัตชีวประวัติ
                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กชาย ข. เกิดในครอบครัวขนาดเล็กที่ประกอบดวย บิดา  มารดา  

พี่สาว  และเด็กชาย ข. รวมสมาชิกในครอบครัวมี 4 คน  จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  ของเด็กชาย ข. มีครอบครัวอยูกันพรอมหนา  มีความอบอุน  เด็กชาย 

ข. เปนคนที่มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  ของเด็กชาย ข. ขณะนี้ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีเพื่อนสนิท 4 

คน  มีความสุขในการเรียน  ที่บานมีปญหาทางดานเศรษฐกิจบางแตก็ผานไปได

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  ของเด็กชาย ข. ตองการที่จะเรียนใหจบชั้นสูงที่สุดเทาที่จะสามารถทํา

ได

                  การวิเคราะหอัตชีวประวัติของเด็กชาย ข.  จุดที่เปนขอสังเกตวานาจะเปนปญหามากที่สุด

คือที่บานมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

              5. บันทึกประจําวัน
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                  การบันทึกประจําวันเปนเวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2552  ทําใหทราบวาเด็กชาย ข. มีกิจวัตรประจําวันดังนี้คือ เด็กชาย ข.  มีกิจวัตรประจําวัน

ในแตละวันคลายๆกัน  ตื่นนอนไปโรงเรียนตั้งแตเชา  เรียนเสร็จก็จะกลับบานทันที  ถึงบานก็จะทํางาน

บาน  ทําการบาน  ทานขาว  อาบน้ํา  และเขานอน  แตถาเปนวันหยุดเด็กชาย ข. จะเขานอนดึกและตื่น

สาย

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 37 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กชาย ข. เปนผูที่ใครๆก็อยากใหนั่งดวย star  คือเปนผูที่สมาชิกในกลุมเลือก

เปนจํานวนมาก 

              7. แบบสอบถาม
                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล  พบวา  เด็กชาย ข. อาศัยอยูกับบิดามารดา

และพี่สาว  ในหองเชา  บิดาทํางานในบริษัทเอกชน   มารดาทํางานที่มูลนิธิรามาธิบดี  โรงพยาบาล

รามาธิบดี  มีรายไดรวมกันประมาณ 15,000 บาทตอเดือน  พี่สาวเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับ

คาใชจายประจําวันจากบิดามารดาวันละ 50 บาท ในปจจุบันเด็กชาย ข. มีสุขภาพดีพอใช  ไมเคย

เจ็บปวยอยางหนัก  ไมเคยเปนโรคเรื้อรัง  และไมเคยประสบอุบัติเหตุรายแรงมากอน  นอกจากนี้

เด็กชาย ข. มีความรูสึกชอบตอที่อยูอาศัย  ไมชอบใหเพื่อนมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมที่บาน  ไมไดรับ

อนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง  เด็กชาย ข. ชอบฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน  และดูภาพยนตรเปนประจํา  ชอบ

อานหนังสือประเภทผจญภัย  ชอบเลนกีฬากลางแจงคือการวิ่ง  ในดานกิจกรรมและการศึกษา พบวา

เด็กชาย ข. ไมไดทําตารางกําหนดไวดูหนังสือ  และตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน  ผลการ

เรียนอยูในระดับปานกลาง  กิจกรรมที่เด็กชาย ข. เขารวมและชื่นชอบมากที่สุดคือกีฬาสี  อนาคต

เด็กชาย ข. ตองการประกอบอาชีพนักกีฬาทีมชาติ  สวนบิดามารดาก็ตองการใหประกอบอาชีพเปน

นักกีฬาทีมชาติเชนกัน  นอกจากนั้นความรูสึกที่มีเกี่ยวกับสถาบันที่ศึกษาอยูมีความรูสึกดี  และ

ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยูทางบานมีความสุขดีถึงแมจะมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”

                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กชาย ข. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กชาย ข. พูดจาสุภาพ  พูดจามีเหตุผล  แตงกายเรียบรอย  ชอบถามนอกเรื่องเวลาเรียนบอยๆ  ชอบ

ใหผูอื่นทําตามความคิดของตน  เปนที่รักของเพื่อนมากที่สุด       

              8. แบบทดสอบ
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                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กชาย ข. มี

จินตนาการสูง  ความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  ไมมีอคติ  มีความ

ยุติธรรม  และมีความทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวา เด็กชาย ข. มีจินตนาการสูง  

เก็บตัว  เปนคนถือตัว  ชอบวางทา  ชางสงสัย  หลงตนเอง  และสัมพันธภาพกับคนอื่นไมคอยดี  

8.3แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กชาย ข. มีจินตนาการสูง  

พยายามหลีกเลี่ยงความรูสึกไมเพียงพอ  สัมพันธภาพกับคนอื่นไมคอยดี    และมีความลังเลใจ  

8.4แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ  ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กชาย ข. มีปญหาทางดานสัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  ความรูสึกผิด  และความกลัว  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.1 ดานทางดานสัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  ผูชายในอุดมคติของเด็กชาย ข.

เปนคนไมคอยดี  เด็กชาย ข. คิดวาผูชายสวนมากเจาชู  สิ่งที่เด็กชาย ข. ชอบนอยที่สุดเกี่ยวกับบุรุษ

เพศคือการทะเลาะกัน  เด็กชาย ข. คิดวาผูหญิงสวนมากนิสัยไมดี  และสิ่งที่เด็กชาย ข. ชอบนอยที่สุด

เกี่ยวกับสตรีเพศคือชอบตบกัน

                         8.4.2 ดานความรูสึกผิด  เด็กชาย ข. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมสิ่งนั้นใหได  

เด็กชาย ข. ไดทําผิดอยางมากที่ทะเลาะกับเพื่อน  รูสึกละอายใจกับสิ่งที่ทําผิด  และรูสึกวาเปน

ความผิดใหญหลวงที่เด็กชาย ก. ไดทําผิด

                         8.4.3 ดานความกลัว  เด็กชาย ข. ทั้งๆที่เห็นวาไรสาระแตเด็กชาย ข. ก็ยังกลัวผีหรือ

วิญญาณอยู  เด็กชาย ข. อยากขจัดความกลัวในเรื่องตางที่เคยกลัว  และบางครั้งความกลัวก็บังคับให

เด็กชาย ข. ตองกลัว 

                         นอกจากนี้ เด็กชาย ข. มีแนวโนมของปญหาในดานบิดา และความสามารถ  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้
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                         8.4.4 ดานบิดา  เด็กชาย ข. รูสึกวาบิดาไมคอยจะสบาย  ไมอยากใหบิดาติดยาเสพ

ติด

                        8.4.5 ดานความสามารถ เด็กชาย ข. มีจุดออนคือการไมกลาแสดงออก  เมื่อ

เปรียบเทียบกับคนอื่นแลวเด็กชาย ข. เปนคนที่เรียนไมคอยเกง

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กชาย ข. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง

              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กชาย ข. มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จากสาเหตุดังนี้

             1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  ที่บานของเด็กชาย ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  

บิดามารดามักจะเครียดอยูเปนประจํา  เนื่องจากไมมีเงินจายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียน

เอาไว

              2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บิดามารดาของเด็กชาย  ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก  เงินเดือนแตละเดือนไมพอกับคาใชจายในครอบครัว  บิดาตองทํางานพิเศษเพื่อที่จะนํา

รายไดสวนนี้มาเปนคาเลาเรียนของเด็กชาย ข. กับพี่สาว

                  2.2 อาชีพของผูปกครอง  บิดาของเด็กชาย ข.  ทํางานในบริษัทเอกชน  มารดาทํางานที่

มูลนิธิรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทั้งบิดาและมารดาเปนลูกจางทั่วไป  ซึ่งเปนอาชีพที่มีการเงิน

ไมมั่นคง  ทําใหครอบครัวของเด็กชาย ข. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  2.3 ดานสังคม  จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กชาย ข. เนื่องจากตองเชา

บานอยู  บิดามารดาตองนําเงินจายคาเชาบานกอนที่จะใชจายอยางอื่นภายในบาน

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้
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                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กชาย ข. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนตอ

บิดามารดา  ความรับผิดชอบในหนาที่  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงตามความเปนจริง  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีการตั้งเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง

                        นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  

การใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิค

ดังกลาวปรากฏวาเด็กชาย ข.  มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน

              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

10.00 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กชาย ข. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดยจาก

การประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กชาย ข. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  เขาใจ

ในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กชาย ข. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่เกิดขึ้น

โดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน  ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ทั้งชวยเหลือ

และแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กชาย ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กชาย ข. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ข. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะ

แกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กชาย ข. ไดรับการดูแลเอาใจ

ใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กชาย ข. ไดให

ความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กชาย ข. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

         

              ขอเสนอแนะ
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              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กชาย ข. มีดังนี้

                  เด็กชาย ข. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย ข. มีดังนี้

                  2.1 บิดามารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กชาย ก. ตอไป ดังนี้

                  ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กชาย ข.  โดยการใหคําแนะนํา

เรื่องงานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กชาย ข. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย 

ข. ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการ

พัฒนาและชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการให

คําปรึกษา  และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด

 

              กรณีศึกษารายที่  3  เด็กชาย ค. (ระยะเวลาศึกษา ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ  2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ค.  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 12 ป  ผิวขาว  

รูปรางสูง  ผอม  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาด  พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดนอย  ทํางานคลองแคลว

วองไว  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 เทคนิค สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กชาย ค. เปนคนพูดนอย  เงียบขรึม  ตั้งใจเรียน  สงงานทันตามเวลาที่กําหนด  และในเวลาเรียน

เด็กชาย ค. ชอบแอบคุยกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง

                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กชาย ค.  พูดนอย  ใหความ

รวมมือในการทํางานกับเพื่อนดี  หลังเลิกเรียนเด็กชาย ค.จะเตะฟุตบอลกับกลุมเพื่อน  แลวจึงไปรับ

นองชายกลับบานพรอมกัน
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              2. การสัมภาษณ  
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ เด็กชาย ค.  จํานวน 2 ครั้ง  ที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน  พบวา

เด็กชาย ค. อาศัยอยูกับมารดาและนองชาย 1 คน  บิดาเสียชีวิต  มีบานเปนของตนเอง  เปนบานไม 2 

ชั้น  เด็กชาย ค. ไมมีหองสวนตัว  มารดาเปนลูกจางอยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  เด็กชาย ค. ชอบ

รองเพลง  มารดาเปนคนใจดี  ไมคอยวาหรือบน  เด็กชาย ค. รูสึกเสียใจมากที่บิดาเสียชีวิต  ไมรูจะอยู

ยังไงเมื่อขาดบิดาไปแลว  ชวงแรกที่มาโรงเรียนโดนเพื่อนลอวาเปนลูกไมมีพอ  ทําใหไมอยากมา

โรงเรียน  เด็กชาย ค. ตองการที่จะเรียนหนังสือใหดีและประกอบอาชีพที่ตนตองการคือนักจัดรายการ

วิทยุ

                  2.2 การสัมภาษณมารดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ค. เปนคนเงียบ  พูดนอย  พูดจาหวน  เงียบขรึม  ชอบฟงเพลง    มารดาเปนหวงในเรื่องตางๆ 

และใสใจอยูเสมอ  มารดาใหความสําคัญกับการเรียน  และใหอิสระในการตัดสินใจในการเรียนหนังสือ

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หองพักครู  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ค. ไมคอยพูด  ไมคอยยิ้ม  นิสัยไมกาวราว  มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง  แตงกาย

สุภาพเรียบรอย  มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี  มีน้ําใจ  บางครั้งจะมาโรงเรียนสาย  และชอบทํากิจกรรม

                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่สนามฟุตบอล  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กชาย ค. เปนคนมีน้ําใจ  ตั้งใจเรียน  พูดนอย  ไมคอยยิ้ม  จริงใจตอเพื่อน  เลนฟุตบอลเกง  และ

บางครั้งเหมือนเปนคนคิดมาก

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 ครั้ง  วันที่ 5  กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและมารดา มีดังนี้

                  3.1 การสังเกต  พบวา  สถานที่พักอาศัยเปนบานเชา  ทําดวยไมทั้ง 2 ชั้น อยูในเขตชุมชน  

ตองเดินเขาไปในซอยเล็ก  ภายในบานสะอาด  เปนระเบียบพอสมควร  มีบันไดขึ้นชั้นบนอยูดานซาย

ในตัวบาน  ดานบนมีที่นอนอยู 3 อัน  วางอยูที่พื้น  มีตูเสื้อผา  โทรทัศน  วิทยุ  เครื่องเลนวีซีดี  ชั้นวาง

ของ  รูปนักฟุตบอลติดอยูที่ผนัง  เครื่องซักผา  ตูกับขาว  โตะกินขาว  และโซฟา  ที่อยูโดยรอบบาน

คอนขางแออัดพอสมควร

                  3.2 การสัมภาษณ  พบวา  ในการสนทนา  เด็กชาย ค. ยิ้มบางเปนบางครั้งและนั่งฟงดวย

สวนมารดาใหความรวมมือในการตอบคําถามดีมาก   เลาเรื่องอยางละเอียดชัดเจน  เรื่องตางๆ ภายใน

บานและเรื่องการเรียนของ เด็กชาย ค. กับนองชายมารดาจะเปนผูดูแลทั้งหมด
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                  จากการเยี่ยมบานสรุปไดวา  สถานที่พักภายในบานสะอาดเรียบรอยพอสมควร  อยูในเขต

ชุมชนคอนขางแออัด  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  มารดาเปนคนรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดเพียง

ผูเดียว

              4. อัตชีวประวัติ
                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กชาย ค. เกิดในครอบครัวขนาดเล็กที่ประกอบดวย บิดา  มารดา  

เด็กชาย ค.  และนองชาย  ปจจุบันบิดาเสียชีวิตแลว รวมสมาชิกในครอบครัวมี 3 คน  จากการ

วิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  ของเด็กชาย ค. มีความสุขดี

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  ของเด็กชาย ค. ขณะนี้ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความสุขใน

การเลนกีฬาฟุตบอล

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  ของเด็กชาย ค.  อยากเปนนักรองหรือมีวงดนตรีเปนของตนเอง

                  สรุปอัตชีวประวัติเด็กชาย ค. กลาวถึงปจจุบันหรืออนาคตสั้นมาก  บอกความตองการใน

อนาคต  แตเรื่องราวสัมพันธภาพกับคนในบานไมไดกลาวถึง

              5. บันทึกประจําวัน
                  การบันทึกประจําวันเปนเวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2552  ทําใหทราบวาเด็กชาย ค. มีกิจวัตรประจําวันดังนี้คือ เด็กชาย ค.  มีกิจวัตรประจําวัน

ในแตละวันคลายๆกัน  ตื่นนอนไปโรงเรียนตั้งแตเชา  โรงเรียนเลิกก็จะเลนฟุตบอลกับเพื่อน  ไปรับนอง  

และกลับบานทันที  ถึงบานก็จะทํางานบาน  ทําการบาน  ทานขาว  อาบน้ํา  และเขานอน  แตถาเปน

วันหยุดเด็กชาย ค. จะเขานอนดึกและตื่นสาย

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 35 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กชาย ค. มีบทบาทเปน neclectee คือเปนผูที่ไดรับเลือกจากกลุมเพียง

เล็กนอย  เด็กชาย ค. ไดรับเลือกเพียง 1 คน  และเด็กชาย ค. ยังมีบทบาทเปน mutual  choice คือการ

ที่บุคคลสองคนตางเลือกซึ่งกันและกัน  อาจจะเปนอันดับเดียวกันหรือคนละอันดับก็ไดโดยเลือกเพื่อน

