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 The purpose of this research were to study the causes for disruptive behavior 

in classrooms ; and to help, to solve problems, and to prevent disruptive behavior in 

classrooms of Prathom Suksa 6 students, through case studies. 

 The sources of data for this study were 5 Prathom Suksa 6 students with 

disruptive behavior in classrooms in Sarasart Phattana School, Yannawa,  

Bangkok in the Academic Year 2003 (B.E. 2546), derived through the purposive 

sampling technique.  The instrument use for collecting the data included observation, 

interview, home visit, auto-biography, diary, questionnaire, tests, self-assessment, and 

self-survey. 

 

 The research finding was summarized as follows: 

 1.  The disruptive behavior in classrooms of students had causes from broken 

home condition, social environment, improper raising, and teacher’s teaching behavior. 

 2.  In addition, it was found that the case studies could help students 

appropriately adjust to living and learning. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

 
 ความสําเร็จในการศึกษาของนักเรียนขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ หลายประการดวยกนั 

เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน การจัดระบบการเรียนการสอน เนื้อหาสาระของวิชาที่สอน 

ความสามารถของครูผูสอน ภูมิหลังของครอบครัว และระดับสติปญญาของผูเรียน  แตปจจัย

สําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการศึกษานอกเหนือจากปจจัยที่กลาวมาก็คือ ตัวของนักเรียน

และความรวมมือของนักเรียนในการเรียน  เพราะในปจจุบันนี้ปญหาการจัดการเรียนการสอนที่

ผูสอนประสบอยูเสมอ เปนปญหาเกี่ยวกับตัวผูเรียน โดยเฉพาะในขณะที่ครูสอน นักเรียนแสดง

พฤติกรรมไม    ต้ังใจเรียน เชน เลนกัน แหยกัน ลุกจากที่เดินไปเดินมา คุยกันนอกเรื่อง และสง

เสียงดัง ไมทํางาน ที่ครูมอบหมาย พฤติกรรมเหลานี้ทําใหการสอนของครูตองหยุดชะงัก ไม

ตอเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน นักเรียนที่ตองการเรียนก็จะมี

ความรูสึกไมพอใจ       พฤติกรรมของนักเรียนที่กอกวนในชั้นเรียน เปนผลใหการเรียนการสอนไม

บรรลุเปาหมายที่ครูต้ังไว (ประภาพรรณ  นาคขําพันธ. 2537 ; อางอิงจาก ภรณี  อินทศร. 2526) 

 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงมุงเนนในเรื่องการพัฒนาตัวผูเรียนให  

เติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน ทั้งดานสติปญญา คุณธรรม และการเปนพลเมืองที่ดีของ

ประเทศ การพัฒนาดานสติปญญาจะเปนดานที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจากเปนดาน     

ที่เห็นผลไดอยางชัดเจน  ผูเรียนที่มีความรูความสามารถสูง มักจะไดรับการยอมรับมากกวาผูเรียน

ที่มีความรูความสามารถต่ํา การพัฒนาสติปญญาของผูเรียนยังทําไดในขีดจํากัด และสิ่งหนึ่งที่เปน

อุปสรรคตอการพัฒนาดานสติปญญาของผูเรียนก็คือ พฤติกรรมในขณะเรียนของผูเรียนเอง ซึ่ง

แสดงออกในแงของการกอกวนในชั้นเรียน ทําใหหองเรียนเกิดความไมสงบ รบกวนผูเรียนคนอื่น ๆ 

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและผลเสียของการมีพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรียน นั่นก็คือ 

ทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาของบทเรียนที่ครูอธิบายไดชัดเจน และยังทําใหเกิดปญหา

ตามมาอีกประการหนึ่งคือ ผูเรียนไมสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเทาที่ศักยภาพของเขา

ควรจะเปน (ปาริชาติ  หมดมณฑิล. 2543 : 1 ; อางอิงจาก สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต. 2526 : 24-25) 
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 พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่เปนปญหาของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาซ่ึงเกิดขึ้นมานานแลว และบุคลากรหลายฝายไดพยายามหาทางแกไข

ปญหาเหลานี้ตลอดมา (ปาริชาติ  หมดมณฑิล. 2543 : 1 ; อางอิงจาก สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต. 

2526 : 26) พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ครูประสบนั้นมีหลาย

อยาง เชน พฤติกรรมลุกออกจากที่นั่ง พฤติกรรมพูดคุยสงเสียงดัง พฤติกรรมไมสนใจเรียน          

ไมทํางานตามที่ครูส่ัง ขัดแยงกับครู  ชอบคุยในหองเรียนขณะที่ครูสอน (นันทนา  จูทังคะ. 2527 : 

35-37 ; อางอิงจาก สําเริง  บุญเรืองรัตน. 2512 : 113-116) 

 ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการที่จะลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน 

เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งวิธีการที่ใชนั้น มิใชดวยการวากลาวตักเตือนและอบรม

เทานั้น  แตควรใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจตนเอง ยอมรับและเขาใจตนเอง มองตนเองในแงของ

ความเปนจริงไดถูกตอง เพื่อชวยใหผูเรียนไดมองเห็นแนวทางแกไข ปรับปรุงตนเองและพัฒนา   

ตนเองไปในทางที่ดีข้ึนตามศักยภาพที่เขามีอยู ในการปรับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 จากประสบการณของผูวิจัยที่ไดปฏิบัติหนาที่ทางดานการสอนในโรงเรียนสารสาสน

พัฒนา เปนเวลา 15 ป จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและจากการสํารวจปญหาเบื้องตน

เกี่ยวกับสภาพปญหาในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546 พบวา 

นักเรียนมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในขณะที่ครูกําลังสอนและในขณะที่ครูใหงานทํา ซึ่ง

แสดงออกในลักษณะดังนี้ คือ พฤติกรรมกอกวนขณะครูสอน ไดแก ตะโกนเสียงดัง ทําเสียง

ประหลาด เคาะโตะ นําของเลนขึ้นมาเลน นําขนมมารับประทาน พูดแทรกครูนอกเรื่องที่สอน ลอ

ชื่อพอแมเพื่อน และพฤติกรรมกอกวนขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา ไดแก คุยกันไมทํางาน ตะโกน

เสียงดัง เคาะโตะ รองเพลง ทะเลาะกับเพื่อน ตบศีรษะเพื่อน และลุกเดินไปเดินมา  นักเรียนแสดง

พฤติกรรมเหลานี้บอย ๆ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหนักเรียนไมสามารถเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ครูสอน 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มี

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน โรงเรียนสารสาสนพัฒนา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อลด     

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน เนื่องจากการศึกษารายกรณีเปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียน โดย

เนนใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตลอดจนชวยใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีที่จะเปลี่ยนแปลง   

พฤติกรรมของตนเองโดยใชกระบวนการที่ชัดเจนและมีระบบ ซึ่งเหมาะสําหรับการลดพฤติกรรม  

กอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนตอไป 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 
 เพื่อศึกษาถึงสาเหตทุี่ทาํใหนกัเรียนมพีฤตกิรรมกอกวนในชั้นเรยีนของนักเรียนและให

ทราบถงึปญหาตาง  ๆ  ของนักเรียน เพื่อดําเนนิการชวยเหลือ แกไขปญหา โดยทาํการศึกษาเปน

รายกรณ ี

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 
 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้จะเปนแนวทางใหครูแนะแนวและผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน

ที่สามารถทําการศึกษารายกรณีจนเกิดความชํานาญ ไดนําวิธีการศึกษารายกรณีไปใชลด        

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 6 ตอไป 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน         

สารสาสนพัฒนา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2546 ที่มีพฤติกรรมกอกวนใน     

ชั้นเรียน  เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 5 คน   

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1. การศึกษารายกรณี (Case Study)  หมายถึง กระบวนการที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียด 

ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนอยางตอเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่ง แลวนํา        

รายละเอียดที่ไดมาวิเคราะหตีความ เพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อจะได

ใชเปนแนวทางในการชวยเหลือใหนักเรียนลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน ตลอดจนปองกันมิให

กลับไปมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และสงเสริมใหมีพฤติกรรมตั้งใจเรียน  วิธีการที่ผูวิจัย

ดําเนินการศึกษามี 7 ข้ันตอน  ดังนี้ 
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1.1 การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การที่ผูวิจัยตั้งจุดมุงหมาย 

หรือกําหนดวาจะศึกษาปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และผูวิจัยไดคาดคะเนวา              

พฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบาง โดยอาศัยความรู

ประสบการณ   หรือคนหาขอเท็จจริงโดยเทคนิควิธีการตาง ๆ วาเปนไปตามคาดคะเนหรือไม 

1.2 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  หมายถึง  การที่ผูวิจัยหาขอเท็จจริง 

หลังจากที่มีการกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐานแลว โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน การเขียนอัตตชีวประวัติ

และบันทึกประจําวัน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดมาตีความหรือแปลความหมาย 

เพื่ออธิบายเหตุและผลของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนที่เกิดขึ้น 

1.3 การวินิจฉัย    หมายถึง   การที่ผูวิจัยนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวม 

จากหลาย ๆ วิธีการมาเปนพื้นฐานประกอบการพิจารณา เพื่อวินิจฉัยวาพฤติกรรมกอกวนใน     

ชั้นเรียนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรบาง   โดยใชแบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  แบบทดสอบ   

การปรับตัว แบบสอบถาม แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน แบบสํารวจตนเอง  

อัตตชีวประวัติ   การสังเกต  การสัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน 

1.4 การชวยเหลือ     หมายถึง     การทําใหเด็กที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลด 

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลงดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล การเยี่ยม

บาน เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองในการขอความรวมมือที่จะชวยเหลือและแกไขปญหา

ของเด็ก รวมถึงการใหขอมูลและขอสนเทศ ตลอดจนการแนะนําวิธีการเรียนที่เหมาะสมเพื่อให    

นักเรียนไดพัฒนาตนเองในทุกดาน และสงเสริมความสามารถของนักเรียนแตละคน พรอมทั้งดูแล

เอาใจใสโดยการติดตามผลเปนระยะ ๆ จนกวานักเรียนจะสอบปลายป 

  1.5  การทํานายผล  หมายถึง  การคาดการณลวงหนาวาเด็กที่มีพฤติกรรมที่เปน

ปญหาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไรในอนาคต ดวยการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และสภาพแวดลอม 

  1.6  การติดตามผล  หมายถึง  การที่ผูวิจัยประเมินผลหลังจากชวยเหลือเด็กไปแลว

วาไดผลเปนอยางไร ถายังไมไดผลดีควรมีการหาทางชวยเหลือตอไป 

  1.7  การสรุปผล  หมายถึง  การที่ผูวิจัยสรุปส่ิงที่ไดจากการศึกษารายกรณีของเด็ก

ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน การใหการชวยเหลือ การใหขอเสนอแนะสําหรับเด็ก บุคคล         

ที่เกี่ยวของกับเด็ก และบุคคลที่สนใจที่จะศึกษาตอไป 
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2. พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน    หมายถึง   พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงความไม 

เหมาะสมขณะเรียนหนังสือในหองเรียน อันทําใหการเรียนการสอนหยุดชะงัก ไมตอเนื่อง  

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 

 นักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนทั้ง 5 คน  รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด       

ผูวิจัยไดใชชื่อสมมติ  ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความลับ 

 

 

 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.1 ความหมายของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.2 สาเหตุของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.3 ลักษณะของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.4 การแกไขพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 
2.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี 
2.2 จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณี 
2.3 ประโยชนของการศึกษารายกรณี 
2.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี 
2.5 วิธีการที่ใชในการศึกษารายกรณี 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 

1. ความหมายของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน (Disruptive Outburst)  หมายถึง  พฤติกรรมที่รบกวน    

หองเรียน รบกวนความสงบ ความเปนระเบียบในหองเรียน (พรชุลี  อาชวอํารุง และสงบ  ลักษณะ. 

2519 : 49-55) 

 โปรเดน และคนอื่น ๆ (ลัดดา  แซปง. 2530 : 30 ; อางอิงจาก Broden and others. 

1970 : 199)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนวา หมายถึง พฤติกรรมลุกออก

จากที่นั่ง สงเสียงดัง พูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน และไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย 

 มิลแมน และคนอื่น ๆ (ลัดดา  แซปง. 2530 : 30 ; อางอิงจาก Millman and others. 

1970 : 147)  กลาววา พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะกาวราว 

ซุกซนไมอยูกับที่ ไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย และพูดคุยกับเพื่อน 
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 เยาวภา  กันทรวิชยากุล (2530 : 4)  ไดอธิบายความหมายของพฤติกรรมกอกวนใน     

ชั้นเรียนวา หมายถึง พฤติกรรมไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในหองเรียน ไดแก พฤติกรรมดังตอไปนี้คือ 

 พฤติกรรมทางวาจา  หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะ คุยหรือสงเสียงรบกวนในขณะครู

สอน 

 พฤติกรรมทางกาย  หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะกอกวนความสงบในหองเรียน เชน 

เคาะโตะ เกาอี้ ลุกจากที่นั่ง แหยเพื่อน 

 จากความหมายของพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมกอกวน

ในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกในลักษณะไมต้ังใจเรียนในลักษณะตาง ๆ 

 
2. สาเหตุของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 เด็กที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนนั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (สมพร  สุทัศนีย. 

2523 : 45) 

1. เรียกรองความสนใจเพราะขาดความเอาใจใสจากพอแม พอแมมีงานมากเกินไป 

2. ขาดความรักความอบอุน 

3. พอแมรักตามใจและปกครองลูกไมเปน 

4. พอแมไมคอยอยูบาน มักปลอยใหเลนตามลําพังเสมอ 

5. ไมมีเพื่อนเลน 

6. มีความคับของใจเพราะพอแมบังคับมากเกินไป 

 
3. ลักษณะของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 พรชุลี  อาชวอํารุง และสงบ  ลักษณะ (2519 : 49-55)  กลาววา ลักษณะของเด็กที่มี

พฤติกรรมกอกวนความสงบ ความเปนระเบียบในหองเรียน มีดังนี้  พูดตะโกนเสียงดงั ชอบทาํเสยีง

ดังโดยการกระแทกของ ทุบโตะ ทําเกาอี้ลม ยกเกาอี้ทุม เดินออกนอกหองเรียน เดินไปมารอบ ๆ 

หอง รบกวนการทํางานของเพื่อนโดยการเยาแหยและยื้อยุดฉุดมือเพื่อขัดขวางการทํางานของ

เพื่อน 

 ผดุง  อารยะวิญู (2528 : 14)  กลาววา ลักษณะพฤติกรรมที่กอกวนในชั้นเรียน  ไดแก  

การกอความวุนวาย ไมทําการบาน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย เดินไปรอบหอง นั่งเหมอลอย 

เดินออกนอกหองเรียน ตบศีรษะเพื่อน 



  
8 

 สรุปลักษณะของเด็กที่มีพฤติกรรมกอกวน คือ เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ

ปกติอันจะสรางปญหาใหแกตัวเองและผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสงผลกระทบตอผลการเรียน

ของเด็ก ทําใหผลการเรียนเลวลง 

 
4. การแกไขพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 สมพร  สุทัศนีย (2523 : 46)  ไดเสนอวิธีการแกไขพฤติกรรมกอกวนของเด็กไวดังนี้ 

1. ครูจะไมใหความสนใจแกพฤติกรรมที่รบกวนหองเรียนนอกเสียจากวาเปนพฤติกรรม 

ที่ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

2. เมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ใหความสนใจหรือใหส่ิงที่เด็กพอใจ 

3. อาจจะฝกใหนักเรียนควบคุมตนเองโดยการตั้งเกณฑไววาควรจะมีพฤติกรรมกอกวน 

ไดกี่คร้ังในเวลาที่กําหนด 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 โอแลรี่ และคนอื่น ๆ (ศิริลักษณ  รักษาทรัพย. 2534 : 20 ; อางอิงจาก O’Leary and 

others. 1987 : 3-13)  ไดทดลองใชโปรแกรมการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรในโรงเรียนเทศบาล : 

แบบจําลองและการวิเคราะหระบบ โดยใชการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน พฤติกรรมไมปฏิบัติตามกฎ

ของ   หองเรียน จํานวน 7 คน จากการทดลองพบวา ในระยะที่ใชแรงเสริมสามารถลดพฤติกรรม

กอกวนในชั้นเรียนและพฤติกรรมไมปฏิบัติตามกฎของหองเรียนไดมากที่สุด 

 โบลสตาด และจอหนสัน (Boldstad andf Johnson. 1972 : 443-454)  ใชกระบวนการ

ควบคุมตนเองในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 38 คน    

ที่มีพฤติกรรมกอกวน อันไดแก พูดคุยเสียงดัง การทําเสียงดังโดยไมไดรับอนุญาต ตีเพื่อนใน      

ชั้นเรียน ลุกจากที่นั่งหรือวิ่งเลนในชั้นเรียน  ผลปรากฏวา การฝกกระบวนการควบคุมตนเอง         

มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนมากกวาการเสริมแรงจากภายนอก  

 โอแลรี่ และคนอื่น ๆ (O’Leary and others. 1987 : 10-15)  ไดใชวิธีสังเกตและประเมิน

ตนเองปรับพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนของเด็กชายอายุ 9-10 ป จํานวน 7 คน  ผลปรากฏวา      

พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนลดลง 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  สรุปไดวา วิธีการที่   

ผูวิจัยไดนํามาใชในการปรับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน ไดแก การเสริมแรงทางบวก ซึ่งไดศึกษา

ในแงของการแผขยายขามพฤติกรรมสภาพการณและการคงอยูของพฤติกรรม การควบคุมตนเอง 

และการวางเงื่อนไขเปนกลุม 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2529 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกปรับ  

พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนในหองเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6        

การศึกษาในแงของการแผขยายขามพฤติกรรมสถานการณและการคงอยูของพฤติกรรม  กลุม    

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 15 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม ใน  

แตละกลุมจะมีนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 2 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุม

ทดลองดีกวาในกลุมควบคุมในเรื่องการแผขยายขามพฤติกรรมตามชวงเวลาการแผขยายขาม  

พฤติกรรมสถานการณและการแผขยายขามพฤติกรรมสถานการณ เวลา  สวนการแผขยายขาม

พฤติกรรมสถานการณและผลของการคงอยูของพฤติกรรมนั้น นักเรียนในกลุมควบคุมดีกวา      

นักเรียนในกลุมทดลอง 

 เยาวภา  กันทรวิชยากุล (2530 : 39)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอพฤติกรรม

กอกวนในชั้นเรียน ในหองเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ 

จังหวัดอางทอง จํานวน 14 คน  ผลการศึกษาพบวา การฝกโดยใชกิจกรรมกลุมทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมไมต้ังใจเรียนในหองเรียนลดลง 

 ลัดดา  แซปง (2530 : 64)  ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพเพื่อลด

พฤติกรรมไมต้ังใจเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร

ธานี จํานวน 16 คน  ผลการทดลองพบวา การสอนโดยใชกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ สามารถ   

ทําใหพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนของนักเรียนลดลง 

 อรอนงค  วิทยานิพนธ (2533 : 48)  ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการควบคุมตนเอง

และการวางเงื่อนไขเปนกลุมที่มีตอพฤติกรรมกอกวนในหองสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5 โรงเรียนวัดใหมชองลม กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 16 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 8 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ

การควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมกอกวนในหองสมุดลดลง และนักเรียนที่ไดรับการวางเงื่อนไขเปน

กลุม มีพฤติกรรมกอกวนในหองสมุดลดลง และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกอกวนในหองสมุด
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ระหวางกลุมที่ไดรับการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการวางเงื่อนไขเปนกลุม พบวา ทั้งสองวิธี

ใหผลไมแตกตางกัน 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน สรุปไดวา          

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่ เกิดขึ้นในหองเรียน และเปน        

พฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอสภาพการเรียนการสอน แตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนสามารถ   

ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดดวยวิธีการตาง ๆ  การศึกษาคนควา

คร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน เพื่อที่จะ       

ลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสาสนพัฒนา เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 
 

1. ความหมายของการศึกษารายกรณ ี
 พรหมธิดา  แสนคําเครือ (2528 : 70)  กลาววา การศึกษาเปนรายกรณีเปนกระบวนการ

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลเปนรายกรณีตอเนื่องกันไประยะหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะ  

หาทางชวยใหบุคคลปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนทุกดาน เชน อารมณ สังคม เจตคติ ความสนใจ และ

การเรียน เปนตน 

 พนม  ล้ิมอารีย (2530 : 17)  กลาววา การศึกษารายกรณี  หมายถึง  การศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอยางลึกซึ้งและวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนนั้น 