ในกลุมอันดับ 1 แลวเพื่อนเด็กชาย ก. ก็เลือกเปนอันดับ 1 เชนกัน 

              7. แบบสอบถาม
                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลพบวา เด็กชาย ค.  อาศัยอยูกับมารดาและนองชาย  บิดา

เสียชีวิต  มารดาทํางานเปนลูกจางอยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  มีรายไดประมาณเดือนละ 15,000  

บาท    นองชายอายุ 2 ขวบ  เรียนเตรียมอนุบาล  เด็กชาย ค. ไดรับเงินคาใชจายจากมารดาวันละ 50 
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บาท  มีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี  ไมเคยเจ็บปวยหรือเปนโรคเรื้อรัง  มีอาการเปนลมวิงเวียนศีรษะบาง

บางครั้ง  เด็กชาย ค. อาศัยอยูบานของตนเอง  มีความรูสึกชอบที่อยูอาศัย  อยากใหเพื่อนมาเที่ยวหรือ

มาเยี่ยมเยียนที่บานเสมอ  มีความสุขที่ไดพบกับเพื่อนๆ  ไมไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง  ชอบ

ฟงวิทยุเปนบางครั้ง  ชอบดูโทรทัศน  ชอบอานหนังสือประเภทตลกขบขัน ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร 

กีฬา และเรื่องรักใคร  ชอบเลนกีฬาฟุตบอลกับแบดมินตัน  สามารถเลนกีตารได  ในดานกิจกรรมและ

การศึกษาพบวาเด็กชาย ค.ชอบเขารวมกิจกรรมกีฬาสีและงานวันปใหม  ในดานการศึกษาพบวา  

เด็กชาย ค. ไมไดทําตารางกําหนดไวดูหนังสือ  ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน  ผลการเรียนอยู

ในเกณฑปานกลาง  มารดาตองการใหประกอบอาชีพตํารวจหรือทหาร  สวนเด็กชาย ค. ตองการจะ

เปนนักจัดรายการวิทยุ  ตองการจะศึกษาตอจนจบระดับปริญญาตรี  ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยู

ในโรงเรียนคือโรงเรียนแหงนี้เปนที่ชวยปลูกฝงความมีมารยาททําใหเปนคนดี  ปญหาที่ตองการไดรับ

ความชวยเหลือคือเรื่องบาน

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”

                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กชาย ค. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กชาย ค. ชอบเสนอความคิดเห็น  พูดจามีเหตุผล  ชอบใหผูอื่นทําตามความคิดของตนเองเสมอ  

ทํางานเร็ว  ขี้นอยใจ  มีความรับผิดชอบดี  ชอบเอาเปรียบเพื่อน

              8. แบบทดสอบ
                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กชาย ค. ไมมีความ

รอบคอบ  ไมมีการวางแผน  ไมคิดกอนทํา  มีความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อ

เงียบ  มีอคติ  มีเหตุผลไมคลอยตามใครงายๆ  สุภาพ  ออนโยน  มีความหยาบกระดางแฝงอยู  และมี

ความทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวาเด็กชาย ค. เก็บกด  หลงใหล

ตนเอง  ไมพอใจในตนเอง  มีอารมณรุนแรง  มองโลกในแงราย  มีปมดอย  และออนแอ

8.3 แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กชาย ค. ถูก

ขัดขวางความรักและความสุข  ลังเลใจ  ไมยอมรับกับสภาพความเปนจริง

8.4 แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 
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จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กชาย ค. มีปญหาทางดานความกลัว   และความรูสึกผิด  ดังรายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.1 ดานทางดานความกลัว  เด็กชาย ค. ทั้งๆที่เห็นวาไรสาระก็ยังกลัวที่จะไมไดทํา  

เพื่อนของเด็กชาย ค. สวนมากไมทราบวาเด็กชาย ค. กลัวกบ  เด็กชาย ค. อยากขจัดความกลัวเรื่อง

ความกลัวผีหรือวิญญาณ

                         8.4.2 ดานความรูสึกผิด  เด็กชาย ค. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมสิ่งที่ไมอยากจํา  

เด็กชาย ค. ไดทําผิดอยางมากที่ไมไดทําการบาน  เด็กชาย ค. รูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ไมยอม

ถอดปลั๊กเตารีด

                         นอกจากนี้ เด็กชาย ค. มีแนวโนมของปญหาในดานมารดา  บิดา  ครอบครัว  เพื่อน

ทั่วไป  และเปาหมาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.3 ดานมารดา เด็กชาย ค. อยากใหมารดาอยูบานและประหยัดมากกวานี้

                         8.4.4 ดานบิดา  เด็กชาย ค. ไมอยากใหบิดาเสียชีวิต

                         8.4.5 ดานครอบครัว  เมื่อเปรียบเทียบครอบครัวของเด็กชาย ค. ไมคอยไดอยูดวยกัน

เหมือนกับครอบครัวอื่น  และคนที่บานทําอยางกับวาเด็กชาย ค. เปนคนอื่น

                         8.4.6 ดานเพื่อนทั่วไป  เด็กชาย ค. ไมชอบคนที่เห็นแกตัว  และเมื่อเด็กชาย ค. ไมอยู

เพื่อนจะคอยนินทราเด็กชาย ค.

                         8.4.7 ดานเปาหมาย  เด็กชาย ค. คงมีความสุขถาบิดายังมีชีวิตอยู  และสิ่งที่ตองการ

มากที่สุดในชีวิตคือความอบอุนจากบิดา  

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กชาย ค. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง

              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กชาย ค. มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จากสาเหตุดังนี้

             1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  ที่บานของเด็กชาย ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  

ตั้งแตบิดของเด็กชาย ค. เสียชีวิต  มารดามักจะเครียดอยูเปนประจํา  เนื่องจากตองเลี้ยงเด็กชาย ค. 

กับนองเพียงลําพัง  มารดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายภายในบานทั้งหมดเพียงผูเดียว  ถาวันไหนไมเงิน
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คาขนมไปโรงเรียนเด็กชาย ค. จะหอขาวไปทานที่โรงเรียน  และมารดาของเด็กชาย ค. ยังขอผอนผันคา

เลาเรียนจากทางโรงเรียนเอาไวกอน             

 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  มารดาของเด็กชาย  ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก  เงินเดือนแตละเดือนพอกับคาใชจายในครอบครัวพอดี  ทําใหตองประหยัดอยางมาก   

                  2.2 อาชีพของผูปกครอง  มารดาทํางานเปนลูกจางอยูที่อยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา    

ซึ่งเปนอาชีพที่มั่นคง  แตมีรายไดนอยทําใหครอบครัวของเด็กชาย ค. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  2.3 ดานสังคม  จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กชาย ค. เนื่องจากตองเชา

บานอยู  บิดามารดาตองนําเงินจายคาเชาบานกอนที่จะใชจายอยางอื่นภายในบาน  และ

สภาพแวดลอมรอบๆบานเปนชุมชนแออัด  

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้

                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กชาย ค. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนตอ

บิดามารดา  ความรับผิดชอบในหนาที่  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงตามความเปนจริง  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีการตั้งเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง

                        นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  

การใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิค

ดังกลาวปรากฏวาเด็กชาย ค.  มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน

              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

11.00 น. ถึง 12.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กชาย ค. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดยจาก

การประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กชาย ค. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  เขาใจ

ในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กชาย ค. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่เกิดขึ้น

โดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน  ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ทั้งชวยเหลือ

และแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กชาย ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง



68

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กชาย ค. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ค. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะ

แกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กชาย ค. ไดรับการดูแลเอาใจ

ใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กชาย ค. ไดให

ความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กชาย ค. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยมารดาทํางานหารายไดพิเศษชวง

ปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

         

              ขอเสนอแนะ
              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กชาย ค. มีดังนี้

                  เด็กชาย ค. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย ค. มีดังนี้

                  2.1 มารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพความ

เปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กชาย ค. ตอไป ดังนี้

                  ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กชาย ค.  โดยการใหคําแนะนํา

เรื่องงานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กชาย ค. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย 

ค. ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการ

พัฒนาและชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการให
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คําปรึกษา  และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด

             กรณีศึกษารายที่  4  เด็กหญิง ง. ( ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ 2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กหญิง ง.  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 11 ป  ผิวขาว  

รูปรางผอม  ตัวเล็ก  ผมยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาวเรียบรอย  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาด  

พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดเกง  ทํางานคลองแคลววองไว  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 

เทคนิค สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กหญิง ง. เปนคนพูดเกง  ราเริง  สนุกสนาน  ตั้งใจเรียน  สงงานทันตามเวลาที่กําหนด  และในเวลา

เรียนเด็กหญิง ง. ชอบแอบคุยและเลนกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง

                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กหญิง ง.  พูดเกง  คุยสนุก  มี

น้ําใจ  ใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนดี  หลังเลิกเรียนจะเรียนพิเศษแลวกลับบานทันที

              2. การสัมภาษณ  
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ เด็กหญิง ง.  จํานวน 2 ครั้ง  ที่บริเวณหนาอาคารเรียน  พบวาเด็กหญิง 

ง. อาศัยอยูกับบิดามารดา  นองชาย 2 คน  ยา  ลุง  ปา  และอา  เชาบานอยู  เปนบานไม 2 ชั้น  

เด็กหญิง ง. ไมมีหองสวนตัว  บิดามีอาชีพคาขาย  มารดามีอาชีพเปนผูชวยพยาบาลอยูโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา  นองชาย 2 คนเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และชั้นอนุบาล 2  เด็กหญิง ง. ชอบรอง

เพลง  บิดาเปนคนเฉยๆ บางทีก็ดุ  ชอบสูบบุหรี่  มารดาเปนคนใจดี  ทํางานเขาเวรบอยจึงไมคอยวาง  

เด็กหญิง ง. ตองชวยบิดามารดาดูแลนองๆตลอดเวลา  เพราะบิดามารดาทํางานไมคอยมีเวลาวาง  

เด็กหญิง ง.  ตองการเรียนตอในโรงเรียนที่ดีๆ

                  2.2 การสัมภาษณบิดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  เด็กหญิง 

ง. เปนคนคลองแคลววองไว  พูดเกง  พูดจาหวน  ชอบรองเพลง    ถึงบิดาจะไมคอยมีเวลาแตก็เปนหวง

ในเรื่องตางๆ และใสใจอยูเสมอ  บิดากับมารดาใหความสําคัญกับการเรียนอยางมากอยากใหลูกได

เรียนสูงๆ  และเด็กหญิง ง. ชวยบิดามารดาทํางานบาน  ดูแลนอง  หรือชวยขายของอยูเสมอ

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หนาหองพักครู  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กหญิง ง. พูดเกงมาก  ยิ้มแยมแจมใส  นิสัยไมกาวราว  มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง  แตง



70

กายสุภาพเรียบรอย  มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี  มีน้ําใจ  ชอบทํากิจกรรมของโรงเรียน  และสงงานตรง

ตามเวลาที่กําหนด

                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่โรงอาหารของโรงเรียน  แสดงความคิดเห็น

วา  เด็กหญิง ง. เปนคนนารัก  มีน้ําใจ  ตั้งใจเรียน  พูดเกง  เสียงดัง  ตลก  ยิ้มเกง  จริงใจตอเพื่อน  

ชอบรองเพลง  ชอบเตน   และคิดมาก

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 ครั้ง  วันที่ 6  กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและบิดา มีดังนี้

                  3.1 การสังเกต  พบวา  สถานที่พักอาศัยอยูในเขตชุมชน  ตองเดินเขาไปในซอยประมาณ 

500 เมตร  บานของเด็กหญิง ง.  เปนบานเชา  มี 2 ชั้น  มี 6 หอง  หองน้ําชั้นลางมี 1 หอง  หองน้ําชั้น

บนมี 2 หอง  ภายในบานสะอาด  เปนระเบียบพอสมควร  มีบันไดขึ้นชั้นบนอยูดานหลังบาน  เด็กหญิง 

ง. กับครอบครัวอยูดวยกัน 1หอง ภายในหองมีที่นอนอยู 3 อัน  วางอยูที่พื้น  มีตูเสื้อผา  โทรทัศน  วิทยุ  

เครื่องเลนวีซีดี  ชั้นวางของ  รูปครอบครัวติดอยูที่ผนัง  ชั้นลางของบานเปนรานขายของชําของบิดา

เด็กหญิง ง. หองครัวมีตูกับขาว  และโตะกินขาว  ที่อยูโดยรอบบานคอนขางแออัดพอสมควร

                  3.2 การสัมภาษณ  พบวา  ในการสนทนา  เด็กหญิง ง. ยิ้มแยมแจมใส  ชวยบิดาขายของ

และนั่งฟงดวย  สวนบิดาใหความเปนกันเองมากและใหความรวมมือในการตอบคําถามชัดเจนดีมาก   

เลาเรื่องอยางละเอียด  เรื่องตางๆ ภายในบานและเรื่องการเรียนของ เด็กหญิง ง. กับนองชายบิดา

มารดาจะเปนผูดูแลทั้งหมด

                  จากการเยี่ยมบานสรุปไดวา  สถานที่พักภายในบานสะอาดเรียบรอยพอสมควร  อยูในเขต

ชุมชนคอนขางแออัด  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  บิดามารดาชวยกันรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

              4. อัตชีวประวัติ
                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กหญิง ง. เกิดในครอบครัวขนาดใหญที่ประกอบดวย บิดา  

มารดา  เด็กหญิง ง.  นองชาย 2 คน  ยา  ลุง  ปา  และอา  ปจจุบันอาศัยอยูรวมกัน  รวมสมาชิกใน

ครอบครัวมี 9  คน  จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  ของเด็กหญิง ง. มีความสุขมากที่ไดไปไหนกับครอบครัว

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  ของเด็กหญิง ง. ขณะนี้ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อยากศึกษา

ตอในโรงเรียนที่ดีและมีชื่อเสียง

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  ของเด็กหญิง ง.  อยากทํางานในบริษัทใหญๆจะไดมีเงิน

                  สรุปอัตชีวประวัติเด็กหญิง ง. กลาวถึงความสุขในวัยเยาว บอกความตองการในปจจุบัน

และอนาคตสั้นมาก
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              5. บันทึกประจําวัน
                  การบันทึกประจําวันเปนเวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2552  ทําใหทราบวาเด็กหญิง ง. มีกิจวัตรประจําวันดังนี้คือ เด็กหญิง ง.  มีกิจวัตร

ประจําวันในแตละวันคลายๆกัน  ตื่นนอนไปโรงเรียนตั้งแตเชา  โรงเรียนเลิกก็เรียนพิเศษตอ  และกลับ

บานทันที  ถึงบานก็จะทํางานบาน  ดูแลนอง  ทําการบาน  ทานขาว  อาบน้ํา  และเขานอน  แตถาเปน

วันหยุดเด็กหญิง ง. จะเขานอนดึกและตื่นสาย

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 37 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กหญิง ง. มีบทบาทเปน rejectee คือไมไดรับเลือกจากกลุมเลย  เพราะเปนที่

รังเกียจของสมาชิกในกลุม  แตบุคคลนั้นยังเลือกสมาชิกในกลุม

              7. แบบสอบถาม
                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลพบวา เด็กหญิง ง.  อาศัยอยูกับบิดามารดา  นองชาย 2 

คน  ยา  ลุง  ปา  และอา  บิดาประกอบอาชีพคาขาย  มารดาประกอบอาชีพผูชวยพยาบาล  มีรายได

รวมกันประมาณ 15,000 บาทตอเดือน  เด็กหญิง ง. ไดรับคาใชจายจากบิดามารดาวันละ 80 บาท   

เด็กหญิง ง. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี  ไมเคยเจ็บปวยหรือเปนโรคเรื้อรัง  โรคประจําตัวคือโรค

กระเพาะอาหาร  ปจจุบันครอบครัวของเด็กหญิง ง.  เชาบานอยู  รูสึกชอบที่อยูอาศัย  ชอบใหเพื่อนมา

บานเปนครั้งคราว  เด็กหญิง ง. ไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเองได  ชอบฟงวิทยุบาง  ชอบดู

โทรทัศนเปนประจํา  ชอบอานหนังสือประเภทลี้ลับ  ชอบเลนกีฬากลางแจงคือการวิ่ง  ในดานกิจกรรม

และการศึกษาพบวาเด็กหญิง ง.  ชอบเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนคือการจับฉลากและเตนในงานวันป

ใหม  ในดานการศึกษาพบวา  เด็กหญิง ง. ไมไดทําตารางกําหนดไวดูหนังสือ  ตองการคําแนะนํา

เกี่ยวกับวิธีการเรียน  ผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง  บิดามารดาตองการใหประกอบอาชีพรับ

ราชการ  สวนเด็กหญิง ง. ตองการจะเปนพนักงานอยูในบริษัทใหญ  ตองการจะศึกษาตอจนจบระดับ

ปริญญาตรี  ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยูในโรงเรียนคือรูสึกดี มีความสุข มีเพื่อนเยอะ และครูเอาใจ

ใสดูแล  ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยูทางบานคือเดือดรอนเรื่องการเงินแตก็มีความสุข  ปญหาที่

ตองการไดรับความชวยเหลือคือปญหาเรื่องการเงินของครอบครัว

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”
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                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กหญิง ง. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กหญิง ง. ชอบพูดจาขบขันใหเพื่อนสนุกสนาน  ชอบเอาเปรียบเพื่อน  

              8. แบบทดสอบ
                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กหญิง ง. มีความ

รอบคอบ  มีการวางแผน  คิดกอนทํา  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  ดื้อเงียบ  

มีอคติ  มีเหตุผลไมคลอยตามใครงายๆ  มีความหยาบกระดาง  ไมมีระเบียบวินัย  และมีความ

ทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวา เด็กหญิง ง. มีจินตนาการ  

ไมพอใจตนเอง  ลังเลใจ  ชอบระแวง  คิดมาก  รูสึกผิด  สนใจแตตนเอง  พึ่งพาคนอื่น  ออนแอ  กลัว

จะตองโตเปนผูใหญ  

                  8.3 แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กหญิง ง. มี

จินตนาการ  ลังเลใจ  ดื้อ  อารมณฉุนเฉียว  มีความทะเยอทะยานมาก  

8.4 แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ  ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กหญิง ง. มีปญหาทางดานความรูสึกผิด  ดังรายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.1 ดานความรูสึกผิด  เด็กหญิง ง. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมสิ่งที่ทําผิดไป  

เด็กหญิง ง. ไดทําผิดอยางมากที่เถียงบิดามารดา  บางครั้งเด็กหญิง ง. รูสึกละอายเมื่อเอาของของคน

อื่นไปโดยไมบอก  เด็กหญิง ง. รูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ฉันไดเถียงบิดามารดา

                         นอกจากนี้ เด็กหญิง ง. มีแนวโนมของปญหาในดานบิดา  ดังรายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.2 ดานบิดา เด็กหญิง ง. รูสึกวาบิดาไมคอยจะอารมณดี  บิดาของเด็กหญิง ง. 

ชอบสูบบุหรี่

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กหญิง ง. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลง
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              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กหญิง ง. มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จากสาเหตุดังนี้

             1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  เด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจาก

ครอบครัวของเด็กหญิง ง. เปนครอบครัวใหญทําใหมีคาใชจายมาก  บิดาของเด็กหญิง ง. ตองขอผอน

ผันคาเทอมทางโรงเรียนเอาไวกอน  และเด็กหญิง ง. จะหอขาวมาทานที่โรงเรียนทุกวัน  เพื่อเก็บเงินคา

ขนมไวจายคาเรียนพิเศษแทน    

              2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บิดามารดาของเด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก  เงินเดือนแตละเดือนไมคอยจะพอกับคาใชจายในบาน  ทําใหตองประหยัดอยางมาก   

                  2.2 อาชีพของผูปกครอง  บิดามีอาชีพคาขายเปนอาชีพที่มีรายไดไมมั่นคง  มารดาทํางาน

เปนผูชวยพยาบาลซึ่งเปนอาชีพที่มั่นคง  ทั้งบิดามารดามีรายไดนอยทั้งคูทําใหครอบครัวของเด็กหญิง 

ง. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  2.3 ดานสังคม  จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยไมไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กหญิง ง. แต

เนื่องจากครอบครัวของเด็กหญิง ง. เปนครอบครัวใหญซึ่งบิดามารดามีภาระคาใชจายตอเดือนมากไม

พอกับคาใชจาย  และสภาพแวดลอมรอบๆบานเปนชุมชนแออัด  

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้

                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กหญิง ง. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนตอ

บิดามารดา  ความรับผิดชอบในหนาที่  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงตามความเปนจริง  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีการตั้งเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง

                        นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  

การใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิค

ดังกลาวปรากฏวาเด็กหญิง ง.  มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน
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              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

09.00 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กหญิง ง. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดย

จากการประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กหญิง ง. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  

เขาใจในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กหญิง ง. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่

เกิดขึ้นโดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน  ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ทั้ง

ชวยเหลือและแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กหญิง ง. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กหญิง ง. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่

จะแกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กหญิง ง. ไดรับการดูแลเอา

ใจใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กหญิง ง. ไดให

ความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กหญิง ง. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

         

              ขอเสนอแนะ
              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กหญิง ง. มีดังนี้

                  เด็กหญิง ง. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง
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              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กหญิง ง. มีดังนี้

                  2.1 บิดามารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กหญิง ง. ตอไป ดังนี้

                  ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กหญิง ง.  โดยการใหคําแนะนํา

เรื่องงานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กหญิง ง. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กหญิง 

ง. ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการ

พัฒนาและชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการให

คําปรึกษา  และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด

             กรณีศึกษารายที่  5  เด็กหญิง จ. ( ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ 2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กหญิง จ.  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 12 ป  ผิวขาว  

รูปรางอวบ  ผิวหนาเรียบ  จมูกโดง  ผมยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาวเรียบรอย  แตงกายสะอาด  

พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดเกง  ทํางานคลองแคลววองไว  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 

เทคนิค สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กหญิง จ. เปนคนพูดเกง  ราเริง  สนุกสนาน  ตั้งใจเรียน  ทํางานคลองแคลววองไว  สงงานทันตาม

เวลาที่กําหนด

                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กหญิง จ.  พูดเกง  คุยสนุก  

เสียงแหลม  มีน้ําใจ  ใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนดี  มีความรับผิดชอบในการทํางานดีมาก  

หลังเลิกเรียนจะเรียนพิเศษแลวกลับบานทันที

              2. การสัมภาษณ  
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ เด็กหญิง จ.  จํานวน 2 ครั้ง  ที่บริเวณหนาโรงเรียน  พบวาเด็กหญิง จ. 

อาศัยอยูกับบิดามารดา  พี่ชาย 2 คน  เชาบานอยู  เด็กหญิง จ. ไมมีหองสวนตัว  บิดามารดามีอาชีพ
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คาขาย  พี่ชาย 2 คนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4  บิดามารดาเปนคนใจดี  ขยันทํางาน  ไมคอยวา

หรือบน  อารมณดี  ใจเย็น  และมักจะเครียดเรื่องการเงินอยูบอยๆ  ครอบครัวของเด็กหญิง จ. นั้นมี

ปญหาเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจอยู  เด็กหญิง จ. จึงตองการเรียนตอในโรงเรียนที่ดีๆ  ทํางานดีๆเพื่อที่จะ

ไดรับผิดชอบครอบครัวในอนาคต

                  2.2 การสัมภาษณมารดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กหญิง จ. เปนคนคลองแคลววองไว  พูดเกง  พูดจาสุภาพ  ขยัน  ตั้งใจเรียน  มีความจริงใจตอคนใน

ครอบครัวและคนอื่น  บิดามารดาไมคอยมีเวลาดูแลแตก็เปนหวงในเรื่องตางๆและใสใจอยูเสมอ  บิดา

กับมารดาใหความสําคัญกับการเรียนของลูกทุกคน  อยากใหลูกไดเรียนจบสูงๆ  และเด็กหญิง จ. ยัง

แบงเบาภาระบิดามารดาดวยการชวยทํางานบานและถาวางก็จะไปชวยขายของอยูเสมอ

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หนาหองพักครู  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กหญิง จ. พูดเกง  พูดจาสุภาพ  ยิ้มแยมแจมใส  นิสัยไมกาวราว  มีน้ําใจ  มีผลการเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง  แตงกายสุภาพเรียบรอย  มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี    ชอบทํากิจกรรมของโรงเรียน  และสง

งานตรงตามเวลาที่กําหนด

                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่โรงอาหารของโรงเรียน  แสดงความคิดเห็น

วา  เด็กหญิง จ. เปนคนดี  มีน้ําใจ  ตั้งใจเรียน  พูดเกง  ยิ้มเกง  มีความจริงใจตอเพื่อน  รูจักใชเงิน  

ประหยัด  และชอบคิดมาก

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 ครั้ง  วันที่ 7  กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและมารดา มีดังนี้

                  3.1 การสังเกต  พบวา  สถานที่พักอาศัยอยูในเขตชุมชน  บานของเด็กหญิง จ.  เปนบาน

เชา  อยูหองที่ 6  ภายในบานสะอาด  เปนระเบียบพอสมควร  เด็กหญิง จ. กับครอบครัวอยูดวยกัน 1

หอง ภายในหองมีที่นอนอยู 4 อัน  วางอยูที่พื้น  มีตูเสื้อผา  โทรทัศน  วิทยุ  เครื่องเลนวีซีดี  ชั้นวางของ  

ตูเย็น  ตูกับขาว  กระทะไฟฟา  หมอหุงขาว  และมีรูปดาราติดอยูที่ผนัง  ที่อยูโดยรอบบานคอนขาง

แออัดพอสมควร

                  3.2 การสัมภาษณ  พบวา  ในการสนทนา  เด็กหญิง จ. พูดนอย  และตอบคําถามเมื่อถาม

คําถาม  มารดาใหความรวมมือในการตอบคําถามชัดเจนดีมาก   เลาเรื่องอยางละเอียด  เรื่องตางๆ 

ภายในบานและเรื่องการเรียนของพี่ชายกับเด็กหญิง จ. บิดามารดาจะเปนผูดูแลรับผิดชอบทั้งหมด

                  จากการเยี่ยมบานสรุปไดวา  สถานที่พักภายในบานสะอาดเรียบรอยพอสมควร  อยูในเขต

ชุมชนคอนขางแออัด  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  บิดามารดาชวยกันรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

              4. อัตชีวประวัติ
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                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กหญิง จ. เกิดในครอบครัวไทย  ขนาดเล็กที่ประกอบดวย บิดา  

มารดา  พี่ชาย 2 คน  และเด็กหญิง จ. รวมสมาชิกในครอบครัวมี 5  คน  จากการวิเคราะหขอมูลสรุป

ไดดังนี้

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  ของเด็กหญิง จ. มีครอบครัวที่อบอุน  มีความสุขดี  เปนคนที่มีผลการ

เรียนอยูในระดับปานกลาง 

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  ของเด็กหญิง จ. ขณะนี้ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความสุขใน

การเรียน  ที่บานมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  ของเด็กหญิง จ. ตองการที่จะเรียนใหจบชั้นสูงที่สุดเทาที่จะสามารถ

ทําได  และมีงานทํา

                  การวิเคราะหอัตชีวประวัติของเด็กหญิง จ.  จุดที่เปนขอสังเกตวานาจะเปนปญหามากที่สุด

คือที่บานมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

              5. บันทึกประจําวัน
                  การบันทึกประจําวันเปนเวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2552  ทําใหทราบวาเด็กหญิง จ. มีกิจวัตรประจําวันดังนี้คือ เด็กหญิง จ.  มีกิจวัตร

ประจําวันในแตละวันคลายๆกัน  ตื่นนอนไปโรงเรียนตั้งแตเชา  โรงเรียนเลิกก็จะนั่งรถเมลกลับบาน

ทันที  ถึงบานก็จะทํางานบาน  ทําการบาน  ทานขาว  อาบน้ํา  และเขานอน  แตถาเปนวันหยุด

เด็กหญิง จ. จะเขานอนดึกและตื่นสาย

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 37 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กหญิง จ. มีบทบาทเปน neclectee คือเปนผูที่ไดรับเลือกจากกลุมเพียง

เล็กนอย  เด็กหญิง จ. ไดรับเลือกเพียง 2 คน 

              7. แบบสอบถาม
                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลพบวา เด็กหญิง จ.  อาศัยอยูกับบิดา  มารดา  และพี่ชาย 

2 คน  บิดามารดาประกอบอาชีพคาขาย  รายไดรวมกันประมาณ 6,000 – 10,000 บาทตอเดือน  

พี่ชายทั้ง 2 คนกับเด็กหญิง จ. ไดรับคาใชจายประจําวันจากมารดาวันละ 120 บาท  สุขภาพแข็งแรงดี  

เคยเจ็บปวยอยางหนักคือโรคไขหวัด  ไมเคยประสบอุบัติเหตุรายแรง  มีอาการวิงเวียนศีรษะบาง

บางครั้ง  ครอบครัวของเด็กหญิง จ. เชาบานอยู  รูสึกชอบที่อยูอาศัย  ชอบใหเพื่อนมาบานเปนครั้ง

คราว  เมื่อไดพบเพื่อนรูสึกดีใจ  ไมไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง  ฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนบาง  
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ชอบอานหนังสือประเภทตลกขบขัน  ชอบเลนกีฬาในรมคือบาสเกตบอล  ในดานกิจกรรมและ

การศึกษา  เด็กหญิง จ. ไดเขารวมกิจกรรมกีฬาสี  สวนดานการศึกษาเด็กหญิง จ. ไมไดทําตาราง

กําหนดไวดูหนังสือ  ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน  บิดามารดาตองการใหเด็กหญิง จ. 