หรือมีพฤติกรรมแปลกไปวามีสาเหตุมาจากอะไร รวมทั้งแปลความหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ วามี

ความสัมพันธกับปญหาและการปรับตัวของบุคคลนั้นอยางไร  

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 3)  กลาววา การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี คือ การศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญหนวยหนึ่งในสังคม เชน บุคคล กลุม ชุมชน สถาบัน ฯลฯ โดยเฉพาะใน

ปจจุบันเนนศึกษารายละเอียดของแตละบุคคล การศึกษารายละเอียดนี้ จะตองศึกษาตอเนื่องกัน

ไปในระยะเวลาหนึ่ง แลวนํารายละเอียดที่ไดมาวิเคราะห ตีความ เพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุของ   

พฤติกรรมซ่ึงอาจเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือไมเปนปญหาก็ได เชน พัฒนาการดานตาง ๆ 

ความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย ๆ ดาน ถาในรายที่เปนปญหาจะไดใชเปนแนวทาง

ในการที่จะชวยเหลือหรือแกไข แตถาในรายละเอียดที่ไมเปนปญหา จะไดใชเปนแนวทางในการ

ปองกัน สงเสริม หรือนําไปเปนแบบฉบับแกบุคคลอื่นตอไปในปจจุบันและอนาคต 
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 สรุปไดวา การศึกษารายกรณี หมายถึง การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล หรือศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญของหนวยใดหนวยหนึ่งในสังคมอยางลึกซึ้ง ตอเนื่องกันไปเปน

ระยะเวลาหนึ่ง และวิเคราะห วินิจฉัยถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่เปน พรอมทั้งแนวทางการชวยเหลอื   

การปองกัน และการสงเสริม เพื่อใหบุคคลที่ถูกศึกษานั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
2. จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณ ี

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 8-9)  ไดสรุปจุดมุงหมายของการศึกษารายกรณีวา          

มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ 

1. เพื่อใชในการแนะแนวและใหคําปรึกษา ซึง่แบงออกเปนจุดมุงหมายยอย ๆ ดังนี ้

1.1 เพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการวนิจิฉัยและการรักษา ในรายที่มีปญหาตาง ๆ เชน 

ปญหาการปรับตัว ปญหาการเรียน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การลักขโมย การพูดประชด โรคจิต 

โรคประสาท ฯลฯ 

1.2 เพื่อทาํใหผูศึกษาเขาใจบุคคลไดอยางละเอียด ลึกซึง้ ทกุแงทกุมุม อันเปน 

ประโยชนในการใหคําปรึกษา 

1.3 เพื่อทาํใหบุคคลที่รับการศึกษาไดรูจักวิเคราะหตนเอง จนเกิดความเขาใจ 

ตนเองไดอยางถูกตองตรงความเปนจริง 

1.4 เพื่อใชอบรมครูประจําการใหเขาใจวธิีการศึกษาบุคคลเปนรายกรณียิง่ขึ้น  

อันเปนผลใหงานแนะแนวและใหคําปรึกษามีบุคลากรที่จะชวยเหลือไดอยางถูกตองเพิ่มข้ึน 

2. เพื่อใชในกรณอ่ืีน ๆ ไดแก 

2.1 เพื่อใชในการวจิัย โดยศึกษาสาเหตุในอดีตและปจจุบัน เพื่อทาํนายพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้นในอนาคต อาจเปนพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาหรือไมเปนปญหากไ็ด 

2.2 เพื่อการติดตามผลของการใชเทคนิคหรือวธิีการตาง ๆ อันเปนแนวทางที่จะ 

ปรับปรุงแกไขในโอกาสตอ ๆ ไป 

2.3 เพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการศกึษาบุคคลทัว่ ๆ ไป ที่ผูศึกษาสนใจอาจเปน 

ความสามารถพิเศษ การมีบุคลิกภาพดีเพือ่ไปใชเปนแบบฉบับที่ดีตอไป 

 นอกจากนี ้พนม  ล้ิมอารีย (2530 : 18)  ไดกลาวถงึจุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษา

รายกรณีไวดังตอไปนี้ 

1. เพื่อสืบคนหาสาเหตทุี่ทาํใหนักเรียนมพีฤติกรรมผิดปกติ ซึ่งทางโรงเรยีนจะไดให 
ความชวยเหลอืและแกไขไดอยางถูกตอง 
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2. เพื่อสืบคนกระสวน (Pattern) ของพัฒนาการของนักเรียนทัง้ทางดานรางกาย สติ 

ปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ ซึ่งทางโรงเรียนจะไดใหการสงเสริมพัฒนาไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง สามารถ 

พัฒนาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอและเลือกอาชีพ 

สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนไดดีข้ึน และใหความรวมมือกบัทางโรงเรียน 

ในการแกปญหาของบุตรหลานของตน 

5. เพื่อชวยใหคณะครูไดเขาใจนักเรียนอยางละเอียดลึกซึง้ถูกตอง และนําผลของการ 
ศึกษารายกรณีไปใชในการปรับปรุงการเรยีนการสอน สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

 
3. ประโยชนของการศึกษารายกรณ ี

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 970)  ไดแบงประโยชนทางการศึกษาบคุคลเปนรายกรณี 

ทําใหเกดิประโยชนได 2 ทาง คือ 

1. ประโยชนทางตรง คือ ประโยชนที่เกิดขึ้นแกผูศึกษาเอง ซึ่งแบงออกไดหลายประการ 

คือ ทําใหผูศึกษาไดเขาใจถงึความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น เขาใจสาเหตุของปญหาได

กวางขวาง ขณะเดียวกนักท็ําใหเปนบุคคลที่รูจักใชเหตุผลในการพจิารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปน

ระบบระเบียบ 

2. ประโยชนทางออม  คือ  ประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูไดรับการศึกษา  คือ  ทําใหผูศึกษา 

เขาใจพฤติกรรมของผูรับการศึกษา ซึง่สามารถใหการชวยเหลือไดถูกตองทนัตอเหตุการณ และใน

ขณะเดียวกนัผูรับการศึกษาก็จะเขาใจตนเองมากขึน้ และรูจักวิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกันมิใหเกิด

ปญหาหรือสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 

 นันทิกา  แยมสรวล (2529 : 10)  ไดกลาวถึงประโยชนของการศึกษารายกรณี ดังนี ้

1. ทําใหผูทาํการศึกษาทราบรายละเอียดของบุคคลหลายดาน     ไดรูจักและเขาใจ 

ธรรมชาติของบุคคลอยางแทจริง 

2. ทําใหผูทาํการศึกษาเขาใจถงึสาเหตุและเงือ่นไขตาง ๆ ทีก่อใหเกิดพฤตกิรรมที่เปน 

ปญหา จนทําใหผูทาํการศึกษามองเหน็แนวทางที่จะชวยเหลือบุคคลได 

3. ทําใหผูทาํการศึกษามีความรูและเกิดทักษะในการแนะแนวเพิ่มข้ึน รูจกัแกปญหา 

โดยใชขอเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

4. ทําใหผูถูกศึกษามีโอกาสไดปรับปรุงตนเอง แกไขปญหาใหมีสภาพดีข้ึน 
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5. ทําใหผูถูกศึกษาเขาใจตนเองมากขึ้น 

6. ทําใหสถานศกึษาไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาและความตองการของบุคคล 

และนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

7. ผลของการศึกษารายกรณีสามารถนํามาใชเปนตัวอยางของการเกิดสถานการณ 
ตาง ๆ อันเปนประโยชนโดยตรงตอการศึกษาวิจัยและการสอนเกี่ยวกับบุคคลที่มีรูปแบบการ

พัฒนาการพิเศษ 

 สรุปไดวา การศึกษารายกรณีนี้ มีประโยชนมาก ไมวาจะเปนผูศึกษา ผูถูกศึกษา และผูที่

มีสวนเกี่ยวของ อันไดแก บุคคลภายในครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมไปถึงผูสนใจ เปนตน   

การศึกษารายกรณีและผลของการศึกษา นอกจากจะเปนแนวทางในการพิจารณาชวยเหลือผูถูก

ศึกษาแลว ยังสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและชวยในการคิดหาแนวทางการ   

ปองกันการเกิดปญหาตาง ๆ ไดตอไป 

 
4. กระบวนการในการศึกษารายกรณี 

 การศึกษารายกรณีเปนวิธีการศึกษาบุคคลอยางละเอียดทุกดานอยางตอเนื่องกันเปน

เวลานาน โดยการใชเทคนิคการแนะแนวหลาย ๆ อยาง ในการรวบรวมขอมูลทุกดานของบุคคล 

โดยมีข้ันตอนในการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อพยายามทําใหเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรควรแก

การเชื่อถือได (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 23) 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 22-30)  กลาววา “กระบวนการในการศึกษาบุคคลเปน

รายกรณี ไมมีกฎตายตัวแนนอนลงไป” แตจากความรูและประสบการณจริงที่เคยไดฝก

ทําการศึกษาบุคคลเปนรายกรณี จึงแบงกระบวนการในการศึกษาเปนรายกรณีออกเปน 7 ข้ันตอน 

คือ 

ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน 

 การกําหนดปญหา หมายถึง การที่ผูศึกษารายกรณีต้ังจุดมุงหมายหรือกําหนดวาจะ

ศึกษาสิ่งใดในบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเปนปญหาหรือมิใชปญหา แตเปนความสนใจ ความสามารถ

พิเศษ หรืออ่ืน ๆ  

 การตั้งสมมติฐาน  หมายถึง การที่บุคคลที่ทําการศึกษาบุคคลเปนรายกรณีไดคาดคะเน

วาพฤติกรรมของผูรับการศึกษาซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นแลวนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใดบาง โดยอาศัย

ความรูและประสบการณที่ผานมาในการคาดคะเนเพื่อจะไดพิสูจนตอไปโดยการทดสอบ หรือ     

คนหาขอเท็จจริงดวยวิธีการตาง ๆ วาเปนไปตามที่คาดไวหรือไม 
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 การตั้งสมมติฐานนั้น ควรตั้งไวหลาย ๆ สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากเปนการปองกัน        

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่พบวาขอเท็จจริงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว นอกจากนั้น

การที่คนเราแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมานั้น อาจไมไดเกิดจากสาเหตุเดียว และ       

ในทํานองเดียวกัน พฤติกรรมที่แตกตางกันก็อาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันก็ได ฉะนั้นจึงควร          

ต้ังสมมติฐานไวหลาย ๆ สมมติฐาน  

ข้ันตอนที่ 2  การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การรวบรวมขอมูล  คือ  การหาขอมูลหรือขอเท็จจริงหลังจากที่มีการกําหนดปญหาและ

ต้ังสมมติฐานแลว โดยใชเครื่องมือการแนะแนวเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูที่เราศึกษา โดย     

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ ระเบียนสะสม การทดสอบ 

เปนตน 

 การวิเคราะหขอมูล  คือ การตีความหรือแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการรวบรวม   

ขอมูลในแตละวิธีหรือเทคนิค เพื่ออธิบายเหตุและผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งการวิเคราะหขอมูล

นี้อาจจะทําโดยวิธีประชุมปรึกษา ดวยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับผูที่เราศึกษารวมกันพิจารณา

ศึกษาขอเท็จจริงที่ไดจากการรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูลที่ดีนั้น ควรจะตองใชหลาย ๆ เทคนิค และแตละเทคนิคควรจะใช

หลาย ๆ คร้ัง เพื่อใหเขาถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับการศึกษาอยางละเอียด และตรงกับ        

ขอเท็จจริงมากที่สุด เทคนิคตาง ๆ ที่นิยมใชมี 9 เทคนิค ดังนี้ (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 29-30) 

1. การสังเกต (Observation) 

 การสังเกตเปนวิธีการหรือเทคนิคอยางหนึ่งที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถูกสังเกต

ในการศึกษารายกรณีเปนวิธีการหนึ่งที่ใชมาก บางครั้งอาจใชรวมกับการสัมภาษณ วิธีการนี้ไม

ตองลงทุนมากดวยเงิน สามารถปฏิบัติไดทุกวัน ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะชวยใหผูสังเกต

สามารถเขาใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมในแตละสถานการณไดดีข้ึน 

2. การบันทึกการสังเกต (Observational Record) 

 การบันทึกการสังเกตเปนการกระทําเมื่อมีการสังเกตแลว โดยใชหลักในการบันทึกดังนี้ 

2.1 บันทึกพฤติกรรมที่เห็นไดชัดเจนโดยเรียงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลัง 
2.2 ใชภาษาที่งายตอการเขาใจและสื่อความหมาย     เพื่อผูอ่ืนจะไดอานเขาใจงาย  

และเขาใจตรงกับผูบันทึก 
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2.3 ควรบันทึกพฤติกรรมของผูถูกสังเกตแยกไปจากการแสดงความคิดเห็นของ 
ผูสังเกต และบันทึกเปนพฤติกรรมของผูถูกสังเกตในแตละครั้ง ไมควรใชวิธีการสรุปรวมพฤติกรรม

ที่ไดจากการสังเกตหลาย ๆ คร้ังเขาดวยกัน 

2.4 ควรบันทึกทันทีหลังการสังเกตเสร็จส้ินลง หรืออาจบันทึกในขณะสังเกต หากมี 

การสังเกตในระยะเวลานาน และมีผูสังเกตหลายคน โดยการแบงเวลาในการสังเกตและบันทึก 

3. การสัมภาษณ (Interview)  

 การสัมภาษณเปนการสนทนาหรือพูดคุยกันระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปอยางมี

จุดมุงหมาย (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 93)  รายละเอียดในการสนทนามักจะเปนเรื่องสวนตัว

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งควรตองเก็บไวเปนความลับ ดังนั้นการสนทนากันนี้จึงจําเปนตองอาศัย

ทักษะและสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนอยางมาก (อารี  ตัณฑเจริญรัตน. 2526 : 96) 

4. การเยี่ยมบาน (Home-Visit)  

 การเยี่ยมบานเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและรวมมือกับบิดามารดา

หรือผูปกครองในการชวยเหลือผูรับการศึกษา ขอมูลที่ควรไดจากการไปเยี่ยมบาน เชน สภาพ    

ทั่วไปของบาน สภาพแวดลอมของบาน ลักษณะทาทีของผูปกครอง ลักษณะความสัมพันธของ

บุคคลในครอบครัว เปนตน   

5. อัตตชีวประวัติและบันทึกประจําวัน (Autobiography and Diary)  

 อัตตชีวประวัติ  คือ การที่บุคคลไดเขียนบรรยายประวัติความเปนมาของตนเองตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังในอนาคต (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 138)       

นอกจากนี้ พนม  ล้ิมอารีย (2530 : 111)  กลาววา อัตตชีวประวัติเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ 

เก็บขอมูลเปนรายบุคคล วิธีการจัดทําก็คือ การทําใหบุคคลเขียนประวัติความเปนมาและเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเอง ซึ่ง สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2528 : 128) ยังไดกลาววา อัตตชีวประวัติเปนเทคนิค

การรวบรวมขอมูลโดยใหบุคคลเขียนเรื่องราว ประวัติชีวิตของตนเอง นอกจากจะใหทราบ

ประสบการณในชีวิตของบุคคล ยังทราบถึงทัศนคติและความรูสึกของบุคคลตอประสบการณนั้น  

ดังนั้นอัตตชีวประวัติเปนเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เปดโอกาสใหเขียนได บรรยายเรื่องราวของเขา

อยางเสรี ต้ังแตอดีต ปจจุบัน ไปจนถึงความหวังในอนาคต ซึ่งจะชวยใหผูศึกษาไดทราบถึง

ภาพลักษณของบุคคลนั้นได 

 อัตตชีวประวัติ เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดบรรยายความรูสึก      

เร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง และประสบการณตาง ๆ อยางเสรี ต้ังแตในอดีต ปจจุบัน และอนาคต      

ซึ่งจะชวยใหผูศึกษาไดทราบถึงบุคลิกลักษณะของผูที่รับการศึกษา 
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 ในการเขียนอัตตชีวประวัติ  มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อใหผูศึกษาไดระบายความรูสึกที่มีตอตนเองและสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อใหเขาใจผูรับการศึกษาไดดีข้ึน 

3. เพื่อเปนการทราบขอเท็จจริงในการรวบรวมขอมูลอยางหนึ่ง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชหัวขอของอัตตชีวประวัติคือ ครอบครัวของขาพเจา 

 บันทึกประจําวัน การเขียนบันทึกประจําวันหรืออนุทินสวนตัว เปนสวนหนึ่งของอัตต    

ชีวประวัติโดยการเขียนถึงประสบการณในดานกิจกรรมและความรูสึกในแตละวัน ซึ่งเปน         

เหตุการณปจจุบัน การวิเคราะหก็คือ การสรุปเร่ืองราวที่เขียนเลามาในแตละวันนั่นเอง  

6. สังคมมิติ (Sociometry)  

 สังคมมิติ  หมายถึง เครื่องมือที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมหรือในกลุม

วามีปฏิกิริยาโตตอบกันในลักษณะใด เชน สามัคคีกลมเกลียวเปนกลุมใหญหรือแตกแยกเปนกลุม

ยอย สมาชิกแตละคนไดรับการยอมรับในกลุมมากนอยเพียงใด ฯลฯ (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 

: 184) 

7. แบบสอบถาม (Questionnaire)  

 แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นโดยการทําเปนชุดคําถาม ขอความที่เปนคําถาม

เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริง เชน ความรูสึก ความตองการ สภาพครอบครัว ความ    

สนใจ ขอมูลสวนตัว สุขภาพ เปนตน 

8. แบบทดสอบ (Testing) 

 การใชแบบทดสอบเปนการรวบรวมขอมูลที่มีระบบและเปนวิธีที่ควบคุมสถานการณ  

ตาง ๆ ไดอยางรัดกุม มีกฎเกณฑที่แนนอน และผลที่ไดจากแบบทดสอบมีความหมายชัดเจน      

ในการแนะแนวจึงมักจะนําแบบทดสอบมาใชในกรณีที่ตองการจะไดขอมูลที่ เดนชัด  ชี้

เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง เชน การใชแบบทดสอบ เมื่อตองการจะทราบถึงความถนัด ความ

สนใจ ความสามารถ หรือบุคลิกภาพ เปนตน การใชแบบทดสอบจะทําใหทราบถึงชนิดหรือ

ประเภทที่ตองการ ทําใหครูแนะแนวมีความสะดวกใจในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

ความเปนจริง 

9. ระเบียนสะสม (Cumulative Record) 

 ระเบียนสะสมเปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโดยเริ่มบันทึก    

ขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ของผูเรียน ต้ังแตเร่ิมเขาเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา 
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ข้ันตอนที่ 3  การวินิจฉัย 

 การวินิจฉัย คือ การนําผลที่ไดจากการวิเคราะหหรือตีความหมายของขอมูลที่รวบรวมได

หลาย ๆ วิธีการมาพิจารณาดูวาผลการวิเคราะหที่สอดคลองกัน สวนใหญมีแนวโนมไปทางใด   

มากที่สุด จะวินิจฉัยวามีปญหาหรือพฤติกรรมไปแนวนั้น (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 367) 

 การวินิจฉัยนี้ มักจะวินิจฉัยโดยดูสมมติฐานเปนหลัก เมื่อกระทําการวินิจฉัยปญหาแลวก็

ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนปญหา สาเหตุของปญหาคืออะไร และควรเสนอแนว     

ความคิดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือไวดวย (นันทิกา  แยมสรวล. 2529 : 34-35) 

ข้ันตอนที่ 4  การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 

 การชวยเหลือ คือ การแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมเมื่อทราบสาเหตุ

ของปญหาก็ดําเนินการแกไขใหปญหาลุลวงไปใหได 

 การปองกัน เปนการใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหา เชน สาเหตุที่ทาํใหเกดิปญหา 

เปนตน ซึ่งการปองกันนี้อาจทําไดในรายที่ยังไมเกิดปญหาแลว แตปองกันไมใหเกิดขึ้นมาอีก 

 การสงเสริม คือ วิธีการที่จะทําใหบุคคลมีพัฒนาการ สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดโดย

ไมมีขอขัดแยง ซึ่งอาจทําไดโดยการทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เชน การรองเพลง การพูดคุย

สนุกสนาน การไปทัศนาจร เปนตน 

ข้ันตอนที่ 5  การทํานายผล 

 การทํานายผล  เปนการคาดการณลวงหนาวาผูรับการศึกษาจะมีสภาพการณเปน  

อยางไรในอนาคต  นันทิกา  แยมสรวล (2529 : 36)  ไดเสนอแนะวา การทํานายผลจะตองกระทํา

โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล 3 ประการตอไปนี้ 

1. บุคคลแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเปนของตัวเอง ซึ่งไมเหมือนกับผูอ่ืน 

2. บุคคลแตละคนยอมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนเองอยางตอเนื่องกันไป 

3. บุคคลแตละคนยอมมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนของตนเอง ซึ่งดําเนินไปตาม 

ลักษณะ ประสบการณที่เคยประสบมา และตามแผนการที่วางไวสําหรับอนาคตของตน 

ข้ันตอนที่ 6  การติดตามผล 

 การติดตามผลเปนการกระทําหลังจากใหความชวยเหลือไปแลว ควรติดตามผลเพื่อ

ประเมินวาเมื่อทําการศึกษาและชวยเหลือไปแลว ไดผลเปนอยางไร และเพื่อสํารวจดูวามีปญหา

ใหมเกิดขึ้นกับเขาอีกหรือไม ถาพบวามีปญหาใหมเกิดขึ้นก็จะไดใหความชวยเหลือไดทันทวงที 

นอกจากนี้ยังเปนการติดตามผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใหความชวยเหลือวาประสบ   
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ผลสําเร็จตามเปาหมายเพียงใด เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการใหมี         

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2527 : 371) 

ข้ันตอนที่ 7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การสรุปผลและการใหขอเสนอแนะ อาจทําไดทั้งในขณะที่ทําการศึกษารายกรณีหรือ

หลังจากทําการศึกษารายกรณีแลว โดยทั่วไปพบวา มักทําควบคูกันไป ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของ

การศึกษารายกรณี และกอนปดการศึกษารายกรณีเปนครั้งสุดทาย ควรสรุปผลของการศึกษาไว  

ทั้งหมด และใหขอเสนอแนะไวสําหรับผูที่จะมาศึกษาบุคคลรายนี้หรือผูที่สนใจตอไป (กมลรัตน  

หลาสุวงษ. 2527 : 372) 

 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน (2530 : 16-17)  ไดกลาววา ในการศึกษารายกรณีจะตองมีการ  

ชี้แจงใหทราบวา เพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาเด็กคนใดคนหนึ่ง แลวจึงเริ่มตนทําการศึกษารายกรณี 

ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลหลาย ๆ ดานเกี่ยวกับตัวเด็กในสถานการณตาง ๆ กัน 

2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห โดยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับตัวเด็กมา 

ประชุมปรึกษาหารือกัน 

3. วินิจฉัยปญหาโดยนําผลของการวิเคราะหมาทําการพิจารณา เพื่อวินิจฉัยวานาจะมี 

อะไรเปนเหตุของปญหานั้น 

4. สังเคราะหขอมูล โดยศึกษาขอเท็จจริงเพิ่มเติม แลวนํามาประกอบกับขอเท็จจริงที่มี 

อยูแลว เพื่อใหเขาใจปญหาและสาเหตุไดดียิ่งขึ้น 

5. แกไขปญหา โดยใชวิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไป 

6. ติดตามผลเพื่อที่จะทราบผลของการศึกษารายกรณีวามีผลดีหรือมีขอบกพรอง 
อยางไร เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป 

 สรุปไดวา กระบวนการศึกษารายกรณีของแตละทานที่ไดเสนอแนวความคิดนั้น มี

ความคิดที่ใกลเคียงกันมาก แตก็มีข้ันตอนบางขอที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสวนใหญเห็นวาการ

ทําการศึกษารายกรณีนั้น จะตองทราบวาเพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาผูถูกศึกษารายนั้น ฉะนั้นจึง

ตองมีการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาใหชัดเจน 
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 5.   วิธีการที่ใชในการศึกษารายกรณี 
 การศึกษารายกรณีใหบรรลุจุดมุงหมายและเกิดประโยชนทั้งแกผูศึกษาและผูถูกศึกษา

นั้น จะตองใชวิธีการควบคูกันไป 2 วิธี ดังนี้ 

1. การศึกษาประวัติรายกรณี (Case History) 

2. การประชุมศึกษารายกรณี (Case Conference) 

 การศึกษาประวัติรายกรณี (Case History) 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 597)  ไดใหความหมายของการศึกษาประวัติรายกรณี    

ไววา การศึกษาประวัติรายกรณี เปนการจดบันทึกหรือรายงานผลจากการใชวิธีการศึกษาโดย    

หัวขอของการจดบันทึกการศึกษาประวัติรายกรณี มีลักษณะคลายคลึงหรือเชนเดียวกันกับ      

การศึกษารายกรณี เชน กลาวถึงลักษณะของผูรับการศึกษา สาเหตุที่ศึกษา วิธีการรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะห การวินิจฉัย การชวยเหลือ การสรุปผลและขอเสนอแนะ และการติดตามผล เปนตน 

 การประชุมศึกษารายกรณี (Case Conference) 

 นอกจากนี้ กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 599)  ไดใหความหมายการประชุมปรึกษา   

รายกรณีไววา คือ การประชุมกันของบุคคลหลายฝาย เพื่อระดมความคิดและรวมแสดงความ    

คิดเห็น โดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญในที่ประชุมที่ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ในการแกปญหาหรือปองกัน สงเสริมบุคคลที่รับการศึกษานั้น ๆ 

 พรหมธิดา  แสนคําเครือ (2528 : 73)  กลาววา การประชุมรายกรณี คือ การประชุม

พิจารณาสาเหตุของพฤติกรรมโดยอาศัยประวัติที่สืบไดเปนเกณฑ ผูเขาประชุมประกอบดวยครู   

นักแนะแนว พยาบาล และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการชวยเหลือ 

 ธีรวุฒิ  ประทุมรัตน (2530 : 216)  กลาววา กาประชุมปรึกษารายกรณี คือ การประชุม

พิจารณาหาสาเหตุของพฤติกรรม โดยอาศัยประวัติที่สืบไดเปนเกณฑ ผูเขาประชุมประกอบดวยครู 

พยาบาล ครูแนะแนว และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน 

 สรุปไดวา การประชุมปรึกษารายกรณี หมายถึง การประชุมรวมกันระหวางบุคคลที่  

เกี่ยวของกับผูถูกศึกษา เพื่อปรึกษาหารือหรือรวมกันพิจารณาขอเท็จจริงจากขอมูลตาง ๆ ที่     

รวบรวมไดมาวิเคราะหและวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรม ตลอดจนหาทางชวยเหลือ สงเสริม 

ปองกัน หรือแกไขพฤติกรรมตาง ๆ ใหแกบุคคล 
 

 

 

 



  
20 

 6.   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 
 รุงทิพย  ยอดประดู (2537 : 106-109)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 3 ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนมีสาเหตุ

มาจากตัวเด็ก โดยปญหาที่พบคือ เด็กขาดความรักความอบอุนจากบิดามารดา ทําใหเกิด

ความรูสึกไมมั่นคง สวนสาเหตุจากสิ่งแวดลอม ปญหาที่พบคือ สภาพครอบครัว การอบรมสั่งสอน 

บรรยากาศของครอบครัว การประพฤติปฏิบัติของบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัวลวนมี    

อิทธิพลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเลือกคบเพื่อน 

 ธัชวรรณ  พิมพงาม (2538 : 137-143)  ไดศึกษากรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ที่มีปญหาการปรับตัว  ผลการศึกษาพบวา ปญหาการปรับตัวของนักเรียนมีสาเหตุมาจากลักษณะ

สวนตัวของเด็ก คือ เด็กเกิดความไมสบายใจและมีความเครียดเนื่องมาจากการไมสามารถ     

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนเองได อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ส่ิงแวดลอมทางบาน ไดแก      

การอบรมเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม 

 สุนีย  ธีรวิรุฬห (2542 : 81-92)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  

ที่มีพฤติกรรมกาวราว  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนมีสาเหตุมาจากนักเรียน

มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยูใน

ระดับตํ่า ระดับการศึกษาของบิดามารดาอยูในระดับตํ่า และการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไม

ถูกตอง สวนบรรยากาศในโรงเรียน นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได และ

เห็นวามีการบังคับมากเกินไป ดานสัมพันธภาพทางสังคมกับกลุมเพื่อนทั้งในและนอกโรงเรียนไม

สามารถปรับตัวได และเรียกรองความสนใจกับกลุมเพื่อน จึงมักเกิดปญหากับเพื่อนอยูเสมอ และ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยไมดี 

 จากเอกสารการศึกษารายกรณีดังกลาว สรุปไดวา การศึกษารายกรณีตาง ๆ ที่กลาว

มาแลวสามารถใชไดผลเกี่ยวกับการแกปญหาเด็กวัยรุนที่มีปญหาทางครอบครัวหรือมีพฤติกรรม

ไมเหมาะสมอันจะเกิดความเดือดรอนตอตนเองและสังคม การศึกษารายกรณีเปนวิธีหนึ่งที่

สามารถใชแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได โดยเฉพาะพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 



บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 
แหลงขอมูล 

 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสาสน

พัฒนา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2546 ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน         

เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน โดยมีวิธีการ

เลือกดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 6       และครูประจําวิชาประเมิน 

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน จํานวน 6 หองเรียน  โดยอธิบายใหครูทราบความหมาย

ของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และอธิบายวิธีใชแบบประเมินพฤติกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 1  มาคัดเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้น 

เรียนในขณะที่ครูสอนและครูมอบหมายงานใหทําในหองเรียน  

3. ผูวิจัยเลือกนักเรียนในหองเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน จํานวน 5 คน    เพื่อ 

เปนแหลงขอมูลในการศึกษารายกรณีในครั้งนี้ 

 
เครื่องมือที่ใชในการเลือกกลุมตัวอยาง 

 
1. แบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

1.1 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชวินิจฉัยกรณีศึกษา    ไดแก     แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  

แบบทดสอบการปรับตัว แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน แบบสํารวจตนเอง  

อัตตชีวประวัติ  การสังเกต  การสัมภาษณ  การเยี่ยมบาน   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และ

แบบประเมิน   

2. แบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
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วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ 
 

1. แบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
1.1 ผูวิจัยศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกอกวนในชั้น 

เรียน 

1.2 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนและสัมภาษณอาจารยประจําชั้นและ 

อาจารยผูสอนประจําวิชา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากขอ 1.1    และขอ 1.2   มาสรางแบบประเมินพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน แลวนําแบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน คือ 

อาจารยมณฑิรา  จารุเพ็ง ตรวจใหสอดคลองและผูวิจัยไดนําไปปรับปรุง แลวใหอาจารยประจําชั้น

และอาจารยประจําวิชา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ใหคะแนนพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

  1.4  นําคําตอบที่ไดมาจัดลําดับความถี่จากมากไปหานอย      แลวคัดเลือกเฉพาะ 

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนที่มีความถี่สูง 5 อันดับแรก  มาทําการวิจัยในครั้งนี้ 

  
ตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 

 แบบประเมินนี้ใชเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 
แบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 

ผูประเมิน  อาจารย………….……………..……  ชื่อ………..……………………  ชั้น ป. 6 

 
คําชี้แจง 
 พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ขณะเรียนหนังสือในหองเรียน อันทําใหการเรียนการสอนหยุดชะงักไมตอเนื่อง  ในที่นี้ผูวิจัย     

แบงออกเปน 2 ชวง คือ พฤติกรรมกอกวนในขณะที่ครูสอน และขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา    

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมกอกวนขณะครูสอน  ไดแก 

1.1 ตะโกนเสียงดัง 
1.2 ทําเสียงประหลาด 
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1.3 เคาะโตะ 

1.4 นําของเลนขึ้นมาเลน 

1.5 นําขนมมารับประทาน 

1.6 พูดแทรกครูนอกเรื่องที่สอน 

1.7 ลอชื่อพอแมเพื่อน 

2. พฤติกรรมกอกวนขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา  ไดแก 

2.1 คุยกันไมทํางาน 

2.2 ตะโกนเสียงดัง 
2.3 เคาะโตะ 

2.4 รองเพลง 
2.5 ทะเลาะกับเพื่อน 

2.6 ตบศีรษะเพื่อน 

2.7 ลุกเดินไปเดินมา 

 โปรดระบุน้ําหนักพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนแตละคนลงในชองที่ระบุพฤติกรรม

แตละดานตอไปนี้  สําหรับความหมายการแสดงออกของพฤติกรรมแตละดานมีดังนี้ 

 5   หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมบอยที่สุด 

 4 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมบอย 

 3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมปานกลาง 

 2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนอย 

 1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนอยที่สุด 
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ความถี่ของพฤติกรรม คนที ่ ชื่อ – นามสกลุ พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

  1. พฤติกรรมกอกวนขณะครูสอน 

1.1 ตะโกนเสียงดัง 
1.2 ทําเสียงประหลาด 

1.3 เคาะโตะ 

1.4 นําของเลนขึ้นมาเลน 

1.5 นําขนมมารับประทาน 

1.6 พูดแทรกครูนอกเรื่องที่สอน 

1.7 ลอชื่อพอแมเพื่อน 

2. พฤติ ก ร รมก อกวนขณะที่ ค รู

มอบหมายงานใหทํา 

2.1 คุยกันไมทํางาน 

2.2 ตะโกนเสียงดัง 
2.3 เคาะโตะ 

2.4 รองเพลง 
2.5 ทะเลาะกับเพื่อน 

2.6 ตบศีรษะเพื่อน 

2.7 ลุกเดินไปเดินมา   

     

 รวม       

 
2. แบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.1 ผูวิจัยศึกษาตํารา   เอกสาร   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเกตและบันทึก 

พฤติกรรมโดยการสังเกต 

2.2 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน   และสัมภาษณอาจารย 

ประจําชั้นและอาจารยผูสอนประจําวิชา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เกี่ยวกับพฤติกรรมกอกวนใน    

ชั้นเรียนของนักเรียนที่พบในหองเรียน 
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2.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากขอ 2.1 และขอ 2.2 และแบบประเมินพฤติกรรมกอกวน 

ในชั้นเรียน มาสรางแบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน คือ 

อาจารยมณฑิรา  จารุเพ็ง ตรวจสอบความสอดคลอง  แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม

ตามขอเสนอแนะ 

2.4 นําแบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว     ไปทดลองใช  

(Try-out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสาสนพัฒนา เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 

 
 ลักษณะของแบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 แบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  เปนแบบบันทึกที่ไดจากการสังเกตตาม

ชวงเวลาที่พฤติกรรมเกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะที่ครูสอนและใหงานทํา โดยการสังเกตแตละครั้ง ใช

เวลาประมาณ 50 นาที ติดตอกัน และบันทึกพฤติกรรมครั้งละ 8 ชวง ชวงละ 4 นาที สังเกต

นักเรียนคนละ 30 วินาที แลวพัก 1 นาที ในแตละชวง 

 
ตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 

แบบบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรยีน 
 

คร้ังที่………..  สถานที่…………………………………….  ชั้น………………………………… 

วิชา………………………..…….  วันที่………………………………………………………….. 

ผูสังเกต……………………………………….  เวลาที่สังเกต…………………………………… 

 พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ขณะเรียนหนังสือในหองเรียน  อันทําใหการเรียนการสอนหยุดชะงักไมตอเนื่อง  ในที่นี้ผูวิจัยแบง

ออกเปน 2 ชวง คือ พฤติกรรมกอกวนในขณะที่ครูสอน และขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมกอกวนขณะที่ครูสอน  ไดแก 

1.1 ตะโกนเสียงดัง 
1.2 ทําเสียงประหลาด 

1.3 เคาะโตะ 

1.4 นําของเลนขึ้นมาเลน 
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1.5 นําขนมมารับประทาน 

1.6 พูดแทรกครูนอกเรื่องที่สอน 

1.7 ลอชื่อพอแมเพื่อน 

2. พฤติกรรมกอกวนขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา  ไดแก 

2.1 คุยกันไมทํางาน 

2.2 ตะโกนเสียงดัง 
2.3 เคาะโตะ 

2.4 รองเพลง 
2.5 ทะเลาะกับเพื่อน 

2.6 ตบศีรษะเพื่อน 

2.7 ลุกเดินไปเดินมา 

 การสังเกตจะแบงเวลาออกเปน 8 ชวง  บันทึกพฤติกรรมชวงละ 4 นาที สังเกตนักเรียน

คนละ 30 วินาที และพัก 1 นาที  ในแตละชวงใชเวลา 50 นาที มีเกณฑการบันทึกดังนี้ 

 1 หมายถึง  พฤติกรรมที่ตองการบันทึกเกิดขึ้นในชวงเวลาของการสังเกต 

 0 หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการบันทึกไมเกิดขึ้นในชวงเวลาของการสังเกต 

 

 



พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
ขณะที่ครูสอน ขณะที่ครูมอบหมายงานใหทํา 

 
 

ชวงที่ 

 
 

นักเรียน

คนที่ 
ตะโกน

เสียงดัง 
ทําเสียง

ประหลาด 
เคาะ

โตะ 
นําของ

ขึ้นมา

เลน 

นําขนม 
มา

รับประทา

น 

พูดแทรก

ครูนอก

เรื่อง 

ลอชื่อ

พอแม

เพื่อน 

คุยกัน

ไม

ทํางาน 

ตะโกน

เสียงดัง 
เคาะ

โตะ 
รอง

เพลง 
ทะเลาะ

กับเพื่อน 
ตบศีรษะ

เพื่อน 
ลุกเดิน 
ไปมา 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3-8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
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วิธีการศึกษารายกรณี 
 

 มีวิธีการศึกษา 7 ข้ันตอน ดังนี้คือ 

1. กําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน    ผูวิจัยกําหนดวาปญหาคือพฤติกรรมกอกวนใน  

ชั้นเรียน แลวตั้งสมมติฐานวาเกิดจาก 

1.1 ตัวนักเรียนผูรับการศึกษา 

1.2 ส่ิงแวดลอม 

1.2.1 บาน 

1.2.2 โรงเรียน  ไดแก 

- ครู 

- นักเรียน 

1.2.3 สังคม  ไดแก 

- เพื่อนบาน 

 2.   รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชเทคนิค 6 เทคนิค และเมื่อไดขอมูลแตละ 

เทคนิค นํามาวิเคราะหทุกครั้ง เพื่อใหเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนดังนี้ 

2.1 การสังเกตและการบันทึกการสังเกต  ผูวิจัยเก็บขอมูลไวประกอบการพิจารณา 

วินิจฉัยพฤติกรรม โดยสังเกตนักเรียนทั้งขณะอยูในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  เพื่อคุมพฤติกรรมที่

แสดงออกของนักเรียนครั้งละ 30 นาที และหลังจากการสังเกตแลว มีการบันทึกและตีความหมาย

พฤติกรรมทันทีทุกครั้งที่สังเกต 
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แบบฟอรมบนัทึกการสงัเกต 
 

การบันทึกการสังเกตครั้งที่……. 
ชื่อผูถูกสังเกต………………………………………………..………………..  อายุ……………ป 

วัน เวลาที่สังเกต…………………………………………………………………………………… 

สถานที่…………………………………………………………………………………………….. 

 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ความคิดเห็น…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

        ลงชื่อ……………………………… 

        ตําแหนง………………………….. 
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2.2 การสัมภาษณ  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยทําการสัมภาษณ 
แบบไมมีพิธีรีตรอง  ทําการสัมภาษณบุคคลดังตอไปนี้ 

ก. นักเรียน 

ข. อาจารยประจําชั้น 

ค. อาจารยประจําวิชา 

ง. เพื่อนนักเรียนในหองเดียวกัน 

จ. ผูปกครอง 
 ในการสัมภาษณนักเรียนที่เปนแหลงขอมูล สัมภาษณคร้ังละ 30 นาที และบันทึกผลการ

สัมภาษณทันทีหลังจากยุติการสัมภาษณ 

 สวนบุคคลอื่น ๆ สัมภาษณคร้ังละ 30 นาที และบันทึกผลการสัมภาษณทันทีหลังจากยุติ

การสัมภาษณเชนเดียวกัน 
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แบบฟอรมสาํหรับบันทึกการสัมภาษณ 
 

การสัมภาษณครั้งที…่….. 
ชื่อ……………………………  นามสกุล…………………………..  อายุ……………….ป 

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

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

 จุดมุงหมายในการสัมภาษณ……………………………………………………………. 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ……………………………………………………………….. 

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

 ความคิดเห็น…………………………………………………………………………….. 

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

 ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….. 

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

 นัดสัมภาษณคร้ังตอไป วันที่……………………………..  เวลา……………………..น. 

สถานที่……………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงชื่อ…………………………….. ผูสัมภาษณ 

       ตําแหนง………………………….. 
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2.3 การเยี่ยมบาน    ผูวิจัยศึกษาสิ่งแวดลอมทางบานเพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ 

ระหวางตัวเด็กกับบิดามารดาหรือผูปกครองและพี่นองคนอื่น ๆ โดยรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ทางบาน โดยไปเยี่ยมบานของนักเรียนดวยตนเอง ตลอดจนรวมมือกับบิดามารดาหรือผูปกครอง

ในการชวยเหลือนักเรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

ก. กาํหนดจุดมุงหมายในการไปเยี่ยมบาน 

ข. นัดวัน เวลาที่จะไปเยี่ยมบานกับผูปกครอง 

ค. ไปเยี่ยมบานพรอมทั้งสังเกตและสัมภาษณผูปกครองรวมทั้งบุคคลในบาน 

ง. บันทึกการเยี่ยมบาน 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยทําการเยี่ยมบานคนละ 1 คร้ัง 
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แบบฟอรมบนัทึกการเยีย่มบาน 
 

ชื่อครูที่ไปเยี่ยม…………………………………………………………………………………….. 

ชื่อนักเรียน…………………………..…………….  อายุ………….……ป  ชั้น………………….. 

ชื่อครูประจําชั้น……………………………………………………………………………………..   

ชื่อบิดา……………………  ชื่อมารดา………………….  ชื่อผูปกครอง………………………… 

ที่อยู……………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ไปเยี่ยม………………………………….  เวลา………………. ถึงเวลา………………….น. 

1. บรรยายรูปรางลักษณะภายนอกตัวบานและบริเวณสนามหญา………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

2. บรรยายลักษณะภายในบาน………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. บรรยายลักษณะของบิดามารดาหรือผูปกครอง………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

4. บรรยายเจตคติของผูปกครองที่มีตอนักเรียน…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

5. บรรยายเจตคติของผูปกครองที่มีตอสถาบันการศึกษา………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

6. บรรยายสถานการณการทํางานและโอกาสที่นักเรียนไดทําการบานที่บาน…….. 

  ………………………………………………………………………………….. 

7. บรรยายถอยคําของผูปกครองที่ทานคิดวาสําคัญที่จะชวยใหเขาใจนักเรียนไดดีข้ึน 

…………………………………………………………………………………… 

8. บันทึกขอเสนอแนะของผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือนักเรียนและปรับปรุง
สถาบันการศึกษาใหดีข้ึน………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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2.4 การเขียนอัตตชีวประวัติ  ผูวิจัยใหนักเรียนเขียนบรรยายขอความในแบบฟอรม 

อัตตชีวประวัติที่ผูวิจัยกําหนดเพื่อใหนักเรียนเขียนเรื่องราวของตนเองตามความเปนจริงที่สุด เปน

การเขียนแบบกําหนดหัวขอใหเขียน   

 

ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนอัตตชีวประวัติ 

 

อัตตชีวประวัติ 

 

 ใหนักเรียนบรรยายขอความตอไปนี้ตามความเปนจริง 

 

ครอบครัวของขาพเจา 

 ชีวิตในวัยเด็กของขาพเจา ………………………………………………………………. 

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

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

 ชีวิตในปจจุบันของขาพเจา……………………………………………………………… 

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

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

 ชีวิตในอนาคตของขาพเจา……………………………………………………………… 

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

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

 

2.5 แบบสอบถาม     ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแบบกรอกขอมูลเกี่ยวกับ 

ขอเท็จจริงสวนตัว ภูมิหลัง สภาพปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจาก

แบบสอบถามของ กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 217-224)  เพื่อจะไดทราบถึงขอเท็จจริงบาง

ประการที่เปนประโยชนในการวินิจฉัยปญหาและชวยเหลือนักเรียนตอไป  ซึ่งมีขอมูลดังนี้ 

   2.5.1    ประวัติสวนตัวและครอบครัวนักเรียน 

2.5.2 ประวัติสุขภาพของนักเรียน 

2.5.3 การสังคมและกิจกรรมของนักเรียน 

2.5.4 กิจกรรม การศึกษา และปญหาของนักเรียน 
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  2.6  การทดสอบ  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพื่อใชผลการทดสอบมาชวยใน 

การวินิจฉัยปญหา ซึ่งเปนประโยชนในการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกนักเรียน  ในการวิจัย

คร้ังนี้  แบบทดสอบที่ใชคือ แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน  (Draw A Person Test เรียกยอ

วา DAP)  เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ใชเทคนิคการแสดงออก (Expressive Technique) 

เพื่อใหผูรับการทดสอบแสดงออกเกี่ยวกับตนเองอยางอิสระ เพราะจะทําใหบุคคลเปดเผยอารมณ

ที่ยุงยากของเขาออกมา และชวยใหผูรับการทดสอบมีความรูสึกที่ผอนคลายอารมณ   

 การแปลความหมาย  การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวาดภาพคน  เปนแบบคุณภาพ

ในเชิงบรรยายบุคลิกภาพหลายดาน ซึ่งไดจากการวิเคราะหลักษณะของภาพที่วาด องคประกอบ  

ที่ตองคํานึงถึงคือ ขนาดรูปรางของภาพผูหญิงและผูชายที่วาด ตําแหนงที่วางในกระดาษคุณภาพ

เกี่ยวกับเสน ลําดับการวาดสวนตาง ๆ สวนใดกอนหลัง การตั้งทาดานหนาหรือดานขางของภาพ 

ตําแหนงของแขน เสื้อผาที่สวมใส ฉากหลังของภาพ และผลของฉากซึ่งเปนสวนประกอบทั้งหมด

ของภาพ มีการแปลความหมายเปนพิเศษเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกายที่ขาดหายไป ผิดสัดสวน

ของจํานวนและการแจกแจงรายละเอียด รอยลบ ขีดฆา การสมมาตรของภาพที่วาดและลักษณะ

แบบอื่น ๆ และยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสวนใหญของรางกาย เชน ศีรษะ ลักษณะหนาตา  ผม  คอ 

ไหล หนาอก ลําตัว สะโพก มือและเทา 

 3.   การวินิจฉัยสาเหตุของพฤติกรรมกอกวน     ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันที่ 2 

มาเปนพื้นฐานประกอบการนําทฤษฎีทางจิตวิทยามาชวยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ  พรอมทั้งหา

วิธีการชวยเหลือแกไขปญหา ตลอดจนแนะแนวทางแกนักเรียนในการแกไขหรือปรับตัวให

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  4.   การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 

 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

 1.  การใหความชวยเหลือโดยตรง  หมายถึง  การชวยเหลือกับผูรับการศึกษาโดยตรง 

ปฏิบัติดังนี้ 

  1.1  การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

(Client-Centered Counseling) ของ คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers) การใหคําปรึกษาโดย

ใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง โดยเนนใหผูรับการศึกษาไดระบายความ 

รูสึกโดยเลาถึงชีวิตในอดีตและชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเขาเกิดความรูสึกผอนคลาย  ผูวิจัยให

ความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางบรรยากาศที่อบอุน ไววางใจ ในระยะของการสรางสัมพันธภาพ 

(Repport) ใหผูรับการศึกษารูสึกอบอุน ไววางใจ เพื่อนําไปสูการรวมมือในการพัฒนาตนเองตอไป  
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ตามแนวคิดของทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-Centered Theory)  

เชื่อวา มนุษยมีความสามารถ มีเหตุผลที่จะคิดและตัดสินใจดวยตนเอง พรอมที่จะเติบโตงอกงาม 

มนุษยเปนคนดีและมีคุณคา หากเขาสามารถคนพบศักยภาพของเขาและพัฒนาศักยภาพของตน

ไดสูงสุด โดยสงเสริมใหเขาพัฒนาศักยภาพที่ดีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองในสิ่งที่เปน

อุปสรรค และนําไปสูการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา นอกจากนั้นมนุษยตองการความรัก การ

ยอมรับ ความเอื้ออาทร ผูรับการศึกษาจึงควรไดรับความรัก ความอบอุน รวมทั้งใหเขาตระหนักรู

ในความสามารถของตนเองในเรื่องของความสามารถในการเรียนที่อยูในระดับดี ใหพัฒนาตัวเอง

ตอไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหผูรับการศึกษาไดเกิดความรูสึกพึงพอใจในตนเอง (Self-

Actualization)  ซึ่ง โรเจอรส เชื่อวา บุคคลเปนผูกําหนดวิถีชีวิต และการแกไขปญหาดวยตนเอง 

หากผูนั้นมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับตนเอง ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูในการที่จะเขาใจ

ถึงสาเหตุอ่ืนเปนปญหาที่ทําใหตนเองไมมีความสุข นั่นคือ ปญหาของผูรับคําปรึกษาเกิดขึน้มาจาก

ความไมประสานสอดคลองกันระหวางความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตน (Self 

Concept) กับประสบการณที่ไดรับ  ดังนั้นจึงควรใหการชวยเหลือโดยใหผูรับการศึกษาพัฒนา       

ศักยภาพของตนเองใหสูงสุด โดยเริ่มจากการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เขาประสบอยู 

จากนั้นควรใหเขาไดคิดหาวิธีที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและ

เกิดประโยชนตอตัวเขาเองตอไป 

 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1. เร่ิมการใหคําปรึกษา โดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกันเอง และ 

กลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 

2. ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การสะทอน 

ความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทางในการ

ลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 

3. ข้ันยุติการใหคําปรึกษา  ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา ตลอดจนบอกแนวทาง 

ในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม

แลวนัดหมายครั้งตอไป 

 2.   ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา   เพื่อปรึกษาปญหาและขอความ 

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 
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 3.   ผูวิจัยไปพบมารดา     เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือ  แกไข ปญหาและการ 

ปองกัน สงเสริม 

 5.   ทํานายผล ผูวิจัยบอกใหผูรับการศึกษาทราบวาปญหานี้สามารถแกไขไดหรือไม โดย

อาศัยความสัมพันธของขอมูลที่เปนผลมาจากการวิเคราะหและการวินิจฉัยตอเนื่องกันไปสัปดาห

ละ 1 คร้ัง เพื่อคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการปรับตัวในพฤติกรรมที่เปนปญหาดังกลาว 

6. การติดตามผล   ผูวิจัยทําการติดตามผลในขณะที่ทําการศึกษาทุกระยะคือ  ติดตาม 

ผลทุกครั้งที่ไปพบขอมูลหรือแตละครั้งที่ใหการชวยเหลือปองกันและสงเสริมไปเพื่อประเมินวา  

แนวทางในการชวยเหลือนั้นถูกตอง ไดผลดีหรือไม อยางไร จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไข      

ปรับปรุงตอไปอยางไรบาง 

7. การสรุปผลและขอเสนอแนะ  ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 

7.1 สรุปผลทุกครั้งหลังจากทําการชวยเหลือนักเรียนไปแลวในแตละครั้ง เพื่อให 
ทราบวาทําอะไรไปบาง และใหขอเสนอแนะวาจะมีการวางแผนทําอะไรในครั้งตอ ๆ ไป 

7.2 สรุปผลกอนปดการทําการศึกษาครั้งสุดทาย  โดยสรุปผลของการทําการศึกษา 

ไวทั้งหมด และใหขอเสนอแนะไว 3 ทาง ดังนี้ 

7.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษาเปนรายกรณี 

7.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับขอมูลเปนรายกรณี 

7.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับบุคคลที่สนใจหรือจะศึกษาบุคคลนั้นตอไปหรือจะ 

ศึกษาบุคคลในลักษณะเชนเดียวกันตอไป 

 
แบบแผนการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
 

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเองอยางละเอียดทุกขั้นตอน  โดยใชเครื่องมือตาง ๆ ดังรายละเอียด

ที่กลาวไวในหัวขอเร่ืองเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล จึงเปน

การนําขอมูลมาสรุปหาขอเท็จจริง 

 ดังนั้นการรายงานผลการวิจัยครั้งนี้จึงเขียนสรุปเปนรายบุคคลและโดยภาพรวมทั้ง 5 คน 

ต้ังแตลักษณะของปญหา ประวัติดานตาง ๆ โดยยอการวินิจฉัย การชวยเหลือ แกไข การปองกัน 

การสงเสริม การติดตามผล ตลอดจนการสรุปผลและขอเสนอแนะ 



บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนจํานวน 5 คน โดยใช  

ข้ันตอน 7 ข้ันตอน และใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหโดย   

ภาพรวมไดดังนี้ 
 
 กรณีศึกษารายที่ 1  เด็กชาย ก. (ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 

ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ก.  เปนเด็กชายไทยเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธ อายุ 12 ป  

รูปรางคอนขางผอม ตัวเล็ก สมสวน ผิวเนื้อดําแดง ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ลักษณะเปนคน

คลอง แคลว ราเริง แจมใส แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน แตไมสะอาดเทาที่ควร 

สังเกตไดจากเสื้อผาที่สวมใสและเล็บมือ พูดเสียงดังฟงชัด มีสัมมาคารวะกับผูใหญพอสมควร แต

กับเพื่อนไมสุภาพ สุขภาพแข็งแรง เวลาเดินจะเดินเชิดหนาตัวตรง 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 
1.  การสังเกต และการบันทึกการสังเกต 

 ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกการสังเกตทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 

9 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  ในหองเรียน    ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย ก.  ในรายวิชาที่เด็กชาย ก. ชอบ   และไม 

ชอบเรียน ดังนี้ 

   1.1.1  วิชาที่ชอบเรียน  ไดแก 

    ก)   วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง พบวา 

เด็กชาย ก. มีความตั้งใจเรียนมาก แสดงออกโดยไมคุย จองมองครูเวลาที่ครูอธิบาย และจะ    

พยักหนาและยิ้มเปนระยะเมื่อไดฟงครูอธิบาย เวลาครูถามก็จะรีบลุกขึ้นยืนและตอบคําถามดวย

ความมั่นใจในคําตอบที่ไดตอบ และจะสุภาพกับครูผูสอน มีสัมมาคารวะ 
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ข) วิชาคณิตศาสตร    ผูวิจัยสังเกต  จํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย ก.    

มีสมาธิในการเรียนมาก กลาวคือ ต้ังใจฟงครูสอน และจะพยายามถามครูเกี่ยวกับส่ิงที่ไมเขาใจ 

พยายามทําความเขาใจกับเร่ืองที่เรียน สังเกตจากการยกมือถามครู และปรึกษากับเพื่อนที่นั่ง   

ขาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน 

1.1.2 วิชาที่ไมชอบเรียน  ไดแก 

    วิชาภาษาอังกฤษ   ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย ก.     

ไมต้ังใจเรียน แสดงทาทีเบื่อหนายโดยการถอนหายใจบอยครั้ง  มองออกนอกหนาตาง บางครั้งจะ

ชวนเพื่อนคุย ถาเพื่อนไมคุยดวยก็จะตะคอกและเอามือเขกหัวเพื่อน นอกจากนั้นก็จะลุกเดินจาก

โตะไปทิ้งขยะโดยไมไดขออนุญาตครูผูสอนแตอยางใด พอครูผูสอนเรียกถาม เด็กชาย ก. ก็จะ    

ทําทาไมไดยิน พอครูเรียกซ้ําอีก เด็กชาย ก. ก็จะยอนถามครูวา ครูถามอะไร ครูจึงโกรธและทาํโทษ

โดยการตี ซึ่งสังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมที่เด็กชาย ก. มีทาทางโกรธครูมาก แสดงออกโดย         

ทําทาทางไมพอใจ 

  1.2  นอกหองเรียน 

1.2.1 เขาแถวกอนเขาหองเรียนชวงเชา   ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง   คร้ังแรก 

(วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546) พบวา เด็กชาย ก. มาเขาแถวชากวาเพื่อน ๆ ในหองเดียวกัน และ

จะวิ่งมาแทรกแถวตามลําดับไหล ทําใหเพื่อนหลายคนตองขยับเพื่อใหเด็กชาย ก. ไดยืนใน

ตําแหนงนั้น 

    สังเกตครั้งที่ 2 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547)  พบวา เด็กชาย ก.      

มาเขาแถวตรงเวลา แตในเวลาเดียวกันเพื่อนบางคนมาชา เด็กชาย ก. จะเอามือตบศีรษะเพื่อนคน

ที่มาสาย ในขณะที่ยืนเขาแถวเคารพธงชาติ เด็กชาย ก. จะยืนตรงมีระเบียบวินัย เมื่อเพลงชาติ  

จบลง เด็กชาย ก. ก็หันไปตบศีรษะเพื่อนที่มาสายคนเดิม คุณครูที่คุมแถวตองเดินไปหามปราม 

1.2.2 ในโรงเรียนชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 

2 คร้ัง (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา  เด็กชาย ก. ไมไดเขาแถวในการซื้ออาหาร แตจะ

พยายามแซงแถวไปอยูดานหนาเพื่อจะซื้ออาหารกอน คนที่อยูดานหนา (คนแรกของแถว) ไมยอม

ใหเด็กชาย ก. ดึงที่คอเสื้อและผลักออกไป แลวซื้ออาหารเปนคนแรกไดสําเร็จ ในขณะทีรั่บประทาน

อาหารก็จะรีบรับประทานจนอาหารที่อยูในจานหกเลอะเทอะ รับประทานอาหารจนหมดจาน   

แลวรีบลุกออกไปจากโตะอาหารโดยไมไดเก็บจาน 
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    สังเกตครั้งที่ 2 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547)  เด็กชาย ก. จะรีบวิ่งไป

ซื้ออาหารอยางเร็ว เพื่อที่จะซื้อเปนคนแรก แตก็ชากวาเพื่อนประมาณ 2 คน เด็กชาย ก. จะอยูเปน

ลําดับที่ 3 แตเด็กชาย ก. ก็จะทําเหมือนคร้ังแรกที่สังเกต คือ ผลักคนแรกออกไป แลวก็จะเขาไป

แทนที่เพื่อซื้ออาหารเปนคนแรก จากนั้นก็จะรีบรับประทานอยางรวดเร็ว จนกระทั่งอาหารในจาน

หมด แลวรีบลุกจากโตะโดยไมไดเก็บจานเหมือนเดิม ชวงเวลานั้นในขณะที่เด็กชาย ก. รีบลุกจาก

โตะ ครูที่ดูแลความเรียบรอยในโรงอาหารก็ไดเรียกเด็กชาย ก. ใหเก็บจานใหเรียบรอย 

1.2.3 เขาแถวกอนเขาหองเรียนชวงบาย   ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรก 

(วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา  เด็กชาย ก. มาเขาแถวเปนคนแรก ขณะที่อยูในแถวจะชวน

เพื่อนคุยเสียงดังและบอกกับเพื่อนวาครูไมอยูไมเปนไร ถาครูมาเราก็หยุดคุย แลวบอกใหเพื่อน ๆ 

คอยดูครูไว  ผูวิจัยก็เดินเขาไปใกลเด็กชาย ก เด็กชาย ก. ก็หยุดคุย เอามือจุปากใหทุกคนเงียบ 

    ผูวิจัยสังเกตครั้งที่ 2 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547)  พบวา เด็กชาย ก. 

มาเขาแถวเปนคนที่ 5  (จากจํานวนนักเรียนที่มาเรียน 43 คนในวันนั้น)  ผูวิจัยสังเกตเห็นวา      

เด็กชาย ก. ไดเดินไปตบศีรษะเพื่อนบางคนที่มาเขาแถวชา บางคนก็ไมกลาไปยุงแลวบอกกับเพื่อน

วาวันหนาวันหลังอยามาสายอีกจําไวนะ 

 
2. การสัมภาษณ 

 ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูเกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 สัมภาษณผูรับการศึกษา   ผูวิจัยสัมภาษณเด็กชาย ก. เปนระยะ ๆ ตลอดเวลา 

ที่ทําการศึกษา  สัมภาษณเด็กชาย ก. คร้ังที่ 1 (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547)  ทราบวา เด็กชาย ก. 