ประกอบอาชีพพยาบาล  ตองการศึกษาตอจนจบระดับปริญญาเอก  เด็กหญิง จ. มีความตั้งใจที่จะ

ประกอบอาชีพพยาบาล  ความรูสึกเกี่ยวกับโรงเรียนคือสนุกมากมาย  ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยู

ทางบานคือคอนขางลําบาก  ปญหาที่ตองการไดรับความชวยเหลือคือที่บานมีปญหาทางเศรษฐกิจ

และการเรียน

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”

                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กหญิง จ. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กหญิง จ. ชอบฟอง  พูดจาเหลวไหล  ขี้อาย  ชอบอยูลําพัง  ขี้นอยใจ

              8. แบบทดสอบ
                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กหญิง จ. มี

จินตนาการสูง  ความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีอคติ  มีเหตุผลไม

คลอยตามใครงายๆ  สุภาพ  ออนโยน  มีเมตตากรุณา  มีระเบียบ  และมีความทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวา เด็กหญิง จ. ไมพอใจตนเอง  

ลังเลใจ  เก็บกด  รูสึกผิด  สนใจแตตนเอง  มีอารมณเศราแฝงอยู  และพึ่งพาคนอื่น

8.3 แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กหญิง จ. มี

จินตนาการ  ปรับตัวไดดี  ลังเลใจมาก  ตองการมีอํานาจ  เจาระเบียบ  คิดมาก  ปรับตัวเรื่องเพศไมได  

และมีความทะเยอทะยานมาก

8.4 แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ  ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กหญิง จ. มีปญหาทางดานความรูสึกผิด  และความกลัว  ดังรายละเอียดตอไปนี้
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                         8.4.1 ดานความรูสึกผิด  เด็กหญิง จ. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมเวลาที่เราไมมี

เพื่อนเลน  เด็กหญิง จ. ไดทําผิดอยางมากที่ทําจานแตก  บางครั้งเด็กหญิง จ. รูสึกละอายใจที่ทําผิด    

เด็กหญิง จ. รูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ฉันไดทําแกวแตก

                         นอกจากนี้ เด็กหญิง จ. มีแนวโนมของปญหาในดานบิดา  ดังรายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.2 ดานบิดา เด็กหญิง จ. รูสึกวาบิดาไมคอยจะดูแลเอาใจใสในเรื่องการดูแล

สุขภาพของฉัน  บิดาของเด็กหญิง จ. เพียงแตชวยทํางานบาน 

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กหญิง จ. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง

              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กหญิง จ.  มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จากสาเหตุดังนี้

             1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  เด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก  มี

ความเปนอยูคอนขางลําบาก  เด็กหญิง จ. จะไมทานขาวกลางวัน  ประหยัดเงินขนม  เพื่อที่จะเก็บเงิน

ไวจายคากิจกรรม  ซื้ออุปกรณการเรียน  และคาเลาเรียนที่บิดามารดาขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว   

              2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บิดามารดาของเด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก  เงินเดือนแตละเดือนไมคอยจะพอกับคาใชจายในบาน  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  ทํา

ใหตองประหยัดอยางมาก   

                  2.2 อาชีพของผูปกครอง  บิดามารดามีอาชีพคาขายเปนอาชีพที่มีรายไดไมมั่นคง  ทั้งบิดา

มารดามีรายไดนอยทั้งคูทําใหครอบครัวของเด็กหญิง จ. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  2.3 ดานสังคม   จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กหญิง จ. ในแตละเดือน

บิดามารดาจะตองจายคาเชาบานกอนที่จะนําไปใชจายอยางอื่น  และสภาพแวดลอมรอบๆบานเปน

ชุมชนแออัด  

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้
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                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กหญิง จ. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนตอ

บิดามารดา  ความรับผิดชอบในหนาที่  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงตามความเปนจริง  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีการตั้งเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง

                        นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  

การใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิค

ดังกลาวปรากฏวาเด็กหญิง จ.  มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน

              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

10.00 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กหญิง จ. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดย

จากการประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กหญิง จ. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  

เขาใจในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กหญิง จ. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่

เกิดขึ้นโดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน  ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ทั้ง

ชวยเหลือและแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กหญิง จ. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กหญิง จ. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่

จะแกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กหญิง จ. ไดรับการดูแลเอา

ใจใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กหญิง จ. ได

ใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กหญิง จ. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
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              ขอเสนอแนะ
              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กหญิง จ. มีดังนี้

                  เด็กหญิง จ. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กหญิง จ. มีดังนี้

                  2.1 บิดามารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กหญิง จ. ตอไป ดังนี้

                  ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กหญิง จ.  โดยการใหคําแนะนํา

เรื่องงานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กหญิง จ. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กหญิง 

จ. ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการ

พัฒนาและชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการให

คําปรึกษา  และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด

             กรณีศึกษารายที่  6  เด็กหญิง ช. ( ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ 2552 )
              ลักษณะทั่วไป  เด็กหญิง ช.  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อายุ 11 ป  ผิวขาว  

รูปรางผอม  เตี้ย  ตาเล็ก  ผมตรงยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาวเรียบรอย  ผิวหนาเรียบ  แตงกาย

สะอาด  พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดนอย  ยิ้มงาย  เชื่องชา  จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 9 

เทคนิค สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
                  การสังเกตในหองเรียนจํานวน 2 ครั้ง  และนอกหองเรียน 2 ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  พบวา

เด็กหญิง ช. เปนคนพูดนอย  ราเริง  สนุกสนาน  ตั้งใจเรียน  ทํางานชาแตก็สงงานทันตามเวลาที่

กําหนด  และในเวลาเรียนเด็กหญิง ช. แอบคุยกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง
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                  การสังเกตนอกหองเรียนขณะที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เด็กหญิง ช.  พูดนอย  คุยสนุก  มี

น้ําใจ  ทําอะไรเชื่องชา  ใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนดี  หลังเลิกเรียนจะเรียนพิเศษตอไปหา

บิดาที่ทํางานแลวกลับบานพรอมกัน

              2. การสัมภาษณ
                  ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้

                  2.1 การสัมภาษณ เด็กหญิง ช. จํานวน 2 ครั้ง  ที่สนามเด็กเลนของโรงเรียน  เด็กหญิง ช. 

อาศัยอยูกับบิดามารดาและนองชาย 1 คน  อาศัยอยูบานเชา  ปจจุบันบิดาประกอบอาชีพผูรักษา

ความปลอดภัย  มารดาประกอบอาชีพคาขาย  นองชายอายุ 1 ขวบ  บิดาเปนคนที่ดุแตใจดี  ชอบรอง

เพลง  มารดาเปนคนใจดี พูดเกง คลองแคลววองไว  ดุบางเปนบางครั้ง  สวน เด็กหญิง ช.  จะชวยบิดา

มารดาทํางานบานเปนประจํา  ชวงที่ผานมาครอบครัวของ เด็กหญิง ช. ประสบปญหาทางดานการเงิน

อยางหนัก  ทําใหบางครั้งบิดาและมารดาของ เด็กหญิง ช. เกิดความเครียด  ทําใหบรรยากาศใน

ครอบครัวไมดี

                  2.2 การสัมภาษณบิดา  จํานวน 1 ครั้ง  เมื่อไปเยี่ยมบาน  แสดงความคิดเห็นวา  เด็กหญิง 

ช. มักจะแสดงอาการนอยใจเมื่อมีเรื่องขัดแยงเล็กๆนอยๆเกิดขึ้นในบาน  ขยัน  ชวยทํางานบานเปน

ประจํา  มีน้ําใจ  ชอบรองเพลง  บิดามารดาจะเขมงวดเรื่องการกลับบานมากเพราะสภาพแวดลอมใน

ปจจุบันไมคอยปลอดภัยเทาที่ควร  ความคาดหวังในอนาคตของเด็กหญิง ช. ตองการเรียนใหสูงที่สุด

เทาที่จะสามารถทําได

                  2.3 การสัมภาษณครูประจําชั้น  จํานวน 1 ครั้ง  ที่โรงอาหารของโรงเรียน  แสดงความ

คิดเห็นวา  เด็กหญิง ช. ไมคอยพูด  ยิ้มเกง  กิริยามารยาทเรียบรอย  สุภาพ  ผลการเรียนอยูในระดับ

ปานกลางมีบางครั้งที่ไมเอาใจใสในการเรียน  มีน้ําใจ  ใหความรวมมือและใหความชวยเหลืองานตางๆ 

ของครูและเพื่อนดี

                  2.4 การสัมภาษณเพื่อนสนิท  จํานวน 1 ครั้ง  ที่หนาหองเรียน  แสดงความคิดเห็นวา  

เด็กหญิง ช. เปนเพื่อนที่มีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนๆในกลุมทุกคน  เปนคนสนุกสนาน  ชอบรองเพลง  แต

พูดนอย  ตั้งใจเรียน  เรียบรอย  และโกรธงายหายเร็ว

              3. การเยี่ยมบาน
                  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 ครั้ง  วันที่ 7 กุมภาพันธ  2552  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและบิดา มีดังนี้

                  3.1 การสังเกต พบวา  สถานที่พักอาศัยอยูใกลกับมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  

มีถนนทางเขาบานเปนถนนลาดยาง  มีหอพัก  หองเชา  รานซักรีด  รานขายของชํา  รานขายกับขาว  

อยูหลายราน  ลักษณะเปนตึก 5 ชั้น เปนหองใหเชา  ซึ่งครอบครัวของเด็กหญิง ช. เชาหองอยูชั้น 4   
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ภายในหองมีคอมพิวเตอร  โทรทัศน  เครื่องเลนวีซีดี  ตูเสื้อผา  โตะคอมพิวเตอร  ตูเย็น  ตูกับขาว  มีที่

นอน 2 อัน  มีชั้นวางหนังสือ  ดานหลังทําเปนหองครัว  และประตูหนาตางหองยังติดเหล็กดัดเพื่อความ

ปลอดภัยดวย

                  3.2 การสัมภาษณ  พบวา  เด็กหญิง ช. ไมคอยพูด  ยิ้มตลอดเวลา  และนั่งอยูดวยใน

ขณะที่สัมภาษณบิดา  โดยในตอนแรกขณะสัมภาษณบิดาจะแสดงลักษณะเกร็งเล็กนอยแตก็ใหความ

รวมมือในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น

                  จากการเยี่ยมบานพอสรุปไดวา  สถานที่พักถูกสุขลักษณะดี  การจัดวางของในบานยังไม

เปนระเบียบมากนัก  ภายในที่พักและบริเวณรอบๆ คอนขางสะอาด  ครอบครัวจะมีความขัดแยงกันใน

เรื่องปญหาทางดานการเงิน  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  ทําใหทุกคนในบานเกิดความเครียด

              4. อัตชีวประวัติ
                  อัตชีวประวัติทราบวา เด็กหญิง ช. เกิดในครอบครัวไทย  ขนาดเล็กที่ประกอบดวย บิดา  

มารดา  เด็กหญิง ช. ปจจุบันอาศัยอยูรวมกัน  รวมสมาชิกในครอบครัวมี 3  คน  จากการวิเคราะห

ขอมูลสรุปไดดังนี้

                  4.1 ชีวิตในวัยเยาว  ของเด็กหญิง ช. มีความสุขมาก

                  4.2 ชีวิตในปจจุบัน  ของเด็กหญิง ช. ขณะนี้ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อยากศึกษา

ตอในโรงเรียนที่ดีและมีชื่อเสียง

                  4.3 ชีวิตในอนาคต  ของเด็กหญิง ช.  อยากเปนนักวิทยาศาสตร

                  สรุปอัตชีวประวัติเด็กหญิง ง. กลาวถึงความสุขในวัยเยาว บอกความตองการในปจจุบัน

และอนาคตสั้นมาก

              5. บันทึกประจําวัน
                  การบันทึกประจําวันเปนเวลา 1 สัปดาห  ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2552  ทําใหทราบวาเด็กหญิง ช. มีกิจวัตรประจําวันดังนี้คือ เด็กหญิง ช.  มีกิจวัตร

ประจําวันในแตละวันคลายๆกัน  ตื่นนอนตั้งแตเชา  ไปชวยมารดาจัดรานที่ตลาด  ทานขาวเชา  ไป

โรงเรียน  โรงเรียนเลิกก็จะนั่งรถเมลไปหาบิดาที่ทํางาน  ทําการบาน  อานหนังสือ  กลับบาน  ถึงบานก็

จะทํางานบาน  ทานขาว  อาบน้ํา  และเขานอน  แตถาเปนวันหยุดเด็กหญิง ช. จะตื่นเชาไปทํางานกับ

บิดา  สายๆไปเรียนพิเศษ และกลับบานพรอมบิดา

              6. สังคมมิติ
                  การทําสังคมมิติ  สถานการณ  การไปทัศนศึกษา  มีสมาชิกทั้งหมด 35 คน  ปรากฏวาใน

สถานการณดังกลาว  เด็กหญิง ช. มีบทบาทเปน neclectee คือเปนผูที่ไดรับเลือกจากกลุมเพียง

เล็กนอย  เด็กหญิง จ. ไดรับเลือกเพียง 1 คน 

              7. แบบสอบถาม
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                  แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

                  7.1 แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล

                        แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลพบวา เด็กหญิง ช.  อาศัยอยูกับบิดามารดา  บิดาประกอบ

อาชีพเปนผูรักษาความปลอดภัยที่คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  มีรายได

เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท  มารดาประกอบอาชีพคาขายที่ตลาดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสื่อสาร  รายไดเฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท  เด็กหญิง ช.ไดรับคาใชจายจากมารดาวันละ 40 บาท  

นองชายของเด็กหญิง ช.อยูกับยาที่ตางจังหวัด  เด็กหญิง ช. มีสุขภาพแข็งแรงพอใช  เคยประสบ

อุบัติเหตุขาติดลอรถจักรยาน  อาศัยอยูบานเชา  รูสึกชอบที่อยูอาศัย  ไมชอบใหเพื่อนมาเที่ยวหรือมา

เยี่ยมเยียนที่บาน  เมื่อไดพบเพื่อนรูสึกดีใจที่จะไดเลนกับเพื่อน  ไมไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง  

ชอบดูโทรทัศนเปนประจํา  ชอบอานหนังสือประเภทวิทยาศาสตร  ไมชอบเลนกีฬา  ชอบรองเพลง  

ดานกิจกรรมกับการศึกษา  เด็กหญิง ช. ชอบเขารวมกิจกรรมกีฬาสีและทัศนศึกษา  ดานการศึกษา

เด็กหญิง ช. ไมไดทําตารางกําหนดไวดูหนังสือ  ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน  บิดามารดา

ตองการใหประกอบอาชีพผูชวยทันตแพทย  แตเด็กหญิง ช. ตองการประกอบอาชีพเปน

นักวิทยาศาสตร  ตองการจะศึกษาตอจนจบระดับปริญญาโท  ความรูสึกเกี่ยวกับโรงเรียนคือมีครูที่ดี

และเพื่อนที่ดี  ความรูสึกเกี่ยวกับความเปนอยูทางบานคือชอบรูสึกดี  ปญหาที่ตองการไดรับความ

ชวยเหลือคือเรื่องปญหาเศรษฐกิจในบาน

                  7.2 แบบสอบถาม “ ใครเอย ”

                        จากแบบสอบถาม “ ใครเอย ” พบวา เด็กหญิง ช. ไดรับการประเมินจากเพื่อนๆ ดังนี้  

เด็กหญิง ช. พูดจาสุภาพ  ขี้บน  ตรงตอเวลา  กลาแสดงออก  พูดเสียงดัง

              8. แบบทดสอบ
                  แบบทดสอบปรากฏผลดังนี้

                  8.1 แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท ( Bender  Gestalt  Test )

                        จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเบนเดอรเกสตัลท พบวา เด็กหญิง ช. จัดลําดับ

ความคิดไมดี  คิดไมตอเนื่อง  ความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีความ

ยุติธรรม  ขี้ระแวง  มีเหตุผลไมคลอยตามใครงายๆ  สุภาพ  ออนโยน  มีเมตตากรุณา  มีระเบียบ  และมี

ความทะเยอทะยาน

                  8.2 แบบทดสอบวาดภาพคน ( Draw  A  Person  Test ) 

                       จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพคน พบวา เด็กหญิง ช. มีจินตนาการสูง  

ไมพอใจตนเอง  ลังเลใจ  คับของใจในการเรียน  ขี้ระแวง  เก็บกด  รูสึกผิด  สนใจแตตนเอง  มีลักษณะ

ของเด็กแฝงอยู  สัมพันธภาพกับคนอื่นไมดี  และมีความกาวราวแฝงอยู  
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8.3 แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน ( Kinetic-House-Tree-Person  Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบวาดภาพบาน  ตนไม  คน พบวา เด็กหญิง ช. มี

จินตนาการสูง  ตองการมีอํานาจ  ลังเลใจ  พึ่งพาคนอื่น  และมีความทะเยอทะยานมาก

8.4 แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ ( Sentence-Completion-Test ) 

จากผลการทดสอบดวย  แบบทดสอบเติมประโยคใหสมบูรณ  ทั้งสิบหาดาน  ไดแก  

มารดา  บิดา  ครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ  เพศสัมพันธ  เพื่อนทั่วไป  ผูที่เหนือกวา  ผูที่

ดอยกวา  เพื่อนรวมกลุม  ความกลัว  ความรูสึกผิด  ความสามารถ  อดีต  อนาคต  และเปาหมาย  

พบวา เด็กหญิง ช. มีปญหาทางดานความรูสึกผิด  ความกลัว  และความสามารถ  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้

                         8.4.1 ดานความรูสึกผิด  เด็กหญิง ช. จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืมสิ่งที่นากลัว    

เด็กหญิง ช. ไดทําผิดอยางมากที่ชอบโกหก  บางครั้งเด็กหญิง ช. รูสึกละอายในการโกหก      เด็กหญิง 

ช. รูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ฉันไดโกหกบิดามารดา

                         8.4.2 ดานความกลัว  เด็กหญิง ช. ทั้งๆ ที่เห็นวามันไรสาระแตก็ยังกลัวผีหรือ

วิญญาณ  เพื่อนสวนมากไมทราบวาเด็กหญิง ช. กลัวโดนทิ้ง  เด็กหญิง ช. อยากขจัดความกลัวในเรื่อง

การสอบ

                         8.4.3 ดานความสามารถ  เด็กหญิง ช. เมื่อเคราะหรายประดังกันเขามาจะรูสึกตกใจ  

จุดออนของเด็กหญิง ช. คือการคิดเลข  เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแลวเด็กหญิง ช. ทํางานไมคอยเกง

และคิดเลขไมเร็ว

                         นอกจากนี้ เด็กหญิง ช. มีแนวโนมของปญหาในดานมารดา  และดานบิดา  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้

                         8.4.4 ดานมารดา  ถาคุณแมของเด็กหญิง ช.  เพียงแตคิดเลขไมคอยเกง  คุณแมของ

เด็กหญิง ช. ไมคอยจะใจดี 

                         8.4.5 ดานบิดา  เด็กหญิง ช. รูสึกวาคุณพอไมคอยจะใจดี  ถาคุณพอของเด็กหญิง ช. 

มีเงิน 

              9. ระเบียนสะสม
                  ขอมูลที่มีอยูในระเบียนสะสมของเด็กหญิง ช. มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง

              การวินิจฉัย
              จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้ง 9 เทคนิค  ดังกลาว  วินิจฉัยไดวา เด็กหญิง ช. มี

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  จากสาเหตุดังนี้
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             1. สาเหตุจากตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก  ปญหาทางเศรษฐกิจ

                  จากการสังเกตและการสัมภาษณ  พบวา  เด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก  มี

ความเปนอยูคอนขางลําบาก  เด็กหญิง ช. จะหอขาวกับน้ํามาทานที่โรงเรียนทุกๆวัน  เพื่อที่จะไดนํา

เงินคาขนมมาจายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว 

              2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

                  2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  บิดามารดาของเด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก  เงินเดือนแตละเดือนไมคอยจะพอกับคาใชจายในบาน  มีความเปนอยูคอนขางลําบาก  ทํา

ใหตองประหยัดอยางมาก   

                  2.2 อาชีพของผูปกครอง  บิดามีอาชีพรับจางสวนมารดามีอาชีพคาขายเปนอาชีพที่มี

รายไดไมมั่นคง  ทั้งบิดามารดามีรายไดนอยทั้งคู  ทั้งสองมักจะทะเลาะกันเรื่องคาใชจายภายในบาน

เสมอ  ทําใหครอบครัวของเด็กหญิง ช. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจ

                  2.3 ดานสังคม   จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหทราบวา  สภาพ

ความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กหญิง ช. ในแตละเดือน

บิดามารดาจะตองจายคาเชาบานกอนที่จะนําไปใชจายอยางอื่น  

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือ  ดังนี้

              1. การชวยเหลือโดยตรง  ปฏิบัติดังนี้

                  1.1 ใหคําปรึกษาแกเด็กหญิง ช. โดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนตอ

บิดามารดา  ความรับผิดชอบในหนาที่  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ยอมรับสภาพชีวิตของตนได

ตรงตามความเปนจริง  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีการตั้งเปาหมายชีวิตที่ถูกตอง

                        นอกจากนั้นเทคนิคสําคัญที่นํามาใชใหคําปรึกษา  ไดแก  การใชคําถามปลายเปด  

การใชความเงียบ  การฟง  การชี้แนะ  การใหกําลังใจ  และการสรุป  เปนตน  จากการใชเทคนิค

ดังกลาวปรากฏวาเด็กหญิง ช.  มีความเขาใจถึงปญหาเศรษฐกิจของตน

              2. การชวยเหลือโดยทางออม  ปฏิบัติดังนี้

                  2.1 ผูวิจัยทําการปะชุมปรึกษารายกรณี 1 ครั้ง  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เวลา 

11.00 น. ถึง 12.00 น. ซึ่งประกอบดวย ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชาดังกลาวเบื้องตน

เพื่อปรึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของเด็กหญิง ช. ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ  โดย

จากการประชุมปรึกษารายกรณีที่ประชุมมีมติเสนอแนะใหเด็กหญิง ช. ยอมรับกับปญหาเศรษฐกิจ  

เขาใจในปญหาของตนเอง  เปนกําลังใจใหผูปกครองและเด็กหญิง ช. ในการใชชีวิต  ลดความเครียดที่
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เกิดขึ้นโดยการทําสิ่งที่เปนประโยชน  ในที่นี้ครูทุกคนที่เกี่ยวของใหความเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ทั้ง

ชวยเหลือและแกไขเพื่อสงเสริมใหเด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง

              การทํานายผล
              เนื่องจากปญหาของเด็กหญิง ช. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ  กลาวคือ  

ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษาเอง  และปญหาจากครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุ

ดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กหญิง ช. รวมทั้งผูปกครองและอาจารยในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่

จะแกปญหานี้  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  หากเด็กหญิง ช. ไดรับการดูแลเอา

ใจใส  และการชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสามารถชวยเหลือได  นอกจากนี้เด็กหญิง ช. ได

ใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย

              การติดตามผล
              หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะๆ  ปรากฏวาจากการใหความ

ชวยเหลือผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  สรุปไดวา  เด็กหญิง ช. ได

พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

         

              ขอเสนอแนะ
              ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

              1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กหญิง ช. มีดังนี้

                  เด็กหญิง ช. ควรเขาใจตนเอง  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิต  มีความรักและภูมิใจใน

ตนเองและครอบครัว  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แบงเวลาในการทํางานกับการเรียนให

เหมาะสม  มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และปญหาทางเศรษฐกิจก็จะลดลง

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับเด็กหญิง ช. มีดังนี้

                  2.1 บิดามารดา  ควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ใหกําลังใจ  ใหยอมรับกับสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

                  2.2 ครูประจําชั้น  ควรใหกําลังใจ  ใหความสนใจ  ใหคําแนะนําในการจัดแบงเวลาสําหรับ

การเรียนกับการทํางานพิเศษ

              3. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาเด็กหญิง ช. ตอไป ดังนี้
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              ผูที่จะศึกษาตอไปควรจะตองยอมรับและเขาใจในตัวเด็กหญิง ช.  โดยการใหคําแนะนําเรื่อง

งานพิเศษ  เอาใจใส  สนใจ  หวงใยเด็กหญิง ช. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กหญิง ช. 

ศรัทธาในตัวผูศึกษา  กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา  ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนา

และชวยเหลือไดอยางถูกตองตอไป  นอกจากนี้ผูศึกษาควรมีการใชเทคนิคตางๆในการใหคําปรึกษา  

และควรมีการฝกการประชุมปรึกษารายกรณีใหเกิดความชํานาญเพื่อการนําไปใชใหเกิดประโยชนมาก

ที่สุด

              จากการชวยเหลือนักเรียนทั้ง 6 คน  โดยใชการศึกษารายกรณีนั้น  พบวา  หลังจากใหการ

ชวยเหลือแลว  นักเรียนทั้ง 6 คน ไดพยายามปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น  ทํางานหารายไดพิเศษชวย

ครอบครัว  โดยการเก็บเงินที่หาไดเอาไวมาจายคาเลาเรียน  ซื้ออุปกรณการเรียน  และชุดนักเรียน  เพื่อ

แบงเบาภาระคาใชจายของบิดามารดา  ดังแสดงผลการศึกษารายกรณีโดยสรุปไดดังแสดงในตาราง 1 

ดังนี้
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ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ  กอน – หลัง  ทําการศึกษารายกรณี

ชื่อผูรับ

การศึกษา

กอนทําการศึกษา หลังทําการศึกษา

ดีขึ้น คงเดิม

1. เด็กชาย ก. 1.ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.เริ่มมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

2.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

             -

2. เด็กชาย ข. 1.ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.สัมพันธภาพกับคนอื่นไมดี

3.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.เริ่มมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

2.มีสัมพันธภาพกับ

คนอื่นดีขึ้น

3.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

             -

3. เด็กชาย ค. 1.ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.ไมพอใจในตนเอง

3.มองโลกในแงราย

4.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.เริ่มมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

2.พยายามปรับปรุง

ตนเองใหดีขึ้น

3.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

1.มองโลกในแงราย

4. เด็กหญิง ง. 1.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

             -
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ตาราง 1  (ตอ)

              

ชื่อผูรับ

การศึกษา

กอนทําการศึกษา หลังทําการศึกษา

ดีขึ้น คงเดิม

5. เด็กหญิง จ. 1.ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.คิดมาก

3.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.เริ่มมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

2.พยายามปรับปรุง

ตนเองใหดีขึ้น

3.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

             -

6. เด็กหญิง ช. 1.ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.สัมพันธภาพกับคนอื่นไมดี

3.ไมเคยทํางานหารายได

พิเศษ

1.เริ่มมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

2.มีสัมพันธภาพกับ

คนอื่นดีขึ้น

3.ชวยบิดามารดา

ทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอม

           -

              จากตาราง 1  ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบนักเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ  กอน – หลัง 

ทําการศึกษารายกรณีจะเห็นวาผูรับการศึกษาทั้ง 6 คน  มีปญหาทางเศรษฐกิจลดลง  โดยที่ผูรับ

การศึกษาทั้ง 6 คน  ชวยบิดามารดาทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดเทอม  เพื่อที่จะนําเงินมาใชจาย

ในตอนเปดเทอม



บทที่  5
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

          ความมุงหมายของการศึกษาคนควา
              เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีปญหาทางเศรษฐกิจอยางละเอียด  เพื่อดําเนินการ

ชวยเหลือโดยการศึกษารายกรณี

             ขอบเขตของการศึกษาคนควา
          1.ประชากร
                 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้    เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   โรงเรียน

สวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจจํานวน  97 

คน  เปนนักเรียนชาย  49 คน  และนักเรียนหญิง  48  คน

2.กลุมตัวอยาง
                    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ของ

โรงเรียนสวนมิสกวัน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2551  ที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ  

จํานวน  6  คน  เปนนักเรียนชาย  3  คน  และนักเรียนหญิง  3  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive  Sampling) จากประชากรโดยมีขอจํากัดดังนี้

              2.1  อายุใกลเคียงกัน  คือ  10-12  ป

              2.2  สถานภาพทางครอบครัวใกลเคียงกัน

                     2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใกลเคียงกัน  คือ  บิดามารดามีรายไดรวมกัน

ประมาณ  6,000-15,000  บาทตอเดือน 

                      2.4  มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

             เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
              เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลทําการศึกษารายกรณีคือ

              1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต

              2. การสัมภาษณ

              3. การเยี่ยมบาน

              4. อัตชีวประวัติ

              5. บันทึกประจําวัน



92

              6. สังคมมิติ

              7. แบบสอบถาม

              8. แบบทดสอบ

              9. ระเบียนสะสม

              วิธีดําเนินการ
              ทําการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 6 คน  เปนรายกรณี  โดยใชกระบวนการศึกษาเปนราย

กรณี 7 ขั้นตอน  ดังนี้

              1. กําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน

              2. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล

              3. การวินิจฉัย

              4. การชวยเหลือ  การปองกัน  และการสงเสริม

              5. ทํานายผล

              6. ติดตามผล

              7. สรุปผลและขอเสนอแนะ

              สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
              1. กรณีศึกษาของเด็กชาย ก.
                  1.1 ประวัติ
                        เด็กชาย ก. เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 2 คน  บิดามารดามีอาชีพคาขาย  บิดามารดา

เปนคนใจดี  พูดคุยสนุกสนาน  จะดุบางเปนบางครั้งถาไมเชื่อฟง  เด็กชาย ก. กับนองสาวจะมาชวย

บิดามารดาขายของในตอนเย็นหลังเลิกเรียนและชวยเก็บราน  ผลการเรียนของเด็กชาย ก. อยูในระดับ

ปานกลาง  สุขภาพแข็งแรง  ผิวคล้ํา  รูปรางอวน  ไมคอยสูง  ใบหนากลม  ตาเล็ก  ผิวหนาเรียบสะอาด  

แตงกายสะอาด  พูดจาสุภาพ  เสียงดังชัดเจน  ขี้อาย  ราเริง  สนุกสนาน  อารมณออนไหว  ไมมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีอคติ  พึ่งพาคนอื่น  รูสึกผิด  สนใจแตตนเอง  และมีความทะเยอทะยาน  

เมื่อจบการศึกษาตองการที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร  และตองการเรียนจบในระดับสูงสุดคือ

ปริญญาเอก  

                  1.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กชาย ก. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดามารดามีอาชีพ

คาขายซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดไมมั่นคง  ครอบครัวของเด็กชาย ก. มีปญหาทางดานการเงินขัดของ  ทํา
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ใหเด็กชาย ก. ไมมีเงินจายคากิจกรรมและคาเลาเรียนซึ่งบิดามารดาของเด็กชาย ก. ไดขอผอนผันทาง

โรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กชาย ก. เกิดความเครียด  รูสึกกดดัน  และรูสึก

อายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน 

                  1.3 การวินิจฉัย
                        จากการศึกษาพบวา เด็กชาย ก. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่

ตกต่ํา  บิดามารดาจึงมีรายไดจากการขายของนอยลงกวาเดิมทําใหเด็กชาย ก. บางวันไมมีเงินไป

โรงเรียน  และไมมีเงินจายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  1.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กชาย ก. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กชาย ก. ตอไป

                  1.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กชาย ก. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ของตน  โดยเด็กชาย ก. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กชาย ก. ยอมรับกับ

สภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยบิดามารดาทํางานหารายไดพิเศษชวงปด

เทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

              2. กรณีศึกษาของเด็กชาย ข.
                  2.1 ประวัติ
                        เด็กชาย ข. เปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวน 2 คน  บิดาทํางานในบริษัทเอกชน  มารดา

ทํางานที่มูลนิธิรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พี่สาวเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ผลการเรียนของ

เด็กชาย ข. อยูในระดับปานกลาง  สุขภาพแข็งแรง  ผิวขาว  รูปรางสูงโปรง  สมสวน  นัยนตาสีดํา  คิ้ว

เขมหนา  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาดเรียบรอย  พูดนอยเสียงเบา  ทํางานชาไมคอยคลองแคลว  

ความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  สัมพันธภาพกับคนอื่นไมคอยดี    และ

มีความลังเลใจ  

                  2.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กชาย ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดามารดามีอาชีพ

เปนลูกจางซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอย  ครอบครัวของเด็กชาย ข. มีปญหาทางดานการเงินขัดของ  ทํา

ใหเด็กชาย ข. กับพี่สาว ไมมีเงินไปโรงเรียนและไมมีเงินจายคาเลาเรียนซึ่งบิดามารดาของเด็กชาย ข. 

ไดขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กชาย ข. เกิดความเครียด  รูสึก

กดดัน  และรูสึกอายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  2.3 การวินิจฉัย
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                        จากการศึกษาพบวา เด็กชาย ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่

ตกต่ํา  บิดามารดามีรายไดตอเดือนนอยทําใหเด็กชาย ข. บางวันไมมีเงินไปโรงเรียน  และไมมีเงินจาย

คาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  2.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กชาย ข. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กชาย ข. ตอไป

                  2.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กชาย ข. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ของตน  โดยเด็กชาย ข. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กชาย ข. ยอมรับกับ

สภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยบิดามารดาทํางานหารายไดพิเศษชวงปด

เทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

              3. กรณีศึกษาของเด็กชาย ค.
                  3.1 ประวัติ
                        เด็กชาย ค. เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 2 คน  บิดาเสียชีวิต  มารดาทํางานเปนลูกจาง

ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  มีนองชาย 1  คน  เด็กชาย ค. รูสึกเสียใจมากที่บิดาเสียชีวิต  ไมรูจะอยู

ยังไงเมื่อขาดบิดาไปแลว  ชวงแรกที่มาโรงเรียนโดนเพื่อนลอวาเปนลูกไมมีพอ  ทําใหไมอยากมา

โรงเรียน  ผลการเรียนของเด็กชาย ข. อยูในระดับปานกลาง  สุขภาพแข็งแรง  ชอบรองเพลง  ผิวขาว  

รูปรางสูง  ผอม  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาด  พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดนอย  ทํางานคลองแคลว

วองไว  ไมมีความรอบคอบ  ไมมีการวางแผน  ไมคิดกอนทํา  มีความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีอคติ  ไมพอใจในตนเอง  มีอารมณรุนแรง  มองโลกในแงราย  มีปมดอย  

และออนแอ  ในอนาคตเด็กชาย ค. อยากเปนนักจัดรายการวิทยุ  

                  3.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กชาย ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดาเสียชีวิต  

มารดามีอาชีพเปนลูกจางซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอย  คาใชจายภายในบานทั้งหมดมารดาของ

เด็กชาย ค.เปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว  ครอบครัวของเด็กชาย ค. มีปญหาทางดานการเงินขัดของ

มาก  ทําใหเด็กชาย ค. ไมมีเงินไปโรงเรียนและไมมีเงินจายคาเลาเรียนซึ่งมารดาของเด็กชาย ค. ไดขอ

ผอนผันทางโรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กชาย ค. เกิดความเครียด  รูสึกกดดัน  

และรูสึกอายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  3.3 การวินิจฉัย
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                        จากการศึกษาพบวา เด็กชาย ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ํา  บิดาก็เสียชีวิต  มารดาก็มีรายไดตอเดือนนอยทําใหเด็กชาย ค. บางวันไมมีเงินไปโรงเรียน  

และไมมีเงินจายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  3.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กชาย ค. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กชาย ค. ตอไป

                  3.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กชาย ค. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ของตน  โดยเด็กชาย ค. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กชาย ค. ยอมรับกับ

สภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยมารดาทํางานหารายไดพิเศษชวงปดเทอม

มาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

              4. กรณีศึกษาของเด็กหญิง ง.
                  4.1 ประวัติ
                        เด็กหญิง ง. เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 3 คน  บิดามีอาชีพคาขาย  มารดามีอาชีพเปน

ผูชวยพยาบาลอยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  มีนองชาย 2  คน  เด็กหญิง ง. อาศัยอยูกับบิดา  

มารดา  นองชาย 2 คน  ยา  ลุง  ปา  และอา  ผลการเรียนของเด็กหญิง ง. อยูในระดับปานกลาง  

สุขภาพแข็งแรง  ผิวขาว  รูปรางผอม  ตัวเล็ก  ผมยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาวเรียบรอย  ผิวหนา

เรียบ  แตงกายสะอาด  พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดเกง  ทํางานคลองแคลววองไว  มีความรอบคอบ  มี

การวางแผน  คิดกอนทํา  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  ดื้อเงียบ  มีอคติ  

อารมณฉุนเฉียว  และมีความทะเยอทะยานมาก  

                  4.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดามีอาชีพคาขาย

มารดามีอาชีพเปนผูชวยพยาบาลซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอย  ครอบครัวของเด็กหญิง ง. มีปญหา

ทางดานการเงินขัดของ เนื่องจากบิดามารดาตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดภายในบาน ทําให

เด็กหญิง ง. กับนองชาย ไมมีเงินไปโรงเรียนและไมมีเงินจายคาเลาเรียนซึ่งบิดามารดาของเด็กหญิง ง. 

ไดขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กหญิง ง. เกิดความเครียด  รูสึก

กดดัน  และรูสึกอายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  4.3 การวินิจฉัย
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                        จากการศึกษาพบวา เด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ํา  บิดามารดามีรายไดตอเดือนนอยทําใหเด็กหญิง ง. บางวันไมมีเงินไปโรงเรียน  และไมมีเงิน

จายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  4.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กหญิง ง. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กหญิง ง. ตอไป

                  4.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กหญิง ง. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ของตน  โดยเด็กหญิง ง. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กหญิง ง. ยอมรับกับ

สภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยบิดามารดาทํางานหารายไดพิเศษชวงปด

เทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

              5. กรณีศึกษาของเด็กหญิง จ.
                  5.1 ประวัติ
                        เด็กหญิง จ. เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 3 คน  บิดามารดามีอาชีพคาขาย  มีพี่ชาย 2  

คน  บิดามารดามักจะเครียดเรื่องการเงินอยูบอยๆ  ผลการเรียนของเด็กหญิง จ. อยูในระดับปานกลาง  

สุขภาพแข็งแรง  ผิวขาว  รูปรางอวบ  ผิวหนาเรียบ  จมูกโดง  ผมยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาว

เรียบรอย  แตงกายสะอาด  พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดเกง  ทํางานคลองแคลววองไว  ไมมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง  ดื้อเงียบ  มีอคติ  สุภาพ  ออนโยน  มีเมตตากรุณา  มีอารมณเศราแฝงอยู  คิดมาก  และมี

ความทะเยอทะยาน  เด็กหญิง จ. จึงตองการเรียนตอในโรงเรียนที่ดีๆ  ทํางานดีๆเพื่อที่จะไดรับผิดชอบ

ครอบครัวในอนาคต

                  5.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดามารดามีอาชีพ

คาขายซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอยและไมมั่นคง  ครอบครัวของเด็กหญิง จ. มีปญหาทางดานการเงิน

ขัดของ เนื่องจากบิดามารดาตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดภายในบาน ทําใหเด็กหญิง จ. กับพี่ชาย 

ไมมีเงินไปโรงเรียนและไมมีเงินจายคาเลาเรียนซึ่งบิดามารดาของเด็กหญิง จ. ไดขอผอนผันทาง

โรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กหญิง จ. เกิดความเครียด  รูสึกกดดัน  และรูสึก

อายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  5.3 การวินิจฉัย
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                        จากการศึกษาพบวา เด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ํา  บิดามารดามีรายไดตอเดือนนอยทําใหเด็กหญิง จ. บางวันไมมีเงินไปโรงเรียน  และไมมีเงิน

จายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  5.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กหญิง จ. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กหญิง จ. ตอไป

                  5.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กหญิง จ. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวของตน  โดยเด็กหญิง จ. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กหญิง จ. 

ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

              6. กรณีศึกษาของเด็กหญิง ช.
                  6.1 ประวัติ
                        เด็กหญิง ช. เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 2 คน  บิดามีอาชีพเปนผูรักษาความปลอดภัย

ที่คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  มารดามีอาชีพคาขายที่ตลาด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสื่อสาร  มีนองชาย 1  คน  บิดามารดามักจะเครียดเรื่อง

การเงินอยูบอยๆ  ผลการเรียนของเด็กหญิง ช. อยูในระดับปานกลาง  สุขภาพแข็งแรง  ผิวขาว  รูปราง

ผอม  เตี้ย  ตาเล็ก  ผมตรงยาวถักเปยสองขาง  ผูกโบวสีขาวเรียบรอย  ผิวหนาเรียบ  แตงกายสะอาด  

พูดจาคอนขางสุภาพ  พูดนอย  ยิ้มงาย  เชื่องชา  สุภาพ  ออนโยน  มีเมตตากรุณา  แตจัดลําดับ

ความคิดไมดี  คิดไมตอเนื่อง  ความคิดกระเจิดกระเจิง  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดื้อเงียบ  

สัมพันธภาพกับคนอื่นไมดี  และมีความทะเยอทะยานมาก                  

                  6.2 ปญหา
                        จากการศึกษาพบวาเด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากบิดามีอาชีพเปน

ผูรักษาความปลอดภัยที่คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  มารดามีอาชีพ

คาขายซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอยและไมมั่นคง  ครอบครัวของเด็กหญิง ช. มีปญหาทางดานการเงิน

ขัดของ  ทําใหเด็กหญิง ช. กับนองชาย บางวันไมมีเงินไปโรงเรียนและไมมีเงินจายคาเลาเรียนซึ่งบิดา

มารดาของเด็กหญิง ช. ไดขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว  จากปญหาดังกลาวเหลานี้  ทําใหเด็กหญิง ช. 

เกิดความเครียด  รูสึกกดดัน  และรูสึกอายเพื่อนที่ไมมีเงินไปโรงเรียน  

                  6.3 การวินิจฉัย
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                        จากการศึกษาพบวา เด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ํา  บิดามารดามีรายไดตอเดือนนอยทําใหเด็กหญิง ช. บางวันไมมีเงินไปโรงเรียน  และไมมีเงิน

จายคาเลาเรียนที่ขอผอนผันทางโรงเรียนเอาไว

                  6.4 การชวยเหลือ
                        ความชวยเหลือที่ใหแกเด็กหญิง ช. คือการใหคําปรึกษาและทําการประชุมปรึกษาราย

กรณีโดยขอความรวมมือกับครูประจําชั้นในการดูแล  ใหกําลังใจแกเด็กหญิง ช. ตอไป

                  6.5 สรุปการติดตามผล
                        หลังจากใหคําปรึกษา  เด็กหญิง ช. มีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวของตน  โดยเด็กหญิง ช. มีปญหาทางเศรษฐกิจ  หลังทําการศึกษารายกรณีเด็กหญิง ช. 

ยอมรับกับสภาพความเปนจริง  พยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  ชวยบิดามารดาทํางานหารายได

พิเศษชวงปดเทอมมาสมทบคาเลาเรียนในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

                                      

              การชวยเหลือ  ปองกัน  และการสงเสริม
              การชวยเหลือ
              ผูวิจัยไดใหการชวยเหลือผูรับการศึกษาทั้ง 6 คน  ปฏิบัติดังนี้

              1. การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษา

              2. การประชุมปรึกษารายกรณี  ประกอบดวย  ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  และครูประจํา

วิชา  เพื่อหาทางชวยเหลือ  ปองกัน  และสงเสริม  ใหผูรับการศึกษาสามารถที่จะพัฒนาตนเองไดอยาง

แทจริง

              3. การใหความสนใจ  ไดแก  การเอาใจใส  ใหการยอมรับ  ใหความเขาใจอยางสม่ําเสมอ  

เพื่อใหผูรับการศึกษาทั้ง 6 คน  เกิดความมั่นใจในตนเอง  เขาใจผูอื่น  เขาใจตนเอง  และพรอมที่จะ

แกปญหาที่ตนเองตองเผชิญ

              4. ติดตามผลโดยการไปเยี่ยมบานและสอบถามทางโทรศัพท

              การปองกัน
              ผูวิจัยไดแนะนําวิธีปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในครอบครัว  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การ

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  การแกไขขอบกพรองในตนเอง  การไมมีอคติ  การใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน  เพื่อที่ปญหาทางเศรษฐกิจจะไดลดลง

              การสงเสริม
              การประชุมปรึกษารายกรณีคนละ 1 ครั้ง  กับผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ประกอบดวย  ผูวิจัย  

ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  และครูประจําวิชา  เพื่อทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาที่ผูรับ
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การศึกษาประสบอยู  และหาแนวทางแกไขรวมมือกันเพื่อแกปญหา  และสงเสริมใหผูรับการศึกษา

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง

              การทํานายผล
              จากการศึกษารายกรณีทั้ง 6 คน  พบวาการทํานายผลอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้เนื่องจากผูรับ

การศึกษายังอยูในวัยที่สามารถแกไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงได  และใหความรวมมือในการชวยเหลือ

แกไขเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังมีผูเกี่ยวของ  ไดแก  ครูฝายแนะแนว  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  และ

ผูปกครอง  ยินดีที่จะใหความชวยเหลือ  ความรวมมือเปนอยางดี

              การติดตามผล
              จากการติดตามผลเปนระยะตลอดเวลาของการศึกษาโดยการสังเกต  สัมภาษณ  และการ

เยี่ยมบาน  พบวา  ผูรับการศึกษามีการพัฒนาขึ้น  มีความรับผิดชอบ  มีความกระตือรือรน  การใช

เวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการทํางานหารายไดพิเศษมาชวยเหลือผูปกครอง  แสดงใหเห็นวา  ผูรับ

การศึกษาพยายามที่จะทําใหปญหาทางเศรษฐกิจของตนเองลดลง

              ขอเสนอแนะ
              1. ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษา
                   ใหผูรับการศึกษาเขาใจตนเอง และยอมรับในปญหาที่เกิดขึ้น  เชื่อวาตนเองมี

ความสามารถที่จะเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแกไขปญหาได  เพื่อความสุขที่เกิดขึ้นและใช

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

              2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา
                  2.1 บิดามารดาหรือผูปกครอง

                        บิดามารดาควรดูแลเอาใจใสทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  

คอยใหกําลังใจ  และสรางความภาคภูมิใจใหแกเด็ก  ใหความสําคัญและสนใจในความอยูของเด็กทั้งที่

บานและที่โรงเรียน  ซึ่งตองอยูบนรากฐานของความยืดหยุนเพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่

สําคัญในการสงเสริมใหเด็กใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

                  2.2 ครูฝายแนะแนวและครูประจําชั้น

                        ผูที่เกี่ยวของดังกลาว  ควรใหความสนใจติดตาม  เอาใจใสดูแลผูรับการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง  ใหกําลังใจ  ใหคําแนะนํา  ใหผูรับการศึกษาเกิดความรูสึกวาครูรักและหวังดี  

จริงใจ  หวงใยในตัวศิษย  จะทําใหผูรับการศึกษาเกิดความไววางใจและพรอมที่จะมาขอรับคําปรึกษา

มากขึ้น  เปนการชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองตอไป
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              3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
                  3.1 การศึกษารายกรณีควรมีเวลาในการศึกษาใหมากขึ้น  เพราะยิ่งใชเวลานานเทาไรก็จะ

ทําใหเขาใจถึงสาเหตุของปญหาชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนแนวทางในการชวยเหลือ  แกไข  และสงเสริม

ใหไดผลดียิ่งขึ้น  สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

                  3.2 ควรศึกษารายกรณีกลุมตัวอยางในระดับชั้นอื่นๆ เชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือ

ระดับอุดมศึกษา  เปนตน
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แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมขอความในแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงที่สุด  การตอบตาม

ความเปนจริงจะเปนประโยชนแกตัวนักเรียนเอง

ก. ประวัติสวนตัวและครอบครัว

    1. ขาพเจาชื่อ...........................................นามสกุล.........................................เพศ...............