มีที่พักไมแนนอน อยูกับมารดาบาง ปาบาง ยายบาง เด็กชาย ก. เลาวา เนื่องจากบิดา-มารดา

แยกกันอยู บิดามีภรรยาใหม มารดามีสามีใหม มารดาตองไปติดตองานตางจังหวัด ดังนั้นเขาจึง

ตองอยูกับยายเปนสวนใหญ ในบานของยายอยูกันเปนครอบครัวใหญ มีครอบครัวของปาจํานวน 

5 คน คือ ปา สามีของปา และลูกของปาอีก 3 คน ลูกของปาใชใหเขาทํางานบานหลายอยาง เชน 

เก็บจานของทุกคนลางใหสะอาดหลังจากรับประทานอาหารแลว นอกจากนั้นยังตองกวาดบาน    

ถูบาน และนวดยายกอนเขานอน  เขาเหนื่อยมากอยากกลับไปอยูกับบิดา-มารดา แตกเ็ปนไปไมได 

มารดาบอกเสมอวาไมตองคิดอะไรมาก ใหอดทน เดี๋ยวก็เรียนจบ ป.6 แลว พอจบ ป.6 มารดาจะ

รับไปอยูดวย อยาคิดวาเรามีปญหา ถาเราคิดวามันมีปญหา มันก็มีปญหา แตถาไมคิด มันก็ไมมี

ปญหา เขาเลาตอไปวา เขาอดทนมาตลอด แตบางครั้งเขาก็ทอ เพราะทุกสิ่งทุกอยางเหมือนเดิม 

เขาคิดถึงบิดา อยากใหบิดามาเยี่ยมเขาบาง อยากรับประทานอาหารพรอมบิดามารดา และลูก  
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แตมันคงยาก ยิ่งนับวันมันก็ยิ่งไมมีโอกาส อยากเรียนใหจบ ป.6 เร็ว ๆ จะไดไปอยูกับมารดาที่  

เมืองนนท อยากโตเร็ว ๆ จะไดดูแลตัวเองได จะไดไมมีใครรังแก 

2.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของในโรงเรียน  ไดแก 

2.2.1  สัมภาษณอาจารยประจําชั้น จํานวน 1  คร้ัง   (วันที่ 5 มกราคม  2547) 

ทราบวา เด็กชาย ก. เปนเด็กที่พูดเสียงดังกับเพื่อน พูดจาไมคอยสุภาพ แตงตัวเรียบรอย แตไม

คอยรักษาความสะอาดของเสื้อผา ทํางานเปนระเบียบ เขียนหนังสือสวย เปนคนคอนขางเอาแตใจ 

ตนเอง ถาตั้งใจจะทําอะไรตองทําใหได มีความมานะ มีความอดทน ยิ้มแยมแจมใส 

   2.2.2  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต    จํานวน 1  

คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ก. เปนเด็กที่เรียนดี มีความพยายาม สนใจในการเรียน        

มีความคิดสรางสรรค มีความมุมานะ ขยัน อดทน เปนคนกลาพูด กลาทํา พูดเสียงดัง มีบางครั้งไม

สุภาพกับเพื่อน ๆ แตพูดกับครูดวยความสุภาพออนนอม 

   2.2.3  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาคณิตศาสตร    จํานวน 1 คร้ัง     ผูวิจัยได 

ขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ก. พูดเสียงดัง ขยัน อดทน มุมานะ กลาพูด กลาทํา บางครั้งชอบนั่ง    

เหมอลอย ความประพฤติโดยรวมเปนคนสุภาพ เรียบรอย 

   2.2.4  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน 1 คร้ัง    ผูวิจัยได 

ขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ก. ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร สังเกตจากชอบเดินไปเดินมาในขณะที่ครูสอน 

ชอบนั่งเหมอลอย บางครั้งตบศีรษะเพื่อน ชวนเพื่อนคุย ไมสงการบานเปนบางครั้ง 

   2.2.5  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาภาษาไทย  จํานวน 1 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูล 

ดังนี้คือ เด็กชาย ก. เปนคนพูดเสียงดัง เปนคนกลาพูด กลาทํา บางครั้งคอนขางใจรอน คุยเกง 

มนุษยสัมพันธดี มีบางครั้งที่นั่งเหมอลอยในหองเรียนขณะเรียน และบางครั้งก็นั่งหลับในขณะที่ให

ทําแบบฝกหัด โดยรวมเปนเด็กตั้งใจเรียน ขยัน อดทน 

   2.2.6  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย (ดนตรี-นาฏศิลป 

พลศึกษา ลูกเสือ) จํานวน 1 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ก. มีความสามารถรองเพลงและ

เขียนตัวโนตไดดี มีความขยันสม่ําเสมอ ชอบแสดงออก ชอบรองเพลง ชอบเลานิทาน บางครั้งชอบ

แกลงเพื่อน มีบุคลิกภาพในการเปนผูนํา 

   2.2.7  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ     จํานวน 1 คร้ัง  

ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ก. พูดเสียงดัง กลาพูด กลาทํา บางครั้งเอาแตใจตัวเอง ชอบรังแก

เพื่อนโดยการตบศีรษะ ชอบบังคับใหเพื่อนทําตามคําสั่งของตนเอง 
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   2.2.8  สัมภาษณเพื่อนสนิทในโรงเรียนเดียวกัน   จากการสัมภาษณนักเรียน 3 

คน  ผูวิจัยไดขอมูลโดยสรุปดังนี้คือ  เด็กชาย ก. มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี  ชอบเรียน            

วิชาคณิตศาสตรและวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชอบรองเพลง ลักษณะนิสัยของเด็กชาย ก. 

พูดเสียงดัง 

   2.2.9  สัมภาษณมารดาของเด็กชาย ก.    จํานวน 1 คร้ัง    ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้ 

เด็กชาย ก. เปนเด็กขยัน ชอบอานหนังสืออานเลน อานหนังสือนิทาน ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 

ชอบเก็บตัวอยูกับบาน บางครั้งนั่งเหมอลอย ชวยงานบานทุกอยางเทาที่ทําได เปนคนพูดเสียงดัง 

เปนคนใจนอย 

 
3. การเยี่ยมบาน   

 ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 คร้ัง ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและผูปกครองดังนี้ 

3.1 จากการสังเกต พบวา สถานที่พักอยูในซอยยานชุมชนแออัดในซอยพัฒนาการ 

1 ใกลโรงเรียนสารสาสนพัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สภาพบาน  

เปนไม 2 ชั้น มีเนื้อที่ 25 ตารางวา เชาที่บุคคลอื่นเพื่อปลูกบาน ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน

บานไมมีระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร ของใชวางเกะกะในบาน ภายในบานแบงซอยกั้นเปนหอง  

เล็ก ๆ ชั้นบนแบงเปน 3 หองนอน ชั้นลางแบงเปน 2 หองนอน หองครัวอยูรวมกับหองรับแขก ไมมี

เฟอรนิเจอร ใชโตะอาหารเปนที่รับแขก 

   บรรยากาศภายในบาน มีแสงสวางนอย ตองเปดไฟใหแสงสวาง เพราะมีบาน 

ปลูกติดกันหลายหลัง ไมมีร้ัวบาน ชั้นบน เปนที่พักของครอบครัวปา สวนชั้นลางเปนที่พักของยาย

และเด็กชาย ก. 

3.2 จากการสัมภาษณ  พบวา ในการสนทนากับยาย ปา และเด็กชาย ก.  เด็กชาย 

ก. จะฟงอยางสงบเรียบรอย ไมคอยพูด จะตอบคําถามดวยน้ําเสียงเบา เมื่อมีผูถามเทานั้น ปาจะ 

เปนผูพูด ในการสัมภาษณทั้งหมด ปาเลาวา เด็กชาย ก. ชอบพูดเสียงดัง โมโหงาย บางครั้งชอบ

เหมอลอย ชอบรองไห เวลาไมพอใจจะแสดงออกทันที  สวนยายมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส       

ใหการตอนรับเปนอยางดี 

 จากการเยี่ยมบาน  พอสรุปไดวา สถานที่พักอาศัยคอนขางจะแคบ การจัดบานไมถูก  

สุขลักษณะ เนื่องจากอากาศถายเทไมสะดวก บรรยากาศภายในบานมืด การจัดวางของในบาน
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ขาดความเปนระเบียบ  ไมมีสถานที่ สําหรับอานหนังสือหรือทําการบาน    บรรยากาศภายในบาน

รอนอบอาว ส่ิงเหลานี้อาจทําใหเด็กขาดโอกาสในการทําความเขาใจบทเรียน  
 
 4.   อัตตชีวประวัติ 
 จากอัตตชีวประวัติ ทําใหทราบวา เด็กชาย ก. เกิดในครอบครัวที่ประกอบดวยบิดา 

มารดา และเด็กชาย ก. ตอมาไมนาน บิดา มารดา แยกทางกัน บิดาและมารดาตางก็แตงงานมี

ครอบครัวใหม เด็กชาย ก. ตองอยูกับยายและปาซึ่งเปนครอบครัวขยาย 

 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังนี้ 

4.1 ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชาย ก. มีความสุขพอสมควร เนื่องจากมีบิดามารดาและ 

เด็กชาย ก. อยูในครอบครัวเดียวกัน บิดาและมารดาเปนผูเลี้ยงดูเด็กชาย ก. ใหความรักและการ  

อบรมดูแลเอาใจใสเด็กชาย ก. 

4.2 ชีวิตในปจจุบัน  เด็กชาย ก. เรียนอยูในชั้น ป.6  ชีวิตมีความสุขบาง  ทุกขบาง 

เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน ตองไปอาศัยอยูกับยายและครอบครัวของปา 

4.3 ชีวิตในอนาคต   เด็กชาย ก. ตองการเปนนายรอยทหารบก  ซึ่งเปนความใฝฝน 

ของเด็กชาย ก. การวิเคราะหอัตตชีวประวัติของเด็กชาย ก. มีขอนาสังเกตคือ บิดามารดามี    

ครอบครัวใหม เด็กชาย ก. ตองมาอาศัยอยูกับยายและครอบครัวของปา จึงอยูในภาวะที่ขาดความ

อบอุนในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา 

 
 5.  บันทึกประจําวัน 
 จากการที่ใหนักเรียนเขียนบันทึกประจําวัน  สรุปไดดังนี้ 

  5.1  จากบันทึกประจําวัน  ทําใหทราบวา เด็กชาย ก. มีกิจวัตรประจําวันคือ        

วันธรรมดาตื่นนอนตอนเชา อาบน้ํา ลางหนา ไปโรงเรียน เลิกเรียนตอนเย็นกลับบาน อาบน้ํา      

รับประทานอาหารเย็น ทําการบาน เขานอน  วันหยุด ต่ืนสาย รับประทานอาหารเชา ไปทําบุญ   

ไปเที่ยว เลี้ยงนอง อาบน้ํา ซักผา โทรศัพท ทําความสะอาดหนาบาน รับประทานอาหารกลางวัน 

อานหนังสือ รีดผา ออกไปเลนนอกบาน เขาบานนอนตอนบาย ต่ืนตอน กินขาวเย็น อาบน้ําใหนอง 

เลนเกมส เขานอน  จากบันทึกประจําวัน  แสดงวาเด็กชาย ก. มีความรับผิดชอบในงานบานของ

ครอบครัวดี 
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 6.   แบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  ทําใหทราบขอเท็จจริงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  6.1  ประวัติสวนตัวและครอบครัว   พบวา  เด็กชาย ก.  เปนเด็กชายไทยเชื้อสายจีน  

นับถือศาสนาพุทธ  อายุ 12 ป รูปรางคอนขางผอม ตัวเล็ก สมสวน ผิวเนื้อ  ดําแดง ผมดํา ตา 2 ชัน้ 

ใบหนารูปไข ลักษณะเปนคนคลอง แคลว ราเริง แจมใส แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของ     

โรงเรียน แตไมสะอาดเทาที่ควร สังเกตไดจากเสื้อผาที่สวมใสและเล็บมือ พูดเสียงดังฟงชัด          

มีสัมมาคารวะกับผูใหญพอสมควร แตกับเพื่อนไมสุภาพ สุขภาพแข็งแรง บิดามีอาชีพทํางาน

บริษัท มารดามีอาชีพคาขาย บิดามารดาหยารางกัน  มีนองชายตางบิดา 1 คน 

  6.2  ประวัติสุขภาพ  เด็กชาย ก. มีสุขภาพดี ไมเคยเจ็บปวย ไมมีความผิดปกติทาง

รางกาย นอนวันละ 4-6 ชั่วโมง 

  6.3  สังคมและกิจกรรม  เด็กชาย ก. อยูอาศัยกับปาและยายชอบใหเพื่อนมาบาน 

เปนเด็กราเริง    ชอบดูโทรทัศนประเภทตลก   ตอสู    ชอบอานหนังสือประเภทผจญภัยลึกลับ  

หนังสือวิทยาศาสตร ชอบเลนกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอล กีฬาในรมที่สนใจมากที่สุดคือ ปงปอง  

    6.4  ดานกิจกรรม การศึกษา และปญหา  เด็กชาย ก.  เขารวมกิจกรรมที่โรงเรียน

จัดมากที่สุดคือ กีฬาสี เด็กชาย ก. มีเพื่อนมาก  ชอบรองเพลง อานหนังสือวันละประมาณ 10 นาที 

วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ พละ วิชาที่ชอบนอยที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ ไมไดทํา   ตารางดูหนังสือ ไมมี

สมาธิในการอานหนังสือ ไมตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน เรียนหนังสืออยูในระดับ     

ปานกลาง เมื่อโตขึ้น บิดาตองการใหมีอาชีพเปนทหารเรือ ตัวเองตองการเปนนายรอย ต้ังใจจะ

เรียนใหจบชั้นสูงของโรงเรียนนี้ 

 
 7.   แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสํารวจตนเอง 
 จากการทดสอบ  ปรากฏผลดังนี้ 

7.1 แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน (Draw A Person Test     หรือเรียกยอวา  

DAP)  พบวา เด็กชาย ก. สนใจในตนเอง ประหมา มีแนวโนมเก็บตัว มีความซึมเศรา มีความรูสึก

ไมแนใจ รูสึกไมมีอะไรแนนอน มีปมดอย  มีความหวาดระแวง  และแยกตนเองจากสังคมภายนอก 

มีความเครียด 

  7.2  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  พบวา  เด็กชาย ก. ไดรับการ อบรมเลี้ยงดูแบบ

ปลอยปละละเลย จากแบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดูนี้พบวา  เด็กชาย ก.  มีปญตางจะเก็บไวคน

เดียวจะไมคอยนํามาเลาหรือปรึกษาใครภายในบาน  ถาจะบอกก็บอกแตยาย    และรูสึกวาตนเอง

ไมคอยไดรับความสนใจจากทุกคนในบาน  สังเกตไดจากการที่เด็ก ก. ไปเที่ยวไหนพอแมก็ไมวา
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  7.3  แบบทดสอบการปรับตัว  พบวา  เด็กชาย ก.มีความหวาดระแวง   รูสึกวาเพือ่น

จะทําอะไรไมคอยถูกใจ    ชอบนั่งคิดคนเดียว   รูสึกหวาเหวเมื่อตองอยูคนเดียว   แตจะมีความ

สนุกสนานเมื่อไดเลนกับเพื่อน   เปนคนชอบบนเมื่อเพื่อนๆทําอะไรไมถูกใจ 

 จากแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม  สรุปไดวา เด็กชาย ก. มีความรูสึกวาตนเอง

เปนคนใจรอนและโมโหงาย เมื่อมีเร่ืองไมพอใจเกิดขึ้นจะแสดงออกทันที และจะกังวลกับผลการ

สอบมาก จะรูสึกวาเหวเมื่อตองอยูคนเดียว และจะไมคอยสนใจวาเพื่อน ๆ จะรูสึกอยางไร เมื่อ

เถียงหรือทะเลาะกับเพื่อน ๆ จะเก็บมาคิดหลายวัน และจะไมสนใจวาตนเองจะมีเพื่อนหรือไม 

  7.4  แบบประเมินตนเอง เร่ืองการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา เด็กชาย ก. ได

คะแนนรวม 18 คะแนน การมีสัมพันธภาพอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง  

  7.5  แบบสํารวจตนเอง    เด็กชาย ก.  พบวา  เปนคนสนุกสนาน ราเริง เปนตัวของ

ตัวเอง ซื่อสัตย พึ่งตนเอง  มีความรับผิดชอบ ชอบใหคนสนใจ หงุดหงิดงาย ชอบเสี่ยง 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ก.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณอัตตชีวประวัติ แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล แบบทดสอบ

การอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจตนเอง ซึ่ง

ใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ก. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณโกรธไดงาย  

ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนรังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความซึมเศรา รูสึกไม

แนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความหวาดระแวง ปดตนเองจากโลกภายนอก มีความเครียด    

ตองการทําตัวเปนจุดเดน   ซึ่งบุคลิกดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูใน

ครอบครัวที่ขาดความรัก ความอบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใสดูแล เลี้ยงดู อบรม      

ส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 

 2.   สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  มีดังนี้ 

 จากขอมูล  พบวา ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ก. 

คือ สภาพครอบครัวที่บิดามารดาแยกทางกัน  บิดามีงานมาก สวนมารดามีสามีใหม จึงมีเวลาดูแล

เอาใจใสเด็กนอยลง ทําใหพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปทั้งทางบานและโรงเรียน 
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 การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

 1. การชวยเหลือผูรับการศึกษาโดยตรงดวยการใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการให

คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง(Client-Centered Counseling) ของ คารล อาร โรเจอรส 

(Carl R. Rogers) การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

โดยเนนใหเด็กชาย ก. ไดระบายความรูสึกโดยเลาถึงชีวิตในอดีตและชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเขาเกิด

ความรูสึกผอนคลาย  ผูวิจัยใหความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางบรรยากาศที่อบอุน ไววางใจ       

ในระยะของการสรางสัมพันธภาพ (Repport) ใหเด็กชาย ก. รูสึกอบอุน ไววางใจ เพื่อนําไปสูการ

รวมมือในการพัฒนาตนเองตอไป  ตามแนวคิดของทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปน   

ศูนยกลาง (Client-Centered Theory)  เชื่อวา มนุษยมีความสามารถ มีเหตุผลที่จะคิดและ        

ตัดสินใจดวยตนเอง พรอมที่จะเติบโตงอกงาม มนุษยเปนคนดีและมีคุณคา หากเขาสามารถ     

คนพบศักยภาพของเขาและพัฒนาศักยภาพของตนไดสูงสุด โดยสงเสริมใหเขาพัฒนาศักยภาพทีดี่

อยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองในสิ่งที่เปนอุปสรรค และนําไปสูการแกไขพฤติกรรมที่เปน

ปญหา  นอกจากนั้นมนุษยตองการความรัก การยอมรับ ความเอื้ออาทร ดังนี้ เด็กชาย ก. จึงควร

ไดรับความรัก ความอบอุน รวมทั้งใหเขาตระหนักรูในความสามารถของตนเองในเรื่องของ

ความสามารถในการเรียนที่อยูในระดับดี ใหพัฒนาตัวเองตอไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให

เด็กชาย ก. ไดเกิดความรูสึกพึงพอใจในตนเอง (Self-Actualization) ซึ่ง โรเจอรส เชื่อวา บุคคล

เปนผูกําหนดวิถีชีวิต และการแกไขปญหาดวยตนเอง หากผูนั้นมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับ

ตนเอง  ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูในการที่จะเขาใจถึงสาเหตุอ่ืนเปนปญหาที่ทําใหตนเอง

ไมมีความสุข นั่นคือ ปญหาของผูรับคําปรึกษาเกิดขึ้นมาจากความไมประสานสอดคลองกัน

ระหวางความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตน (Self Concept) กับประสบการณที่ไดรับ  

ดังนั้นจึงควรใหการชวยเหลือโดยใหเด็กชาย ก. พัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงสุด โดยเริ่มจาก

การคิดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เขาประสบอยู จากนั้นควรใหเขาไดคิดหาวิธีที่จะจัดการกับ

ปญหา  ที่เกิดขึ้น  เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและเกิดประโยชนตอตัวเขาเองตอไป 

 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.1  เร่ิมการใหคําปรึกษาโดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกันเอง  
และกลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 
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1.2  ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การ 

สะทอนความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทาง

ในการลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 

1.3  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา  ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา ตลอดจนบอก 

แนวทางในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุป

เพิ่มเติมแลวนัดหมายครั้งตอไป 

2. ใหความชวยเหลือโดยการ 
2.1 ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย  ก.      เพื่อปรึกษาปญหาและ 

ขอความรวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 

2.2 ผูวิจัยไปพบมารดา เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือ แกไข ปญหาและการ 

ปองกัน สงเสริม 
 

 การทํานายผล 
 จากสภาพปญหาของเด็กชาย ก. ที่เกิดขึ้น เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลาย           

องคประกอบ  กลาวคือ ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษา ปญหาจากครอบครัว และปญหาจากเพื่อน

รวมชั้นเรียน  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ก. รวมทั้ง

ผูปกครอง ครู และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน มีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง  ผูวิจัย    

ทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  ถาหากเด็กชาย ก. ไดรับความรัก ความเขาใจ 

ความอบอุน การดูแลเอาใจใส และการชี้แนะแนวทางการเรียนที่ถูกตองเหมาะสมอยางแทจริง     

ก็ยอมสามารถชวยเหลือได นอกจากนี้เด็กชาย ก. ยังใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดี

อีกดวย 

 
 การติดตามผล 
 หลังจากไดใหความชวยเหลือ   ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้ 

 1.  จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย ก. มีความเขาใจ

และสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้

ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมิน

พฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 
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2. จากการสัมภาษณครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  ผูปกครอง  และสมาชิกคนอื่น ๆ  ใน 

ครอบครัว  สรุปไดวา เด็กชาย ก. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง   และเพิ่มความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษา 

 ผูรับการศึกษาควรเขาใจและยอมรับถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของ     

ตนเอง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิต รูจักกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง    

เหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งพัฒนา

ความสามารถของตนเอง 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  2.1  บิดามารดาหรือผูปกครอง  ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด สรางเสริมความภาค 

ภูมิใจใหแกเด็ก ใหความสนใจในเรื่องความเปนอยูในครอบครัว เร่ืองการศึกษา รวมไปถึงการ    

ปกครองดูแลดวยความยืดหยุน ไมเขมงวดจนเกินไป 

  2.2   อาจารยประจําชั้น อาจารยประจําประจําวิชา ควรใหกําลังใจ ใหความสนใจ 

และดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการจัดลําดับความคิดและความละเอียดรอบคอบใน

การทํางาน ตลอดจนฝกใหเด็กรูจักมีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียนที่ดี 
 3.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาตอไป 
 ผูที่จะศึกษาตอไปควรสรางสัมพันธภาพ ความคุนเคย ยอมรับ และเขาใจในตัวเด็กชาย 

ก. โดยการแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจและหวงใยเด็กชาย ก. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย ก. เกิดความศรัทธาในตัวผูศึกษา กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา 

ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการปรับพฤติกรรมไดอยาง

ถูกตองตอไป 

 นอกจากนี้ผูศึกษาควรฝกใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา เพื่อนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด 
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 กรณีศึกษารายที่ 2  เด็กชาย ข.  (ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 

 ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ข. เปนเด็กชายไทย   เชื้อชาติไทย   สัญชาติไทย  นับถือ

ศาสนาพุทธ อายุ 13 ป รูปรางสูงใหญสมสวน ผิวขาว ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนาคอนขางกลม 

ลักษณะเฉื่อยไมคลองตัว ยิ้มแยมแจมใส แตงกายสะอาด พูดจาสุภาพกับผูใหญ แตกับเพื่อน

บางครั้งไมสุภาพ    รางกายแข็งแรง 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 
1. การสังเกต และการบันทึกการสังเกต 

 ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกการสังเกตทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  รวมทัง้สิน้จาํนวน 

9 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ในหองเรียน   ผูวิจัยจะสังเกตเด็กชาย ข.  ในรายวิชาที่เด็กชาย ข. ชอบ และไม 

ชอบเรียน ดังนี้ 

1.1.1 วิชาที่ชอบเรียน    ไดแก    วิชาพลศึกษา    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  

พบวา  เด็กชาย ข. จะมีสมาธิในการเรียนมาก กลาวคือ ต้ังใจฟงครูสอน ครูอธิบาย ปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง ไมพูดคุยนอกเรื่องที่เรียน และเรียนอยางมีความสุข สังเกต

จากพฤติกรรมที่แสดงออก สีหนาและแววตา 

1.1.2 วิชาที่ไมชอบเรียน  ไดแก 

ก) วิชาภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา เด็กชาย ข. 