       กําลังศึกษาอยูในระดับ..........................นับถือศาสนา...........................เชื้อชาติ................

       สัญชาติ........................เกิดวันที่............เดือน.................................พ.ศ. .........................

        อายุ.......................ป

    2. สถานที่เกิด...........................................ถนน..............................ตําบล.............................

       อําเภอ................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.................................

       อยูบานตัวเองหรือบานเชา..........................................มีหองสวนตัวหรือไม........................

    3. บิดาชื่อ...............................................นามสกุล..................................อายุ....................ป

        อาชีพ.................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ...............................................

        สถานที่ทํางาน....................................................................โทรศัพท................................

        มารดาชื่อ..............................................นามสกุล................................อายุ....................ป

        อาชีพ.................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ...............................................

        สถานที่ทํางาน....................................................................โทรศัพท................................

    4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (เขียนเครื่องหมาย / หนาขอความ)

                               ..........อยูดวยกัน                              ..........บิดาสมรสใหม

                               ..........แยกกันอยู                              ..........บิดาถึงแกกรรม

                               ..........หยารางกัน                             ..........มารดาสมรสใหม

                                                                                      ..........มารดาถึงแกกรรม

     5. นักเรียนพักอาศัยอยูกับ (เขียนเครื่องหมาย / หนาขอความ)

                               ..........บิดามารดา                   ..........บิดาและมารดาเลี้ยง

                               ..........บิดา                             ..........มารดาและบิดาเลี้ยง

                               ..........มารดา                         ..........บิดามารดาบุญธรรม

                                                                             ..........อื่นๆ (ระบุ).......................................

    6. ผูปกครองชื่อ....................................................นามสกุล..................................................

        เกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปน..............................................................อายุ......................ป

        อาชีพ.........................................................รายไดเฉลี่ยเดือนละ................................บาท
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    7. ระดับการศึกษาของบิดา..................................................................................................

        ระดับการศึกษาของมารดา...............................................................................................

    8. นักเรียนไดคาใชจายประจําวันจาก.................................ประมาณวันละ.............................

    9. นักเรียนมีพี่นองเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน...............คน  ชาย............คน  หญิง............คน

        นักเรียนมีพี่นองเกิดจากบิดากับภรรยาคนอื่น..............คน  ชาย............คน  หญิง...........คน

        นักเรียนมีพี่นองเกิดจากมารดากับสามีคนอื่น..............คน  ชาย............คน  หญิง...........คน

    10. พี่นองของนักเรียนรวมทั้งตัวของนักเรียนเรียงตามลําดับดังนี้

 

    11. เพื่อนของนักเรียนที่สามารถจะติดตอไดสะดวกที่สุด

          ชื่อ....................................นามสกุล................................ระดับการศึกษา.......................

          โรงเรียน..................................................................โทรศัพท.........................................

          ที่บาน.....................................................................โทรศัพท.........................................

ข. ประวัติสุขภาพ

    คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หนาขอความที่เหมาะสมกับนักเรียนและเติมขอความ

                  ในชองวางตามความเปนจริง

   1. สุขภาพของขาพเจาในขณะนี้      (   ) ดีมาก        (   ) ดี        (   ) พอใช        (   ) ไมดี    เลย

    2. ขาพเจาเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน                (   ) เคย         (   ) ไมเคย

        ถาเคยเปน  บอกชื่อโรค.................................................อายุขณะเปนโรค.......................ป

    3. ขาพเจาเคยเปนโรคเรื้อรังมากอน                       (   ) เคย         (   ) ไมเคย

        ถาเคยเปน  บอกชื่อโรค.................................................อายุขณะเปนโรค.......................ป

คนที่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ

..............

.............

.............

.............

.............

.............

..............

.............

.............

.............

.............

.............

..............

.............

.............

.............

.............

.............

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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    4. ขาพเจาเคยประสบอุบัติเหตุรายแรงมากอน        (   ) เคย         (   ) ไมเคย

        ถาเคย  ประสบอุบัติเหตุอะไร............................................................................................

        ไดรับบาดเจ็บอะไรบาง.....................................................................................................

    5. ขาพเจาเคยเปนลมวิงเวียนศีรษะบอยๆ     (   ) เปนเสมอ       (   ) เปนบาง     (   ) ไมเคยเปน

    6. ขาพเจามีปญหาเกี่ยวกับโรคประสาท       (   ) มีปญหา        (    ) ไมมีปญหา

    7. ขาพเจาตองใชแวนสายตาในขณะนี้         (   ) ใชเปนประจํา (    ) ใชบาง       (   ) ไมตองใช

    8. ขาพเจาไมเคยใชแวนสายตามากอนเลย  แตคิดวาจําเปนตองใช

         (   ) จําเปนมาก          (   ) จําเปน          (   ) ไมจําเปน

    9. ในเรื่องการพูด       (   ) ขาพเจารูสึกวาพูดคลอง

                                    (   ) พูดไมคลองหรือพูดชา

                                    (   ) พูดติดอาง

    10. ในเรื่องการไดยิน          (   ) ชัดเจน          (   ) ไมชัดเจน

    11. ตามปกติขาพเจานอนวันละ      (   ) 4-6 ชั่วโมง       (   ) 6-8 ชั่วโมง        (   ) 8-10 ชั่วโมง

    12. โรคประจําตัวของขาพเจาที่เปนอยูเสมอ  คือ....................................................................

    13. ในบางครั้งขาพเจาวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับสุขภาพขณะนี้       (   ) วิตก       (   ) ไมวิตก

    14. ขณะนี้ขาพเจาสูง......................................ซ.ม.  น้ําหนัก...........................................ก.ก.

    15. ตรวจสุขภาพปละ..................ครั้ง  ครั้งสุดทายตรวจรางกายเมื่อ.......................................

          ตรวจที่..........................................................................................................................

ค. ประวัติสังคมและกิจกรรม

    คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หนาขอความที่เหมาะสมกับนักเรียนและเติมขอความ

                  ในชองวางตามความเปนจริง

    1. ที่อยูของครอบครัวของขาพเจา                 (   ) บานบิดามารดา

                                                                 (   ) บานญาติ

                                                                 (   ) บานเชา

                                                                 (   ) อื่นๆ  อธิบาย..............................................

    2. ความรูสึกของขาพเจาตอที่อยูอาศัย         (   ) ชอบ

                                                                     (   ) ชอบมาก

                                                                     (   ) ไมชอบเลย
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    3. เพื่อนๆ มาเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนขาพเจา     (   ) มาบาง

                                                                     (    ) มาบอยๆ

                                                                     (   ) ไมมาเลย

    4. ขาพเจาชอบใหเพื่อนมาบาน                    (   ) ชอบใหมาเสมอ

                                                                     (   ) ชอบใหมาบางเปนครั้งคราว

                                                                     (   ) ไมชอบใหมาเลย

    5. ความรูสึกของขาพเจาเมื่อไดพบปะกับเพื่อนๆ....................................................................

    6. ความรูสึกของเพื่อนที่มีตอขาพเจา.....................................................................................

    7. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง......................................................................

    8. ขาพเจาใชเวลาวางใหเปนประโยชน          (   ) ใชเปนประจํา

                                                                      (   ) ใชบาง

                                                                      (   ) ไมใชเลย

    9. ขาพเจาชอบฟงวิทยุ

          (   ) ชอบฟงเปนประจํา          (   ) ชอบฟงบาง          (   ) ไมชอบฟงเลย

    10. ขาพเจาชอบดูโทรทัศน

          (   ) ดูเปนประจํา                   (   ) ดูบาง                  (   ) ไมไดดูเลย

          ชอบดูประเภท...............................................................................................................

    11. ขาพเจาชอบดูภาพยนตร

          (   ) ดูบอย                            (   ) ดูบางครั้ง             (   ) ไมไดดูเลย

          ชอบดูประเภท...............................................................................................................

    12. ขาพเจาชอบอานหนังสือประเภท

          (   ) ผจญภัย                         (   ) ลี้ลับ                     (   ) รักใคร

          (   ) ตลกขบขัน                     (   ) วิทยาศาสตร          (   ) กีฬา

          (   ) ประวัติศาสตร                (   ) โคลงบทละคร        (   ) แนวจินตนาการ

          (   )เครื่องยนตกลไก              (   ) ชีวประวิติ

    13. ขาพเจาชอบอานหนังสือพิมพรายวัน

          (   ) เปนประจํา                     (   ) เปนครั้งคราว         (   ) ไมเคยอานเลย

    14. ขาพเจาชอบเลนกีฬากลางแจง

          (   ) ชอบมาก                        (   ) ชอบบาง                (   ) ไมชอบเลย

    15. ขาพเจาชอบเลนกีฬาในรม

          (   ) ชอบมาก                        (   ) ชอบบาง                (   ) ไมชอบเลย  
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    16. ขาพเจาเคยแสดงละครในงานตางๆ                          (   ) เคย             (   ) ไมเคย

    17. ขาพเจาสามารถเลนดนตรี                (   ) ไดดี           (   ) พอใช          (   ) ไมไดเลย

          เครื่องดนตรีที่ชอบเลนคือ...............................................................................................

    18. ขาพเจาชอบรองเพลง                       (   ) ชอบมาก    (   ) ชอบบาง     (   ) ไมชอบเลย

          ประเภทของเพลงที่ชอบคือ.............................................................................................

    19. ขาพเจามีความสนใจนาฏศิลปไทย    (   ) สนใจมาก   (   ) สนใจบาง   (   )ไมสนใจเลย      

    20. ขาพเจา         (   ) ทํางาน                 (   ) ไมทํางาน    พิเศษหรือหารายไดสวนตัว

    21. งานอดิเรกของขาพเจาคือ...............................................................................................

ง. กิจกรรม  การศึกษา  และปญหาของขาพเจา

    1. เมื่อปที่แลวขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัด  คือ..................................................

        กิจกรรมที่ขาพเจาชอบมากที่สุด  คือ.................................................................................

    2. ขาพเจา         (   ) เคย                (   ) ไมเคย    เปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม

        ขาพเจา         (   ) เคย                (   ) ไมเคย    เปนหัวหนาชั้น

    3. ในโรงเรียนนี้ขาพเจามี

        (   ) เพื่อนมาก           (   ) เพื่อนนอย          (   ) ไมมีเพื่อนเลย

        เพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจา  ชื่อ...........................................................................................

        สิ่งที่ขาพเจาและเพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจาทําดวยกันเสมอ  คือ...........................................

    4. ตามปกติขาพเจาใชเวลาอานหนังสือเรียนในวันหนึ่งๆ ประมาณ.................................ชั่วโมง

        ขาพเจา     (   ) มี      (   ) ไมมี     สถานที่เงียบสงบเหมาะกับการอานหนังสือหรือทําการบาน

    5. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับวิชาที่เคยเรียน

        ชอบมากที่สุด             ชอบนอยที่สุด                 ยากที่สุด                งายที่สุด

            ( วิชา )                       ( วิชา )                        ( วิชา )                    (วิชา )

        .....................             .....................           .......................      ......................

        .....................             .....................           .......................      ......................

    6. วิชาที่ขาพเจาตองทองบน  เอาใจใสมากที่สุด.....................................................................

    7. ขาพเจา     (   ) ทํา        (   ) ไมไดทํา      ตารางกําหนดไวดูหนังสือ

    8. ขาพเจาทําใหมีสมาธิในเวลาดูหนังสือ       (   ) ไดงาย           (   ) ไดยาก

    9. ขาพเจา    (   ) ตองการ     (   ) ไมตองการ   คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน

    10. ตามปกติขาพเจา     (   ) ชอบ     (   ) ไมชอบ    เรียนหนังสือและเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ

          ขาพเจาเรียนอยูในเกณฑ      (   ) ดี        (   ) ปานกลาง      (   ) ใชไมได   
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    11. เมื่อขาพเจาเติบโตขึ้น  บิดาตองการใหมีอาชีพ.................................................................

                                           มารดาตองการใหมีอาชีพ..............................................................

                                           ขาพเจาตองการมีอาชีพ................................................................                                        

    12. ขาพเจาตั้งใจจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแหงนี้

          (   ) ตั้งใจแนวแน          (   ) ไมแนใจ          (   ) ไมตกลงใจเลย

    13. ขาพเจาตองการจะเรียนจบระดับ     (   ) ปริญญาตรี

                                                               (   ) ปริญญาโท

                                                               (   ) ปริญญาเอก

                                                               (   ) อื่นๆ  โปรดระบุ.............................

   14. อาชีพที่ขาพเจาเลือกตามความตั้งใจของขาพเจาในขณะนี้  เรียงตามลําดับ

         1........................................              2.........................................

         3........................................              4......................................... 

    15. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูในโรงเรียนแหงนี้

          ....................................................................................................................................

          ....................................................................................................................................

    16. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูทางบาน

          ....................................................................................................................................

          ....................................................................................................................................

    17. ปญหาหรือความไมสบายใจที่ขาพเจาตองการไดรับความชวยเหลือ

           1...........................................            2.........................................

           3...........................................            4.........................................



110

แบบสอบถามผูปกครองนักเรียน

คําชี้แจงการกรอกแบบสอบถาม

         1. ขอใหทานกรอกแบบสอบถามดวยความจริงใจที่สุด

         2. เติมขอความลงในชองวางและใสเครื่องหมาย / ใน (   ) หนาขอความที่ตองการ

         3. กรุณากรอกขอความหมดทุกขอ  ยกเวน  ผูปกครองที่เปนบิดามารดา  ไมตองกรอกขอ

             ความ  ขอ ก.

                                                                      วัน / เดือน / ป...................................................

                                                                      ชื่อ – นามสกุลนักเรียน......................................

                                                                      ชั้น.....................................

ก. สําหรับผูปกครอง ( ที่ไมใชบิดามารดา )
1. ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )..................................นามสกุล....................... อายุ...........ป

    เกี่ยวของกับนักเรียนเปน........................................สําเร็จการศึกษา.......................................

    ปจจุบันประกอบอาชีพ...........................................สถานที่ทํางาน.........................................

2. ปจจุบันอยูบานเลขที่................ถนน..........................ตําบล......................เขต.......................

     จังหวัด........................................โทรศัพท..........................................................................

ข. สําหรับผูปกครองที่เปนบิดามารดา
1. บิดานักเรียนชื่อ.....................................นามสกุล......................................อายุ..................ป

    เชื้อชาติ....................................สัญชาติ...................................ศาสนา.................................

    สําเร็จการศึกษา..................................................................................................................

    ปจจุบัน    (   ) ยังมีชีวิตอยู       (   ) ถึงแกกรรม   อาชีพของบิดา.............................................

    รายไดประมาณเดือนละ.........................................สถานที่ทํางาน........................................

    ปจจุบันอยูบานเลขที่................ถนน..........................ตําบล......................เขต.......................

     จังหวัด........................................โทรศัพท ( ที่บาน ) ...........................................................

 2. มารดานักเรียนชื่อ....................................นามสกุล.....................................อายุ................ป

    เชื้อชาติ....................................สัญชาติ...................................ศาสนา.................................

    สําเร็จการศึกษา..................................................................................................................

    ปจจุบัน    (   ) ยังมีชีวิตอยู       (   ) ถึงแกกรรม   อาชีพของมารดา..........................................
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    รายไดประมาณเดือนละ.........................................สถานที่ทํางาน........................................

    ปจจุบันอยูบานเลขที่................ถนน..........................ตําบล......................เขต.......................

     จังหวัด........................................โทรศัพท ( ที่บาน ) ...........................................................

3. จํานวนบุตร.......................คน  ชาย...........................คน  หญิง.......................................คน

4. สถานภาพการสมรสของบิดามารดา

    (   ) อยูรวมกัน          (   ) แยกกันอยู          (   ) หยารางกัน

5. คาใชจายที่ใหนักเรียนวันละ...........บาท  สัปดาหละ.................บาท  หรือเดือนละ..................

6. หนาที่การงานที่ทางบานมอบหมายใหนักเรียนทํา  คือ............................................................

7. ความประพฤติโดยทั่วไปของเด็กเมื่ออยูที่บาน

    (   ) ไมคอยเชื่อฟง                 (   ) เชื่อฟงบางเปนครั้งคราว             (   ) เชื่อฟงเสมอ

8. การเอาใจใสบทเรียนทางบาน

    (   ) เอาใจใสดีมาก                (   ) ไมเอาใจใส             (   ) เอาใจใสพอประมาณ

9. ขาพเจามีโครงการการเรียนสําหรับนักเรียนของขาพเจา คือ

     ก.ศึกษาตอ ( โปรดระบุ )................................................................................

     ข.ประกอบอาชีพ ( โปรดระบุ )........................................................................

10. สิ่งที่ขาพเจาอยากใหโรงเรียนทราบและติดตามเกี่ยวกับนักเรียนเปนพิเศษ คือ........................

      ........................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................

11. ผูปกครองที่ทางโรงเรียนจะติดตอหรือเชิญมาพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับนักเรียนของได  คือ

      ( ระบุชื่อ ).........................................................................................................................

12. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ

      ........................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................

      ........................................................................................................................................

                                                                                ลงชื่อ......................................................

                                                                                       (.....................................................)

                                                                                             ............/................./.............
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นี่คือชีวิตของฉัน

              ฉันชื่อ..................................................................................นับจากวันเกิดวันสุดทาย  

ฉันอายุ........................ผมของฉัน...............................ตาของฉัน..............................................

เดี๋ยวนี้ฉันเรียนชั้น..............................ที่โรงเรียน.............................................ฉันมีพี่.................

คน  มีนอง.....................คน  เราชอบ...................................................................ดวยกัน  พอ

และฉันชอบ........................................ดวยกัน  ฉันอยูในเมือง...................................................

ฉันมักไมนอนเวลา..................................ฉันตื่นนอนเวลา....................................ฉันมักนอนไม

หลับ...................................................ชั่วโมง  ในทุกๆคืน

นี่คือเพื่อนของฉัน

          ฉันและเพื่อนชอบเลน.......................................................................กลางแจง  เราชอบ

เลน..........................................................................ในบาน  เพื่อนที่ฉันชอบเลนดวยมากที่สุด

คือ...................................................เพราะเขาเปน.................................................................

เพื่อนที่ฉันชอบทํางานดวยที่โรงเรียนคือ..............................................................................

เพื่อนที่ฉันชองนั่งใกลคือ..............................................................เมื่อใดที่ฉันเลนที่บานฉันมักจะ

เลนกับ........................................โดยปกติฉัน (ชอบ, ไมชอบ) เลนคนเดียว  เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

คือ........................................เราชอบที่จะ............................................

สิ่งที่ฉันเปนเจาของ

                ฉัน (มี, ไมมี) สัตวเลี้ยงเพราะวา........................................................................สัตว

เลี้ยงของฉันคือ............................................ฉันมักเรียกมันวา...............................................

ฉัน (ชอบ, ไมชอบ) สัตวเลี้ยง...............ฉัน (มี , ไมมี) เงินใชจายสวนตัว.......................................

ทุกๆสัปดาห  ฉันไดเงินจาก..........................................ฉันชอบซื้อ............................................

และ..........................................ดวยเงินของฉันเอง ฉันเก็บเงินไวสําหรับ...................................
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งานอดิเรกของฉัน

                งานอดิเรกของฉันคือ......................................................................งานอดิเรกอื่นๆที่

ฉันอยากมีคือ......................................ฉันสนุกกับการเก็บรวบรวม............................................

ทั้งหมดที่ฉันเปนเจาของ  ฉันชอบมากที่สุดคือ...........................................................

สิ่งที่ฉันอาน

                ฉัน (ชอบ, ไมชอบ) อาน  ฉันอานหนังสือนวนิยายชื่อ..................................................

หนังสือพิมพชื่อ..............................................  หนังสือรายสัปดาหชื่อ......................................

หนังสือการตูนชื่อ................................................  ฉัน (ขอยืม , ไมไดขอยืม) หนังสือมาจาก

หองสมุด  ฉันมี.............................................ที่บานของฉัน  ฉันชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ.................

.........................................................................

สถานที่ที่ฉันเคยไป

                ฉันจะเขียนวงกลม             รอบสถานที่ที่ฉันเคยไปเที่ยวมา

สวนสัตว     ละครสัตว     ชายทะเล     ที่ทําการไปรษณีย     สนามบิน  

หองสมุด     สถานีวิทยุกระจายเสียง    ที่แสดงสินคา            พิพิธภัณฑ

โรงงาน        ทาเรือ

             ฉันเคยอยูที่แคมป        ชายทะเล         ภูเขา          เมืองใหญ      ทุงนา     และ..............

             ฉันเคยทองเที่ยวโดย     รถประจําทาง      รถยนต       เครื่องบิน       เรือกลไฟ     

รถบรรทุก     รถจักรยานยนตร     รถจักรยาน     เรือทองเที่ยว...................................  

               ถาฉันมีโอกาสไปเที่ยวเมืองอื่นๆฉันควรไปที่................................................................

ฉันสนใจเมืองนั้นเพราะ............................................................................................................

สิ่งตางๆที่ฉันชอบทํานอกโรงเรียน

                ฉันฟงโปรแกรมวิทยุเรื่อง........................................................แตละวันฉันดูโปรแกรม

ทีวี................................................แตละวันโปรแกรมที่ฉันชอบคือ....................................
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ฉัน ( ไป , ไมไป ) ดูหนังทุกๆสัปดาห  สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ (การเตนรํา, แตรวง, วงดนตรี, การ

รองเพลง)  ฉันอยากเลน......................................................ฉันกําลังเรียน.................................

ฉันชอบไปที่....................................................สิ่งอื่นๆที่ฉันชอบทําคือ.......................................

และ...............................................................ถาฉันสามารถไปงานใหญๆแหงหนึ่ง เชน  สนาม

กีฬา  หรืออื่นๆ  ฉันควรไปที่..................................................................................................  

ถาฉันสามารถพบดารานักแสดงละครหรือดาราภาพยนตร  ฉันอยากจะพบ..................................

สิ่งอื่นๆที่เกี่ยวกับฉัน

                ที่โรงเรียนฉันสนุกสนานมากที่สุดเมื่อ........................................................................

ถาฉันสามารถเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางที่โรงเรียนได  ฉันอยากเปลี่ยน...........................................

ฉันสนุกนอยที่สุดที่บานเมื่อ......................................................................................................

บางครั้งฉันนึกกลัว...................................................................................................................

สิ่งหนึ่งที่ทําใหฉันประหลาดใจคือ..............................................................................................

พอ  แมของฉันตองการใหฉันเปน..............................................................................................

@@@@@@@@@@@@@@
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แบบสอบถาม  “ ใครเอย ”

ชื่อ-นามสกุล................................................................................เลขที่...................ชั้น
......................

              แบบสอบถามนี้เปนขอความที่เปนคุณลักษณะตางๆ ของสมาชิกในชั้นเรียนของนักเรียน  

กอนที่นักเรียนจะเขียนชื่อใครลงไปใหพิจารณาไตรตรองจากการสังเกตของนักเรียนเอง  หาม

ปรึกษาเพื่อน  คําตอบของนักเรียนจะเก็บเปนความลับ  ฉะนั้นใหนักเรียนตอบดวยความจริงใจ

..............................................................................................................................................

1. ใครเอยนารักที่สุด................................................................................................................

2. ใครเอยที่ชอบทํางานรวมกับเพื่อนมากที่สุด............................................................................

3. ใครเอยที่ชอบพูดจาสุภาพที่สุด.............................................................................................

4. ใครเอยแตงกายเรียบรอยที่สุด..............................................................................................

5. ใครเอยตรงตอเวลามากที่สุด................................................................................................

6. ใครเอยเปนที่รักของเพื่อนมากที่สุด.......................................................................................

7. ใครเอยที่ไมเคยทําสิ่งตางๆ สําเร็จตามที่ครูนัดหมาย...............................................................

8. ใครเอยเปนผูไมรับผิดชอบ....................................................................................................

9. ใครเอยเปนคนขี้อายที่สุด.....................................................................................................

10. ใครเอยทํางานชาที่สุด........................................................................................................

11. ใครเอยเปนคนกลาแสดงออกมากที่สุด................................................................................

12. ใครเอยที่เปนบุคคลที่ทานตองการนั่งใกลที่สุดขณะเรียน.......................................................

13. ใครเอยที่ทานสามารถปรึกษาปญหาตางๆ ไดดีที่สุดในชั้นเรียน.............................................

14. ใครเอยชอบรังแกเพื่อน.......................................................................................................

15. ใครเอยชอบลอเลียนเพื่อน..................................................................................................

16. ใครเอยที่ชอบเสนอความคิดเห็น.........................................................................................

17. ใครเอยที่ชอบหยิบของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต...................................................................

18. ใครเอยที่ขี้บนที่สุดในหอง...................................................................................................

19. ใครเอยชอบพูดเสียงดัง......................................................................................................

20. ใครเอยที่ถูกครูตําหนิบอยที่สุด............................................................................................

21. ใครเอยดื้อและซุกซนที่สุด...................................................................................................
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22. ใครเอยทํางานเร็วที่สุด......................................................................................................

23. ใครเอยขี้นอยใจที่สุด..........................................................................................................

24. ใครเอยที่ชอบฟอง..............................................................................................................

25. ใครเอยชอบทําผิดกฎของโรงเรียนบอยๆ..............................................................................

26. ใครเอยที่ชอบพูดจาเหลวไหล..............................................................................................

27. ใครเอยที่ชอบเอาเปรียบเพื่อนมากที่สุด...............................................................................

28. ใครเอยที่ชอบลุกไปมาในหองเรียนเสมอๆ............................................................................

29. ใครเอยที่ชอบพูดจาขบขันใหเพื่อนสนุกสนาน.......................................................................

30. ใครเอยที่พูดจามีเหตุผล.....................................................................................................

31. ใครเอยเปนผูมีความรับผิดชอบดี........................................................................................

32. ใครเอยที่ถามนอกเรื่องในเวลาเรียนบอยๆ............................................................................

33. ใครเอยที่ชอบชวนเพื่อนคุยเวลาเรียนมากที่สุด.....................................................................

34. ใครเอยไมคอยสงงานครูมากที่สุด.......................................................................................

35. ใครเอยที่ถูกครูทําโทษมากที่สุด..........................................................................................

36. ใครเอยทํางานเรียบรอยมากที่สุด........................................................................................

37. ใครเอยชอบทะเลาะกับเพื่อนมากที่สุด.................................................................................

38. ใครเอยชอบลอกการบานเพื่อนมากที่สุด..............................................................................

39. ใครเอยที่ชอบใหผูอื่นทําตามความคิดของตนเองเสมอ..........................................................

40. ใครเอยที่ชอบทําอะไรคนเดียวชอบอยูลําพัง.........................................................................

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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แบบทดสอบการเติมประโยคใหสมบูรณ

ชื่อ – นามสกุล.........................................................................................................................

วัน / เดือน / ป  ที่ทําแบบทดสอบ..............................................................................................

วัน / เดือน / ป  เกิด.................................................................................................................

วิธีตอบแบบทดสอบ
         จงเติมประโยคหรือขอความตอไปนี้ใหสมบูรณ  โดยอานแตละประโยคหรือแตละขอความ

แลวเติมสิ่งแรกที่ผานสมองของทานเพื่อใหประโยคนั้นสมบูรณ  โปรดทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได  

ถาไมทราบวาจะเติมอะไร  ใหเขียนวงกลมลอมหมายเลขของขอนั้นๆ และพยายามเติมประโยค

หรือขอความนั้นภายหลัง

1. ฉันรูสึกวาคุณพอของฉันไมคอยจะ........................................................................................

2. เมื่อเคราะหรายประดังกันเขามา  ฉัน.....................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุด......................................................................................................

4. ถาฉันตองรับผิดชอบ............................................................................................................

5. สําหรับฉันอนาคตเปนสิ่งที่....................................................................................................

6. ผูที่มีอํานาจเหนือฉัน............................................................................................................

7. ทั้งๆ ที่ฉันเห็นวามันไรสาระ  ฉันก็ยังกลัว................................................................................

8. ฉันรูสึกวาเพื่อนที่แทจริง.......................................................................................................

9. เมื่อตอนที่ฉันยังเปนเด็กอยู...................................................................................................

10. ผูชายในอุดมคติของฉัน......................................................................................................

11. เมื่อฉันเห็นผูชายและผูหญิงอยูดวยกัน................................................................................

12. ถาเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นแลว  ครอบครัวฉัน...............................................................

13. ผูที่ฉันชอบทํางานรวมกับเขามากที่สุดคือ............................................................................

14. คุณแมของฉัน...................................................................................................................

15. ฉันจะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืม........................................................................................

16. ถาคุณพอของฉันเพียงแต...................................................................................................

17. ฉันมั่นใจวาฉันมีความสามารถที่จะ.....................................................................................

18. ฉันคงมีความสุข  ถา..........................................................................................................

19. ถาใครทํางานใหฉัน............................................................................................................

20. ฉันกําลังตั้งตาคอย.............................................................................................................
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21. เพื่อนของฉันสวนมากไมทราบวาฉันกลัว.............................................................................

22. ครูที่โรงเรียน......................................................................................................................

23. ฉันไมชอบคนที่..................................................................................................................

24. ฉันจําไดเมื่อ......................................................................................................................

25. ฉันคิดวาผูชายสวนมาก......................................................................................................

26. ความรูสึกของฉันเกี่ยวกับชีวิตแตงงาน.................................................................................

27. พวกที่บานทํากับฉันอยางกับวา..........................................................................................

28. เพื่อนรวมงานของฉัน คือ....................................................................................................

29. คุณแมกับฉัน.....................................................................................................................

30. ฉันไดทําผิดอยางมากที่......................................................................................................

31. คุณพอของฉัน...................................................................................................................

32. จุดออนของฉันคือ..............................................................................................................

33. ความทะเยอทะยานในชีวิต คือ...........................................................................................

34. คนที่ทํางานใหฉัน..............................................................................................................

35. สักวันหนึ่งฉันคง................................................................................................................

36. เมื่อฉันเห็นนายเดินมา.......................................................................................................

37. ฉันอยากขจัดความกลัวในเรื่อง...........................................................................................

38. คนที่ฉันชอบมากที่สุด........................................................................................................

39. ฉันไมเคยมีความสุขเทา......................................................................................................
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ที่    หัวขอ                                                                     ขอที่      

1.   มารดา                                                     14     29     44     59      

2.   บิดา                                                         1       16      31     46

3.   ครอบครัว                                                 12      27     42     57

4.   สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ                     10     25     40     55     61     62     63     64

5.   เพศสัมพันธ                                              11     26      41     56

6.   เพื่อนทั่วไป                                                8      23      28     53
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8.   ผูที่ดอยกวา                                               4      19      34     48
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11.  ความรูสึกผิด                                            15     30     45     60

12.  ความสามารถ                                           2      17     32     47

13.  อดีต                                                         9      24     39     54

14.  อนาคต                                                     5      20     35     50

15.  เปาหมาย                                                  3     18      33     49
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                       อันดับ 2  คือ.......................................................
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