ไมสนใจฟงครูอธิบาย มองไปที่อ่ืน บางครั้งนั่งกมหนา ใชเทากวาดพื้นไปมา บางครั้งแกลงเพื่อน

ดวยการผลัก และหยิบของเลนโดยมิไดรับอนุญาต 

ข) วิชาดนตรี-นาฏศิลป  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย  

ข. ไมดูและฟงครูสอนปฏิบัติ ยืนหมุนตัวไปมา แตเมื่อครูเขามาหา เด็กชาย ข. จึงจะเริ่มปฏิบัติทันที 

และเมื่อครูเดินออกไปจากหอง ปลอยใหนักเรียนฝกปฏิบัติกันเองหลังจากที่สอนเสร็จแลว เด็กชาย 

ข. ก็จะเลิกฝกปฏิบัติแลวเดินไปเดินมารอบหอง ชวนเพื่อนชายจับกลุมคุยกัน พูดจาไมสุภาพ และ

แกลงเพื่อนหญิงโดยการลอชื่อพอแมเพื่อน 
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1.2 ในหองเรียน 

1.2.1 ชวงเวลาพักกลางวัน  ผูวิจัยสังเกตประมาณ 1 คร้ัง  พบวา เด็กชาย ข. 

รับประทานอาหารกลางวันไดมากเปนจํานวน 2 จาน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว 

ก็จะเขาไปลอกการบานของเพื่อนในบางวัน หลังจากนั้นก็ไปวิ่งเลนเตะฟุตบอลกับเพื่อน 

1.2.2 เขาแถวกอนเขาหองเรียนเวลาเชา  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง  พบวา 

คร้ังแรกเด็กชาย ข. จะมาเขาแถวเปนคนที่ 3 และจะเดินไปจัดเพื่อน ๆ ใหยืนเปนแถวอยางเปน

ระเบียบ 

1.2.3 เขาแถวกอนเขาหองเรียนชวงบาย ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรก 

(วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา  เด็กชาย ข. มาเขาแถวชาเปนคนสุดทาย เสื้อผาหลุดออก

นอกกางเกง พอมาถึงแถวจะรีบแตงตัวใหเรียบรอย แตขณะเดียวกันจะชวนเพื่อนคุยไปดวยจน

เพื่อนขาง ๆ สะกิดเพื่อเตือนไมใหคุยในแถว เขาจึงหยุดคุย 

 จากการสังเกต  สรุปไดวา  เด็กชาย ข. แสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 2 ชวง คือ   

 1. ชวงเวลาที่ครูสอน แสดงพฤติกรรมดังนี้ ไมสนใจฟงครูอธิบายโดยการมองไปที่อ่ืนและ

นั่งกมหนาใชเทากวาดพื้นไปมา 

 2.  ชวงเวลาที่ครูมอบหมายงานใหทํา  เด็กชาย ข. แสดงพฤติกรรมดังนี้คือ ไมปฏิบัติงาน 

ตามที่ครูมอบหมาย แตจะจับกลุมเพื่อนชายดวยกัน คุยกัน และจะแกลงเพื่อนหญิงโดยการลอชื่อ

บิดามารดา 

 
 2.   การสัมภาษณ 
 ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

  2.1  สัมภาษณผูรับการศึกษา  ผูวิจัยสัมภาษณเด็กชาย ข. เปนระยะ ๆ ตลอดเวลา 

ที่ทําการศึกษา  สัมภาษณเด็กชาย ข. คร้ังที่ 1 (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547) ไดขอมูลในการ

สัมภาษณดังนี้  เด็กชาย ข. พักอยูกับบิดามารดา พรอมทั้ง ปู-ยา ครอบครัวของลุง-ปา และ    

ครอบครัวของอา ครอบครัวของเด็กชาย ข. มีทั้งหมด 4 คน ครอบครัวของลุงมี 3 คน ครอบครัว 

ของอามี 4 คน รวมสมาชิกที่อยูในบานหลังนี้ 13 คน  เด็กชาย ข. เลาใหฟงวา สมาชิกที่อยูในบาน

ตางคนตางอยู ไมไดมีปฏิสัมพันธกันมากนัก ตางคนก็ตางทํางาน บิดาของเขามีอาชีพขับรถเมล 

สวนมารดาทํางานเปนลูกจางโรงงานแหงหนึ่งยานถนนนนทรี รายไดของครอบครัวมีไมมากนัก 

บิดามีรายไดประมาณ 8,000 บาทตอเดือน รวมทั้งรายไดจากงานพิเศษดวย สวนมารดารายได

ประมาณ 5,000 บาทตอเดือน รวมรายไดพิเศษดวย 2 คน มีรายไดรวมกันประมาณ 13,000 บาท 
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ถาเดือนไหนบิดามารดาไมมีรายไดพิเศษ รายไดรวมกันไมถึง 10,000 บาท สําหรับรายจายในบาน

มีมาก เพราะบิดาจะตองจายใหปู-ยา 1,500 บาทตอเดือน ใหเด็กชาย ข. ไปโรงเรียนวันละ 50 

บาท ใหนอง 50 บาท เชนเดียวกัน นอกจากนี้รายจายที่บิดาซื้อของผอนประจําเดือนอีก และ     

รายจายสวนตัวของบิดากับมารดาอีก  ดวยเหตุนี้บิดากับมารดาจึงไมมีเงินเก็บในบัญชีไวเลย       

ยิ่งเดือนไหนตองจายคาเลาเรียน บิดากับมารดาก็ตองไปขอยืมเงินหรือตองไปขอกูจากคนอืน่มาอกี  

ดังนั้นบิดากับมารดาตองทํางานหนักมาก จนไมมีเวลาที่จะดูแลเด็กชาย ข. กับนอง สวนใหญแลว

ปูจะเปนผูดูแลเด็กชาย ข.กับนอง 

  2.2  ผูวิจัยสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  ไดแก 

2.2.1 สัมภาษณผูปกครองของเด็กชาย ข.  คือ  สัมภาษณปู  ผูวิจัยไดขอมูล 

ในการสัมภาษณดังนี้  เด็กชาย ข. เปนเด็กพูดนอย เปนคนใจนอย บางครั้งแอบรองไหคนเดียว     

ปูเลาใหผูวิจัยฟงวา ในครอบครัวของเขาอยูกันหลายคน ปูจะตองดูแลเด็ก ๆ 5 คน และเนื่องจาก  

ปูแกแลว อาหารการกินก็ใหหาซื้อมากินเอง (อาหารถุง)  การบานก็ใหทํากันเอง ปูสอนใหไมได 

เพราะปูไมมีความรู อยากใหเขาเรียนพิเศษที่โรงเรียน แตมีคาใชจายสูง เงินไมพอก็ใหเขาทํากันเอง 

มีหลายครั้งที่ทางโรงเรียนเชิญผูปกครองไปพบ เนื่องจากไมทําการบาน ไมสงงานครู ชอบรังแก

เพื่อน 

2.2.2 สัมภาษณอาจารยประจําชั้น  คร้ังที่ 1  (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547) 

ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้  ความประพฤติโดยรวมของเด็กชาย ข. เรียบรอยดี มีบางวิชาที่เด็กชาย ข. 

แสดงพฤติกรรมไมต้ังใจเรียน โดยชวนเพื่อนคุย บางครั้งลุกเดินไปมาโดยไมขออนุญาตครูผูสอน 

ทําใหโดยรายงานความประพฤติบอย ๆ 

2.2.3 สัมภาษณอาจารยประจําวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  จํานวน 1  

คร้ัง  ผูวิจัยไดทราบขอมูลดังนี้  เด็กชาย ข. เปนคนพูดนอย เวลาเรียนชอบเหมอลอย ชอบมองนอก

หนาตาง ไมชอบแสดงความคิดเห็น ผลการเรียนไมคอยดี 

2.2.4 สัมภาษณอาจารยประจําวิชาศิลปะ   พลศึกษา   ภาษาไทย   ดนตรี- 

นาฏศิลป การงานและพื้นฐานอาชีพ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ คนละ 1 คร้ัง  มีความคิดเห็น   

ตรงกันสรุปไดวา  เด็กชาย ข. มีความประพฤติไมคอยเรียบรอย ชอบแกลงเพื่อน พูดจาไมสุภาพ  

ไมคอยชวยเหลืองานกลุม คุยเกง บางครั้งชอบเหมอลอย ไมคอยเอาใจใสในการเรียนและงาน       

ที่ไดรับมอบหมาย ทํางานไมคอยทันเวลา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 
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2.2.5 สัมภาษณอาจารยฝายปกครอง จํานวน 1 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ 

เด็กชาย ข. คุยเกง บางครั้งลุกเดินไปมาโดยไมขออนุญาต ต้ังใจเรียนบางครั้ง ชอบมองออกนอก

หนาตาง  

   2.2.6  สัมภาษณเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน   จากการสัมภาษณนักเรียน 

ที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน 5 คน  ผูวิจัยไดขอมูลโดยสรุปดังนี้คือ  เด็กชาย ข. ไมชวยงานกลุม      

ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ ข้ีบน หงุดหงิดงาย  ชอบคุยเวลาเรียน ไมทํางานสงครู ชอบเหมอลอยเวลาเรียน 

ถาถูกขัดใจจะโกรธงาย ชอบแกลงเพื่อน ไมชอบการรอคอย อารมณเปลี่ยนแปลงงาย 

 จากการสัมภาษณ  จะเห็นไดวา ขอมูลที่ไดจากผูที่เกี่ยวของกับผูปกครองของเด็กชาย ข. 

ไมตรงกันในเรื่องของพฤติกรรมที่เด็กชาย ข. แสดงออก โดยเฉพาะพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน    

ผูที่เกี่ยวของทุกคนแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา เด็กชาย ข. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

เพราะเปนคนหงุดหงิดและโกรธงาย ไมมีความรับผิดชอบ แตผูปกครองของเด็กชาย ข. กลับให

สัมภาษณวา เด็กชาย ข. เปนเด็กเรียบรอย ไมเกเร รูจักรับผิดชอบ ต้ังใจเรียน แสดงใหเห็นวา        

ผูปกครองอาจจะไมเคยเห็นพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนหรือไมต้ังใจเรียนหรือพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมอื่นของเด็กชาย ข. หรือตองการปดบังขอมูลที่แทจริงกับผูวิจัย 

 
 3.   การเยี่ยมบาน 
 ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน 1 คร้ัง ในวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2547  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและผูปกครอง  มีดังนี้ 

2.3 จากการสังเกต พบวา  สถานที่พักอาศัยของเด็กชาย ข. อยูในซอยลึก ถนนที่ใช 

สัญจรไปมาในซอยคอนขางเล็ก มีเพียงรถจักรยานยนตและคนเดินเทานั้นที่สามารถผานเขามาได 

รอบ ๆ บริเวณบานมีบานหลายหลังปลูกสรางติดกันอยู ไมมีพื้นที่วางสําหรับเปนสนามเด็กเลนหรือ

สนามพักผอน ประตูหนาบานทําดวยสังกะสีเกา ๆ ทางเดินเขาในตัวบานเปนสะพานไม ลาดเปน

ทางยาว  

 การเยี่ยมบานครั้งนี้พอสรุปไดวา สถานที่พักอาศัยของเด็กชาย ข. ทรุดโทรมและคับแคบ 

การจัดวางสิ่งของไมเปนระเบียบ และไมถูกสุขลักษณะ ผูดูแลบานหลังนี้คือปู บรรยากาศภายใน

บานไมอบอุนเทาที่ควร เพราะตางคนตางอยู อากาศรอนอบอาว จัดเปนสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอ

การเรียนหนังสือและทําการบาน สงผลใหขาดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  และขาดสมาธิในการเรียน 
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 4.   อัตตชีวประวัติ 
 จากอัตตชีวประวัติ ทําใหทราบวา เด็กชาย ข. เกิดในครอบครัวขนาดใหญ ที่

ประกอบดวย ปู-ยา บิดา-มารดา ครอบครัวของลุง-ปา ครอบครัวของอา มีสมาชิกอยูรวมกันใน

บานหลังนี้ 13 คน จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 

4.1 ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชาย ข.    มีความสุขพอสมควร   เนื่องจากอยูพรอมหนา 

บิดา-มารดา และปู-ยา 

  4.2  ชีวิตในปจจุบัน   เด็กชาย ข.  เรียนอยูชั้น ป.6  ไมมีความสุขในการเรียน และ

ขาดความสนใจดูแลจากบิดามารดา เนื่องจากบิดามารดาตองทํางานหนัก เพื่อหาเงินมาจุนเจือใน

ครอบครัว 

  4.3  ชีวิตในอนาคต  เด็กชาย ข. ตองการเปนทหารซึ่งเปนความใฝฝนของเด็กชาย 

ข.  การวิเคราะหอัตตชีวประวัติของเด็กชาย ข. มีขอนาสังเกตคือ เด็กชาย ข. ไมไดใกลชิดกับบิดา-

มารดา จึงอยูในภาวะที่ขาดความอบอุนและขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี 

 
 5.  บันทึกประจําวัน 
 จากบันทึกประจําวัน  ทําใหทราบวา  เด็กชาย ข. มีกิจวัตรคลายคลึงกันในวันจันทรถึง 

วันศุกร โดยจะตื่นนอนตอนเชาทํากิจวัตรสวนตัว แลวแตงตัวเดินทางไปโรงเรียน เมื่อถึงโรงเรียนจะ

ลงมาเลนกับเพื่อน รอจนถึงเวลา 8.00 น. เขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธงแลวขั้นหองเรียน เรียน

จนถึงเวลาพักกลางวันแลวจึงรับประทานอาหาร จากนั้นลงมาเลนกับเพื่อนจนถึงเวลาขึ้นเรียนชวง

บาย เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนก็จะกลับบาน อาบน้ํา รับประทานอาหารเย็น ทําการบาน ดูโทรทัศน 

และเขานอน ในวันเสารและอาทิตยหลังจากตื่นนอนตอนเชาแลว เด็กชาย ข. จะเก็บที่นอน        

ทํากิจวัตรสวนตัว แลวจึงรับประทานอาหารเชาพรอมกับดูโทรทัศนไปดวย จากนั้นทํางานบาน คือ 

ลางจาน ถูบาน กวาดบาน เมื่อทํางานเรียบรอยแลวจึงไปเลนกับเพื่อน แลวไปเที่ยวงานวัดหรือ 

หางสรรพสินคากับอา และถาไมไดไปเที่ยวที่ไหนก็จะนอนกลางวัน ชวงเย็นจะรับประทานอาหาร

เย็น ทํากิจวัตรสวนตัว ดูโทรทัศน แลวจึงเขานอน 

 จากบันทึกประจําวัน  พบวา  เด็กชาย ข. เปนเด็กที่รูจักดูแลรับผิดชอบตัวเอง ชวยเหลือ

งานบาน เกียจรานในบางครั้ง ไมคอยสนใจเรียนเทาที่ควร 
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6. แบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  ทําใหทราบขอเท็จจริงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

6.1 ประวัติสวนตัวและครอบครัว  พบวา เด็กชาย ข. เปนเด็กชายไทย เชื้อชาติไทย 

สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 13 ป รูปรางสูงใหญสมสวน ผิวขาว ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนา

คอนขางกลม ลักษณะเฉื่อยไมคลองตัว ยิ้มแยมแจมใส แตงกายสะอาด พูดจาสุภาพกับผูใหญ แต

กับเพื่อนบางครั้งไมสุภาพ รางกายแข็งแรง บิดามีอาชีพขับรถเมล มารดามีอาชีพทํางานโรงงาน 

เด็กชาย ข. ไดอาศัยอยูกับครอบครัวที่เปนครอบครัวใหญ มีปู ยา ครอบครัวของปา ครอบครัวของ

อา และครอบครัวของเด็กชาย ข. ครอบครัวของปามีปา สามีของปา และลูกชาย 1 คน ครอบครัว

ของอา มีอา ภรรยาของอา และลูกสาว 2 คน สวนครอบครัวของเด็กชาย ข. มีบิดามารดาและ   

เด็กชาย ข. 

6.2 ประวัติสุขภาพ    เด็กชาย ข.   มีสุขภาพดี  ไมเคยเจ็บปวยหนักมากอน ไมเคย 

ประสบอุบัติเหตุ นอนวันละ 6-8 ชั่วโมง 

6.3 สังคมและกิจกรรม ชอบบานที่อยูอาศัย ชอบใหเพื่อนมาเที่ยวบานเปนบางครั้ง 

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชอบฟงวิทยุบางเปนบางเวลา ชอบดูโทรทัศนเปนประจํา ชอบอาน

หนังสือประเภทรายวัน อานหนังสือพิมพเปนประจํา ชอบเลนกีฬากลางแจงบางเปนบางอยาง   

ชอบเลนฟุตบอล เคยแสดงละครในงานตาง ๆ ไมสามารถเลนดนตรี ไมชอบรองเพลง สนใจ

นาฏศิลปบาง ไมเคยทํางานพิเศษหารายได 

6.4 กิจกรรม   การศึกษา   และปญหา     ไมเคยเปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม  

ไมเคยเปนหัวหนาชั้น ชอบเลนกับเพื่อน ๆ ใชเวลาวางในการอานหนังสือ ประมาณวันละ 1 ชั่วโมง 

วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ พละ วิชาที่ชอบนอยที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ ไมไดทําตารางดูหนังสือ ไมมี

สมาธิในการดูหนังสือ ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน เรียนหนังสืออยูในระดับปานกลาง 

ต้ังใจจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้ 

 
7. แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสํารวจตนเอง 

 จากการทดสอบ  ปรากฏผลดังนี้ 

7.1 แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน  (Draw A Person Test    หรือเรียกยอวา 

DAP)  พบวา  เด็กชาย ข. ไมพอใจในความสมบูรณของรางกาย รูสึกไมปลอดภัย ไมกลา

เผชิญหนา รูสึกกังวล สนใจตนเอง และมีแนวโนมเก็บตัว  
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7.2 แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู   พบวา   เด็กชาย ข. ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ 

เขมงวด จากแบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  พบวาเด็กชาย ข.มีปญหาจะไมเลาใหใครฟง จะไปไหน

ตองขออนุญาตและชี้แจงเรื่องที่จะไปใหละเอียด ในวันหยุดเสาร-อาทิตย จะไมอนุญาตใหไปเที่ยว

นอกบาน ถาเพื่อนเปนคนที่พอแมไมชอบจะส่ังใหเลิกคบ เมื่อทําผิดมักถูกดุและถูกลงโทษ สําหรับ

เสื้อผา ทรงผม จะไมมีโอกาสไดตัดสินใจเลือกเองเลย 

7.3 แบบทดสอบการปรับตัว  พบวา   เด็กชาย ข.  มีปญหาตอไปนี้มากที่สุดคือ  ไม 

พอใจเมื่อถูกลอ ไมสบายใจที่ตองทํางานคนเดียว รูสึกสนุกสนานเมื่อไดรวมสนุกกับเพื่อน ๆ จะ

ประหมาเมื่อถูกครูเรียกไปพูดหนาชั้น และพบวา เด็กชาย ข. มีปญหาตอไปนี้รองลงมาคือ เปนคน

ใจรอน โมโหงาย เมื่อเถียงหรือทะเลาะกับเพื่อนจะเก็บมาคิดหลายวัน จะถามครูทันทีถาไมเขาใจ  

ที่ครูสอน และรูสึกวาเหวเมื่อเพื่อนคนสนิทไมอยู 

 จากแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม  สรุปไดวา  เด็กชาย ข. เปนคนคอนขางเก็บ

ตัว ไมกลาแสดงออก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีปญหาทางดานอารมณ เปนคนคอนขางใจรอน 

โมโหงาย 

7.4 แบบประเมินตนเอง   สรุปไดวา  เด็กชาย ข.  จากแบบประเมินตนเองเรื่อง การ 

มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน พบวา เด็กชาย ข. ไดคะแนนรวม 26 คะแนน การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่นาพอใจ เพราะเปนคนชอบเขาสังคม และอยากทําความรูจักกับคนอ่ืน ๆ เสมอ ยินดีรับ

ฟงคําวิพากษวิจารณเพื่อปรับปรุงตนเองเสมอ จะใหความสําคัญอยางมากในการเลือกใชคําพูดที่

เหมาะสม 

7.5 แบบสํารวจตนเอง    เด็กชาย ข.  พบวา  เปนคนสนุกสนาน  ราเริง  เปนตัวของ 

ตัวเอง มีเหตุผล ซื่อสัตย พึ่งตนเอง มีมนุษยสัมพันธดี รักความกาวหนา มีคุณคา ข้ีเกรงใจ 

หงุดหงิดงาย ชอบเสี่ยง 
 

การวินิจฉยั 
 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว  ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ข.     

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน    จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. สาเหตุเกิดจากตัวของผูรับการศึกษา  ดังนี้ 

1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสังเกต การสัมภาษณ อัตตชีวประวัติ แบบสอบถามและแบบทดสอบตาง ๆ มี

ผลสอดคลองกันวา เด็กชาย ข. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม คือ เปนคนไมพอใจในความสมบูรณของ

รางกายตนเอง เนื่องจากเปนคนมีรูปรางใหญและมีความรูสึกหวาดกลัว รูสึกกังวล มีทัศนคติไมดี
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ตอตนเอง ขาดความละเอียด รอบคอบ จึงไมคอยมีความรับผิดชอบ และไมมีความตั้งใจเรียน ทั้งนี้

เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 

2. เกิดจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม  ไดแก 

2.1 ดานครอบครัว (บาน) 

 จากการสังเกตการเยี่ยมบาน  การสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบ อัตตชีวประวัติ  

ทําใหสรุปไดวา ครอบครัวหรือบาน เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ของเด็กชาย ข. ดังตอไปนี้ 

2.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดีเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน เนื่องจากบิดามารดาไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน 

เพราะบิดามารดาตองทํางานหนัก 

2.2 โรงเรียน 

 จากการสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม อัตตชีวประวัติ และแบบทดสอบ ทําใหสรุปได

วา โรงเรียนก็เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ข. ดังนี้ 

2.2.1 พฤติกรรมการสอนของครู  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน  เนื่องจากไมเขาใจในบทเรียนหรือการสอนของครู  ทําใหเกิดความเบื่อหนาย

การเรียน 

2.2.2 สัมพันธภาพภายในชั้นเรียน    ไดจากแบบประเมินตนเองเรื่อง    การมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน เด็กชาย ข. มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยูในเกณฑที่นาพอใจ เด็กชาย ข.           

มีลักษณะคลอยตาม เปนเด็กติดเพื่อน เชื่อเพื่อน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ควบคุมพฤติกรรม    

ตนเองไมได จึงคอนขางสรางความวุนวายในชั้นเรียน 

   2.2.3  บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนดี จากการสังเกตและการสัมภาษณ 

เด็กชาย ข. มีความรูสึกพอใจในบรรยากาศของโรงเรียนทั้งในและนอกหองเรียน รูสึกวาบรรยากาศ

ในโรงเรียนรมร่ืน ในหองเรียนก็ไมแออัดคับแคบ มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก 

ดังนั้นบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนจึงไมสงผลใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.3 ดานสังคม 

 จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สังคมในดานสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบานและสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ   

เด็กชาย ข. ดังตอไปนี้ 
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2.3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน   สงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่อง 

จากสภาพบานอยูในชุมชนแออัด และมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ทําใหไมมีสมาธิในการทําการบาน

และอานหนังสือ 

2.3.2 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยแออัด        ครอบครัวของเด็กชาย ข.  

อาศัยอยูในชุมชนแออัด ไมมีบริเวณบาน ลักษณะของบานทรุดโทรมและคับแคบ ไมมีร้ัวลอมรอบ 

มีแตตัวบานตั้งอยูในซอยเล็ก ๆ เฉพาะคนเดินไดทางเดียว สภาพแวดลอมภายในบานไมมีระเบียบ 

ของใชวางทุกซอกทุกมุมของบาน ไมมีบริเวณใหนั่งพักผอน ภาย.ในบานแบงซอยกั้นเปนหองเลก็ ๆ 

ชั้นบนมี 2 หองนอน ชั้นลางมี 2 หองนอน หองครัวอยูหนาบาน ไมมีหองรับแขก เนื่องจากในบานมี

สมาชิกมาก อยูรวมกัน 3 ครอบครัว สถานที่อานหนังสือและทําการบานเปนหองเล็ก ๆ และแคบ 

ดังนั้นสภาพแวดลอมที่ไมดีภายในบานจึงมีอิทธิพลตอการมีสมาธิในการเรียนของเด็กชาย ข.      

จึงสงผลตอการมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 
 การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

1. การใหคําปรึกษากับเด็กชาย ข.  5 คร้ัง         โดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึด 

บุคคลเปนศูนยกลาง โดยทฤษฎีนี้เนนความจริงของชีวิตวา ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูใน 

ตัวเองที่จะเขาใจถึงองคประกอบของชีวิต อันเปนสาเหตุที่ทําใหตัวเองไมมีความสุข ผูรับคําปรึกษา

มีความสามารถที่จะนําชีวิตและสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเอง การเปลี่ยนบุคลิกภาพ

จะเกิดขึ้นได ถาผูรับคําปรึกษาเขาใจและสามารถที่จะสรางสัมพันธภาพที่ดี มีการยอมรับและ   

เขาใจปญหาอยางถูกตอง 

 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.1  เร่ิมการใหคําปรึกษา โดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกัน 

เอง และกลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 

1.2  ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การ 

สะทอนความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทาง

ในการลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 
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1.3  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา   ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา ตลอดจนบอก 

แนวทางในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุป

เพิ่มเติมแลวนัดหมายครั้งตอไป 

2. ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย ข.    เพื่อปรึกษาปญหา  และขอความ 

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 

3. ผูวิจัยไปพบปูของเด็กชาย ข.    เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือ   แกไขปญหา  

และการปองกัน สงเสริม 

 
 การทํานายผล 
 จากสภาพปญหาของเด็กชาย ข. ที่เกิดขึ้น เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลาย           

องคประกอบ  กลาวคือ ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษา ปญหาจากครอบครัว และปญหาจากเพื่อน

รวมชั้นเรียน  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ข. รวมทั้ง

ผูปกครอง ครู และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน มีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง  ผูวิจัย    

ทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  ถาหากเด็กชาย ข. ไดรับความรัก ความเขาใจ 

ความอบอุน การดูแลเอาใจใส และการชี้แนะแนวทางการเรียนที่ถูกตองเหมาะสมอยางแทจริง     

ก็ยอมสามารถชวยเหลือได นอกจากนี้เด็กชาย ข. ยังใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดี

อีกดวย 

 
 การติดตามผล 
 หลังจากไดใหความชวยเหลือ   ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้ 

 1.  จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย ข. มีความเขาใจ

และสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้

ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมิน

พฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 

 2.  จากการสัมภาษณครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ  ใน

ครอบครัว   สรุปไดวา เด็กชาย ข. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง   และเพิ่มความสนใจ

ในการเรียนมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษา 

 ผูรับการศึกษาควรเขาใจและยอมรับถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของ     

ตนเอง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิต รูจักกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง    

เหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งพัฒนา

ความสามารถของตนเอง 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  2.1  บิดามารดาหรือผูปกครอง  ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด สรางเสริมความภาค 

ภูมิใจใหแกเด็ก ใหความสนใจในเรื่องความเปนอยูในครอบครัว เร่ืองการศึกษา รวมไปถึงการ    

ปกครองดูแลดวยความยืดหยุน ไมเขมงวดจนเกินไป 

  2.2   อาจารยประจําชั้น อาจารยประจําประจําวิชา ควรใหกําลังใจ ใหความสนใจ 

และดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการจัดลําดับความคิดและความละเอียดรอบคอบใน

การทํางาน ตลอดจนฝกใหเด็กรูจักมีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียนที่ดี 
 3.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาตอไป 
 ผูที่จะศึกษาตอไปควรสรางสัมพันธภาพ  ความคุนเคย ยอมรับ และเขาใจในตัว          

เด็กชาย ข.  โดยการแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจและหวงใยเด็กชาย ข. อยางสม่ําเสมอ

และตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย ข. เกิดความศรัทธาในตัวผูศึกษา กลาที่จะระบายความรูสึก      

ที่แทจริงออกมา ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการ    

ปรับพฤติกรรมไดอยางถูกตองตอไป 

 นอกจากนี้ผูศึกษาควรฝกใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา เพื่อนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด 
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 กรณีศึกษารายที่ 3  เด็กชาย ค.  (ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 

 ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ค.  เปนเด็กชายไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 12 ป รูปราง

สันทัด ผิวขาว ผมดํา ตา 2 ชั้น หนาทรงเหลี่ยม จมูกคอนขางโดง แตงกายสะอาด แตไมถูกระเบียบ

ของโรงเรียน พูดเสียงดังไมมีหางเสียง ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งเงียบขรึม 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 
1. การสังเกต และการบันทึกการสังเกต 

 ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย ค. ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 คร้ัง      

คร้ังละ 30 นาที  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ในหองเรียน  ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย ค. ในรายวิชาที่เด็กชาย ค. ชอบ และไม 

ชอบเรียน  ดังนี้ 

1.1.1 วิชาที่ชอบเรียน  ไดแก 

ก) วิชาคณิตศาสตร    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา เด็กชาย ค. 

ฟงครูสอน ตาจองมองมาที่ครูเวลาครูอธิบาย พยักหนาแสดงความเขาใจในบทเรียน ทํางานตาม  

ที่ครูมอบหมายในเวลาที่ครูอยูในหอง บางครั้งก็สอนและอธิบายใหเพื่อนในหองที่นั่งใกลฟง และ

บางครั้งก็นั่งเหมอลอยออกไปนอกหนาตาง แตเมื่อครูเดินออกไปนอกหอง เด็กชาย ค. จะจับกลุม

คุยกับเพื่อน หัวเราะเสียงดัง และไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย 

ข) วิชาพลศึกษา   ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง   พบวา  เด็กชาย ค.  

จะปฏิบัติพลศึกษาตามที่ครูสอนทุกอยาง ยิ้มแยม แตก็พูดและตะโกนเสียงดัง 

1.1.2 วิชาที่ไมชอบเรียน  ไดแก 

ก) วิชาภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย ค. 

ไมฟงครูสอน ชวนเพื่อนคุย ชอบนั่งเหมอลอยมองออกไปนอกหนาตาง บางครั้งก็ทําเสียงประหลาด

โดยการตะโกนเสียงดัง พอครูหันมามองก็จะเงียบ ทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น บางครั้งก็ลอชื่อ        

พอแมเพื่อน 

ข) งานบานหรือวิชากลุมการงานพื้นฐานอาชีพ  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 

1 คร้ัง  พบวา เด็กชาย ค. ไมฟงครูสอน ตามองนอกหนาตาง ชวนเพื่อนที่อยูขาง ๆ คุย บางครั้งนั่ง

หลับฟุบลงกับโตะ ทําใหครูตองคอยเตือนหรือดุบอยคร้ัง พฤติกรรมที่เด็กชาย ค. แสดงออกเมื่อ

โดนครูดุคือ ทําสีหนาไมพอใจจนบางครั้งครูจะทําเปนมองไมเห็นหรือไมสนใจ 
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1.2 นอกหองเรียน 

1.2.1 ชวงเวลาพักกลางวัน    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง    พบวา   หลังจาก 

รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว ในบางวันเด็กชาย ค. จะนั่งลอกการบานเพื่อสงในเวลาเรียน

ชวงบาย  แลวก็จะไปวิ่งเลนฟุตบอลกับเพื่อนอยางสนุกสนาน เมื่อถึงเวลากอนเขาเรียนชวงบาย 

เด็กชาย ค. จะวิ่งไปลางหนา ลางมือ และแตงตัวใหเรียบรอยกอนเขาหองเรียนตอนบาย 

1.2.2 เดินแถวกลับบานชวงเวลาเย็น    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง    พบวา 

เด็กชาย ค. จะชวนเพื่อนคุยกันสนุกสนาน เมื่อเวลาเดินแถวกลับบานมองเห็นผูวิจัย เด็กชาย ค.   

จะยกมือไหวแลวเดินมาคุยดวย ทักทายอยางมีสัมมาคารวะ จากนั้นก็เดินออกไป เด็กชาย ค.     

จะเดินเร็วมาก ไมพูดหรือหยุดทักทายกับใครเลย ในบางวันเด็กชาย ค. จะยังไมกลับบาน แตจะรอ

เพื่อนในกลุมเพื่อเตะฟุตบอล 

 จากการสังเกตสรุปไดวา  เด็กชาย ค. แสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในวิชาที่ไมชอบ 

จะแสดงออกมาอยางชัดเจน สวนวิชาที่ชอบจะแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในชวงที่ครูผูสอน

ออกไปนอกหอง 

 
2. การสัมภาษณ 

 ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 สัมภาษณผูรับการศึกษา  ผูวิจัยสัมภาษณเด็กชาย ค. เปนระยะ ๆ ตลอดระยะ 

เวลาที่ทําการศึกษา  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ค. เปนบุตรชายคนโตของครอบครัว มีพี่นอง 

2 คน คือ เด็กชาย ค. และนองชาย 1 คน เด็กชาย ค. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะครูที่สอน

สนใจดูแลเอาใจใส  เด็กชาย ค. เลาใหฟงวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ผมชอบ ประกอบกับครู  

ต้ังใจสอน ใหความเปนกันเองกับเด็ก สนใจ ใสใจ และหวงใยนักเรียนทุกคน ผมเปนนักเรียนคน

หนึ่งที่ครูสนใจและหวงใยจริง ๆ  ผมเรียนไมเกง แตเกรงใจครู จึงทําใหผมต้ังใจเรียน เพื่อไมใหครู

ผิดหวังในตัวผม สวนวิชาภาษาอังกฤษ ผมไมชอบ ไมอยากเรียน เพราะมันยาก ผมไมชอบทอง   

คําศัพท ไมชอบที่ครูดุและตีเจ็บ เด็กชาย ค. เลาตอไปวา ครูทําเหมือนอํานาจทั้งหมดอยูที่ครูชอบตี 

ชอบวา ใหไดรับความอับอาย ทําเหมือนผมเปนคนไมเอาไหนเลย ผมอยากใหครูเขาใจนักเรียนให

มากกวานี้ นักเรียนทุกคนโดยเฉพาะผมอยากเรียนเกง อยากใหทุกคนเห็นวาผมเปนคนเกง เปนคน

ที่มีคุณคา แตก็ไดแตคิดและหวังวาสักวันหนึ่ง ถึงอยางไรผมก็ภูมิใจครูที่สอนคณิตศาสตร เพราะ

อยางนอยก็มีครูที่เขาใจผม และเห็นวาผมเปนคนมีคุณคา  ผมมีเพื่อนหลายคน ผมมีความสุขกับ

การอยูที่โรงเรียน ที่บานผมอบอุนมาก ผมชอบใหเพื่อน ๆ มาเที่ยวที่บาน ถึงแมวาบานผมจะเล็ก
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และคับแคบ แตแมผมใจดี ผมชอบดูโทรทัศนและชอบฟงเพลง หลังจากเลิกเรียนแลวผมจะกลับมา

บาน ชวยพอแมทํางานบาน เพราะครอบครัวเปดอูซอมรถ พอและแมจะไมมีเวลามากนัก  ดังนั้น

ผมจึงรับผิดชอบทํางานบาน ทําความสะอาดบาน และดูแลการบานของนองดวย ผมคิดวาพอและ

แมภูมิใจในตัวผม 

2.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
2.2.1 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของที่โรงเรียน  ไดแก 

2.2.1.1  สัมภาษณอาจารยประจําชั้น       จากการสัมภาษณอาจารย 

ประจําชั้น จํานวน 1 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย ค. ชอบนั่งเหมอลอยในเวลาเรียนเปน

บางครั้ง ชอบเดินไปมาในขณะที่ครูสอน สงงานชาเปนบางครั้งและในบางวิชา สวนวิชาที่เด็กชาย 

ค. ชอบ จะสงงานตรงเวลาและตั้งใจเรียนดีมาก มีนอยครั้งที่จะคุยและเลน 

    2.2.1.2  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษ  จากการสัมภาษณ

พบวา เด็กชาย ค. ไมสนใจที่จะเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเลย สังเกตเวลาที่ครูสอนจะแสดงพฤติกรรม

ที่กอกวนในชั้นเรียนวิธีเดินไปมาในหองเรียนในขณะที่ครูสอน พอครูถามเด็กชาย ค. วา ทําไมไม    

ขออนุญาตครูกอน เด็กชาย ค. จะอางวาทิ้งขยะ หรือบางครั้งนั่งหลับ ถาไมหลับก็จะชวนเพื่อนคุย        

สงการบานไมตรงเวลา ถาวันไหนโดนครูดุก็จะแสดงทาทีไมพอใจ 

    2.2.1.3  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาคณิตศาสตร   จากการสัมภาษณ

พบวา เด็กชาย ค. เปนเด็กเรียบรอย ต้ังใจเรียน และจะสงการบานตรงเวลาเสมอ นั่งเหมอลอยเปน

บางครั้ง แตสวนใหญจะตั้งใจเรียน เปนเด็กดี มีความขยันสม่ําเสมอ เปนเด็กมีน้ําใจ 

2.2.1.4  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาพลศึกษา    จากการสัมภาษณ 

พบวา เด็กชาย ค. เปนเด็กมีความพยายามและตั้งใจในการฝกปฏิบัติ เวลาพูดจะพูดเสียงดัง     

เปนคนตรงตอเวลา 

2.2.1.5  สัมภาษณอาจารยประจําวิชางานบาน    จากการสัมภาษณ 

พบวา เด็กชาย ค. ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร ไมสนใจ ไมฟงที่ครูสอน โดยการมองนอกหนาตาง     

ชวนเพื่อนคุย บางครั้งก็นั่งหลับ พอครูดุก็ทําสีหนาไมพอใจ 

2.2.1.6  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาดนตรี         จากการสัมภาษณ 
พบวา เด็กชาย ค. ชอบฟงเพลงและรองเพลง แตงกายไมเรียบรอยเปนบางครั้ง เปนเด็กมีความ

พยายาม และตั้งใจเรียนพอสมควร มีน้ําใจ มีความรับผิดชอบ 

 

 



  
63 

2.2.1.7  สัมภาษณเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน จากการสัมภาษณ 

เพื่อนนักเรียน 5 คน จํานวน 5 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลพอสรุปไดดังนี้คือ  เด็กชาย ค. เปนเด็กมีความ

ขยัน อดทน ต้ังใจเรียนในวิชาที่ชอบ และจะไมต้ังใจเรียนในวิชาที่ไมชอบ โดยเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ จะแสดงออกโดยการนั่งหลับ เหมอลอย ชวนเพื่อนคุย ไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

และ  ไมสงการบาน 

2.2.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของที่บาน  ไดแก 

2.2.2.1 ผูปกครอง    จากการสัมภาษณพบวา   เด็กชาย ค.  เปนเด็กมี    

น้ําใจ ชวยเหลือบิดามารดาโดยการชวยทํางานบานและดูแลนอง  นอกจากนี้จะเปนเด็กตั้งใจเรียน 

ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช วิชาที่จะตองดูแลเปนพิเศษคือ ภาษาอังกฤษ เพราะผลการเรียน  

ไมดีเทาที่ควร 

 
 3.  การเยี่ยมบาน 
 ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน 1 คร้ัง ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและผูปกครองดังนี้ 

2.1 จากการเยี่ยมบานของเด็กชาย ค.   อยูในซอยลึกพอสมควร     เปนบานเชาชั้น 

เดียว มีหองกวางนอนรวมกันกับบิดามารดา ไมมีหองสวนตัว ภายในบานมีทั้งหมด 4 คน ที่บาน

เปนอูซอมรถ ภายในบานมีอากาศถายเท มีของใชมากมายวางไมเปนระเบียบ จากการไดพูดคุย

กับบิดามารดาและเด็กชาย ค. ทําใหทราบวา บรรยากาศภายในบานอบอุน บิดามารดาให      

ความรัก ความสนใจ เด็กชาย ค. มาก ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในบานดี 

 
3. อัตตชีวประวัติ 

 จากอัตตชีวประวัติ  ทําใหทราบวา เด็กชาย ค. เกิดในครอบครัวขนาดเล็ก ที่

ประกอบดวยเด็กชาย ค. บิดามารดา และนองชาย รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด 4 คน จากการ

วิเคราะห     ขอมูล สรุปไดดังนี้ 

  4.1  ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชาย ค. มีความสุขพอสมควร เนื่องจากไดความรักความ

อบอุนจากบิดามารดา 

  4.2  ชีวิตในปจจุบัน เด็กชาย ค. เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความตองการทีจ่ะ

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเรียนตอไปจนกวาจะจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนสารสาสนพัฒนา 

  4.3  ชีวิตในอนาคต  เด็กชาย ค. ตองการประกอบอาชีพตํารวจ อยากเปนตํารวจที่ดี 
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 5.  บันทึกประจําวัน 
 จากบันทึกประจําวัน  ทําใหทราบวา เด็กชาย ค. มีกิจวัตรประจําวันคือ  วันธรรมดา    

ต่ืนนอนเวลา 6.30 นาฬิกา อาบน้ําแปรงฟน รับประทานอาหารเชา เดินทางไปโรงเรียน หลังเลิก

เรียนกลับบาน อาบน้ํา รับประทานอาหารเย็น ทําการบาน และเขานอน  วันหยุด ต่ืนนอน อาบน้ํา 

ดูโทรทัศน รับประทานอาหารกลางวัน ดูโทรทัศน เลนเกมส ทําการบาน และเขานอน   จากบันทึก

ประจําวัน  แสดงวาเด็กชาย ค. สนใจการเรียนดี แตไมไดรับมอบหมายใหทํางานบาน 

 
6. แบบสอบถาม 

6.1  ประวัติสวนตัวและครอบครัว  เปนเด็กชายไทย  อายุ 12 ป รูปรางสันทัด ผิวขาว 

ผมดํา ตา 2 ชั้น หนาทรงเหลี่ยม ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งจะเปนคนเงียบขรึม พูดเสียงดังไมมี

หางเสียง  บิดามีอาชีพรับจางซอมรถ มารดาทํางานบริษัท  บิดามารดาอยูดวยกัน  มีนองชาย 2 

คน  

  6.2  ประวัติสุขภาพ   สุขภาพดีมาก  ไมเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน แตเคย

กระดูกหักที่แขน ขณะอายุ 5 ป เนื่องจากตกจากโองน้ํา  นอนวันละ 8-10 ชั่วโมง 

  6.3   สังคมและกิจกรรม ชอบบานที่อยูอาศัยมาก ชอบใหเพื่อน ๆ มาเที่ยวที่บาน

บอย ๆ ชอบฟงวิทยุและดูโทรทัศนเปนบางครั้ง ชอบอานหนังสือประเภทตลกขบขัน และอาน

หนังสือพิมพรายวันเปนประจํา ชอบเลนกีฬากลางแจงมากคือ ฟุตบอล  ชอบกีฬาในรมคือ ปงปอง 

เลนดนตรีพอใชได ชอบรองเพลงบาง  งานอดิเรกคือ ทํางานบานและเลี้ยงนอง 

  6.4  กิจกรรม การศึกษา และปญหา  เขารวมกิจกรรมลอยกระทงที่โรงเรียนจัดขึ้น 

เคยเปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม ไมเคยเปนหัวหนาชั้น มีเพื่อนมาก อานหนังสือประมาณ   

วันละ 30 นาที  วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ ภาษาไทย  วิชาที่ชอบนอยที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ ทําตาราง

กําหนดเวลาดูหนังสือ มีสมาธิในการดูหนังสือ ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน เรียนหนังสือ

อยูในเกณฑที่ปานกลาง โตขึ้นบิดาตองการใหมีอาชีพเปนตํารวจ มารดาตองการใหมีอาชีพเปน

นายรอย ขาพเจาตองการเปนตํารวจ  ต้ังใจเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้  มีเพื่อนฝูงมาก 

 
7. แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสํารวจตนเอง 

 จากแบบทดสอบ  ปรากฏผลดังนี้ 

  7.1  แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน (Draw A Person Test หรือเรียกยอวา 

DAP)  พบวา  เด็กชาย ค. สนใจตนเอง มีลักษณะพึ่งพา รูสึกไมปลอดภัย มีความวิตกกังวล         

มีความกาวราว ทําตามอารมณ การควบคุมอารมณไมดี 
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  7.2  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  พบวา  เด็กชาย ค. ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย และมีแนวโนมคอนขางที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันดวย พบวา      

เด็กชาย ค. มีความรูสึกวาตนเองถูกควบคุมเวลาออกจากบานถาเห็นวาแตงตัวไมเรียบรอยจะตอง

ใหเปลี่ยนใหมทันที และไมคอยมีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ นอกจากไปกับพอแม 

  7.3  แบบทดสอบการปรับตัว   พบวา   เด็กชาย ค.  มีการปรับตัวไดในเรื่องตอไปนี้

คือ มีความสนุกสนานราเริงเมื่อไดรวมสนุกกับเพื่อน ๆ และปรับตัวไดรองลงมาคือ รูสึกวาเพื่อน ๆ 

ทุกคนดี รูสึกประหมาเมื่อถูกครูเรียกออกไปพูดหนาชั้น รูสึกวาคนที่เรียนเกงชอบมองดวยสายตา

เยาะเยย และรูสึกวาพอแมไมเอาใจใส 

 จากแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม  สรุปไดวา  เด็กชาย ค. ปรับตัวทางสังคมไดดี

พอสมควร โดยเฉพาะเวลารวมสนุกกับเพื่อนจะมีความสุขมาก รูสึกวาเพื่อน ๆ ทุกคนเปนคนดี    

เขากับเพื่อนไดดี แตในขณะเดียวกันก็รูสึกวาตนเองถูกมองดวยสายตาเยาะเยยจากเพื่อนที่เรียน

เกง และบางครั้งก็รูสึกวาพอแมไมเอาใจใส 

  7.4  แบบประเมินตนเอง เร่ืองการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา เด็กชาย ค. ได

คะแนนรวม 18 คะแนน การมีสัมพันธภาพอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง เพราะไมเคยใหความสําคัญ

กับการใชคําพูดที่เหมาะสมไมวาจะพูดกับใครก็ตาม ไมเคยคํานึงวาเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรฟง 

  7.5  แบบสํารวจตนเอง    เด็กชาย ค.  พบวา  เปนคนสนุกสนาน ราเริง เปนตัวของ

ตัวเอง ซื่อสัตย พึ่งตนเอง มนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ ชอบใหคนสนใจ หงุดหงิดงาย          

ชอบเสี่ยง 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ค.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณ  อัตตชีวประวั ติ  แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล             

แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจ    

ตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ค. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก การควบคุมอารมณ 

ความรูสึก และการแสดงออก เอาแตใจตนเอง มีความรับผิดชอบนอย เรียกรองความสนใจ         
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จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดู ขาดการ

วางแผนที่ดี 

 2.   เกิดจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม  ไดแก 

3.1 ดานครอบครัว 

      จากการสังเกต  การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  

สรุปไดดังนี้ 

   2.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัว  เด็กชาย ค. มีสัมพันธภาพที่ดี บิดามารดา     

ดูแลเอาใจใส สภาพครอบครัวอบอุน ดังนั้นสัมพันธภาพในครอบครัวไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวน

ในชั้นเรียนแตอยางใด 

3.2  ดานโรงเรียน  

 จากการสังเกต   สัมภาษณ    แบบสอบถาม ทําใหสรุปไดวาสัมพันธภาพ 

กับเพื่อนในชั้นเรียนและครูผูสอน  สงผลตอการมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ค. 

   2.2.1  บรรยากาศในโรงเรียน  ทั้งในและนอกหองเรียน  จากการสังเกตและ

การสัมภาษณเด็กชาย ค. มีความรูสึกพอใจบรรยากาศทั้งในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน               

มีอากาศถายเท บริเวณโรงเรียนรมร่ืน นาอยู ดังนั้นสภาพบรรยากาศในโรงเรียนไมสงผลตอ      

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

  2.2  ดานสังคม 

  จากการสังเกต สัมภาษณ การเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สัมพันธภาพกับเพื่อน

บานและสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย สรุปไดดังนี้ 

   2.2.1  สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ

เด็กชาย ค. เนื่องจากการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กชาย ค. ไมคอยมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน 

จนทําใหมีปญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนแตอยางใด 

   2.2.2  สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย  ครอบครัวของเด็กชาย ค. อาศัยอยู

ในบานเชาชั้นเดียว และมีหองนอนเดียว บริเวณบานกวางพอสมควร แตเนื่องจากภายในบริเวณ

บานจัดเปนอูซอมรถ จึงทําใหสภาพแวดลอมภายในบานไมสะอาดเทาที่ควร เพราะมีสีสังเคราะห 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สงผลทําใหสภาพแวดลอม อากาศไมดีเทาที่ควร ดังนั้นทําใหบรรยากาศในการ

เรียน ในการอานหนังสือ ทบทวน และการทําการบาน ไมเอื้อตอเด็กชาย ค. เทาที่ควร ดวยเหตุผล

นี้เอง ทําใหสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลใหเด็กชาย ค. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

คือ ไมสงการบาน 
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  การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

 1.  การใหความชวยเหลือโดยตรง  หมายถึง  การชวยเหลือกับผูรับการศึกษาโดยตรง 

ปฏิบัติดังนี้ 

 การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-

Centered Counseling) ของ คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers) การใหคําปรึกษาโดยใช

เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง โดยเนนใหเด็กชาย ค. ไดระบายความรูสึก

โดยเลาถึงชีวิตในอดีตและชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเขาเกิดความรู สึกผอนคลาย   ผูวิจัยให

ความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางบรรยากาศที่อบอุน ไววางใจ ในระยะของการสรางสัมพันธภาพ 

(Repport) ใหเด็กชาย ค. รูสึกอบอุน ไววางใจ เพื่อนําไปสูการรวมมือในการพัฒนาตนเองตอไป  

ตามแนวคิดของทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-Centered Theory)  

เชื่อวา มนุษยมีความสามารถ มีเหตุผลที่จะคิดและตัดสินใจดวยตนเอง พรอมที่จะเติบโตงอกงาม 

มนุษยเปนคนดีและมีคุณคา หากเขาสามารถคนพบศักยภาพของเขาและพัฒนาศักยภาพของตน

ไดสูงสุด โดยสงเสริมใหเขาพัฒนาศักยภาพที่ดีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองในสิ่งที่เปน

อุปสรรค และนําไปสูการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา นอกจากนั้นมนุษยตองการความรัก การ

ยอมรับ ความเอื้ออาทร ดังนี้ เด็กชาย ค. จึงควรไดรับความรัก ความอบอุน รวมทั้งใหเขาตระหนักรู

ในความสามารถของตนเองในเรื่องของความสามารถในการเรียนที่อยูในระดับดี ใหพัฒนาตัวเอง

ตอไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กชาย ค. ไดเกิดความรูสึกพึงพอใจในตนเอง (Self-

Actulization) ซึ่ง โรเจอรส เชื่อวา บุคคลเปนผูกําหนดวิถีชีวิต และการแกไขปญหาดวยตนเอง หาก

ผูนั้นมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับตนเอง ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูในการที่จะเขาใจถึง

สาเหตุอ่ืนเปนปญหาที่ทําใหตนเองไมมีความสุข นั่นคือ ปญหาของผูรับคําปรึกษาเกิดขึ้นมาจาก

ความไมประสานสอดคลองกันระหวางความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตน (Self 

Concept) กับประสบการณที่ไดรับ  ดังนั้นจึงควรใหการชวยเหลือโดยใหเด็กชาย ค. พัฒนา       

ศักยภาพของตนเองใหสูงสุด โดยเริ่มจากการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เขาประสบอยู 

จากนั้นควรใหเขาไดคิดหาวิธีที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและ

เกิดประโยชนตอตัวเขาเองตอไป 
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 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.1  เร่ิมการใหคําปรึกษา    โดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกัน 

เอง และกลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 

1.2  ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา   โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การ 

สะทอนความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทาง

ในการลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 

1.3  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา  ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา ตลอดจนบอก 

แนวทางในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุป

เพิ่มเติมแลวนัดหมายครั้งตอไป 

 2.   ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย ค.     เพื่อปรึกษาปญหาและขอความ 

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 

4. ผูวิจัยไปพบมารดา     เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือ  แกไข ปญหาและการ 

ปองกัน สงเสริม 
 

 การทํานายผล 
 จากสภาพปญหาของเด็กชาย ค. ที่เกิดขึ้น เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลาย           

องคประกอบ  กลาวคือ ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษา ปญหาจากครอบครัว และปญหาจากเพื่อน

รวมชั้นเรียน  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ค. รวมทั้ง

ผูปกครอง ครู และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน มีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง  ผูวิจัย    

ทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  ถาหากเด็กชาย ค. ไดรับความรัก ความเขาใจ 

ความอบอุน การดูแลเอาใจใส และการชี้แนะแนวทางการเรียนที่ถูกตองเหมาะสมอยางแทจริง     

ก็ยอมสามารถชวยเหลือได นอกจากนี้เด็กชาย ค. ยังใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดี

อีกดวย 

 
 การติดตามผล 
 หลังจากไดใหความชวยเหลือ   ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้ 

 1.  จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย ค. มีความเขาใจ

และสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้
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ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมิน

พฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 

 2.  จากการสัมภาษณครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ ใน

ครอบครัว  สรุปไดวา เด็กชาย ค. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง และเพิ่มความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษา 

 ผูรับการศึกษาควรเขาใจและยอมรับถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของ     

ตนเอง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิต รูจักกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง    

เหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งพัฒนา

ความสามารถของตนเอง 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  2.1  บิดามารดาหรือผูปกครอง    ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด   สรางเสริมความ      

ภาค ภูมิใจใหแกเด็ก ใหความสนใจในเรื่องความเปนอยูในครอบครัว เร่ืองการศึกษา รวมไปถึงการ    

ปกครองดูแลดวยความยืดหยุน ไมเขมงวดจนเกินไป 

  2.2   อาจารยประจําชั้น อาจารยประจําประจําวิชา ควรใหกําลังใจ ใหความสนใจ 

และดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการจัดลําดับความคิดและความละเอียดรอบคอบใน

การทํางาน ตลอดจนฝกใหเด็กรูจักมีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียนที่ดี 
 3.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาตอไป 
 ผูที่จะศึกษาตอไปควรสรางสัมพันธภาพ ความคุนเคย ยอมรับ และเขาใจในตัวเด็กชาย 

ง. โดยการแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจและหวงใยเด็กชาย ค. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย ค. เกิดความศรัทธาในตัวผูศึกษา กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา 

ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการปรบัพฤติกรรมไดอยาง

ถูกตองตอไป 

 นอกจากนี้ผูศึกษาควรฝกใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา เพื่อนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด 
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 กรณีศึกษารายที่ 4  เด็กชาย ง.  (ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
  

 ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย ง.  เปนเด็กชายไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 13 ป ผิวขาว

เหลือง รูปรางสมสวน  ผมดํา ตัดผมทรงนักเรียน ใบหนารูปไข ตา 2 ชั้น  แตงกายสะอาดเรียบรอย 

พูดจาสุภาพตอหนาผูใหญ และพูดไมสุภาพกับเพื่อน ๆ เปนคนราเริง ชางพูด เงียบบางเวลา       

สุขภาพแข็งแรง 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

  
1. จากการสังเกตและบันทึกการสังเกต 

 ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย ง. ทั้งในและนอกหองเรียน จํานวน  9 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1.1  ในหองเรียน  ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย ง. ในรายวิชาที่เด็กชาย ง. ชอบ และไมชอบ

เรียน  ดังนี้ 

1.1.1 วิชาที่ชอบเรียน  ไดแก 

1.1.1.1  วิชาพลศึกษา  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา เด็กชาย ง.  

สนใจและตั้งใจฟงครูอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งที่ครูมอบหมายอยางเครงครัด โดยไมแสดง    

พฤติกรรมกอกวนใด ๆ ในหองเรียนเลย 

1.1.2 วิชาที่ไมชอบ  ไดแก 

1.1.2.1  วิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง พบวา เด็กชาย ง. 

ไมสนใจฟงครูอธิบายและแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนดังนี้ นั่งเหมอลอยมองนอกหนาตาง 

ลอชื่อพอแมเพื่อน บางครั้งก็นํารถคันเล็ก ๆ มาเลนในเวลาเรียน ในขณะเดียวกันก็นําหมากฝรั่งมา

เคี้ยวเลนในเวลาเรียนดวย บางครั้งชวนเพื่อนคุยเสียงดัง 

1.2 นอกหองเรียน  ไดแก 

1.2.1 ชวงเวลาพักกลางวัน    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง    พบวา   หลังจาก 

รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว ในบางวันเด็กชาย ง. จะนั่งลอกการบานเพื่อสงในเวลาเรียน

ชวงบาย  แลวก็จะไปวิ่งเลนฟุตบอลกับเพื่อนอยางสนุกสนาน เมื่อถึงเวลากอนเขาเรียนชวงบาย 

เด็กชาย ง. จะวิ่งไปลางหนา ลางมือ และแตงตัวใหเรียบรอยกอนเขาหองเรียนตอนบาย 
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1.2.2 เดินแถวกลับบานชวงเวลาเย็น    ผูวิจัยสังเกตจํานวน 2 คร้ัง    พบวา 

เด็กชาย ง. จะชวนเพื่อนคุยกันสนุกสนาน เมื่อเวลาเดินแถวกลับบานมองเห็นผูวิจัย เด็กชาย ง.   

จะยกมือไหวแลวเดินมาคุยดวย ทักทายอยางมีสัมมาคารวะ จากนั้นก็เดินออกไป เด็กชาย ง.     

จะเดินเร็วมาก ไมพูดหรือหยุดทักทายกับใครเลย ในบางวันเด็กชาย ง. จะยังไมกลับบาน แตจะรอ

เพื่อนในกลุมเพื่อเตะฟุตบอล 

 จากการสังเกตสรุปไดวา  เด็กชาย ง. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน โดยเฉพาะวิชาที่ไม

ชอบคือ วิชาภาษาอังกฤษ จะแสดงออกโดยนั่งเหมอลอยมองออกนอกหนาตาง นําของเลนมาเลน 

เคี้ยวหมากฝรั่ง และลอชื่อพอแมเพื่อน 

 
2. การสัมภาษณ 

 ผูวิจัยสัมภาษณผูรับการศึกษาและผูที่เกี่ยวของดังนี้ 

2.1 ผูรับการศึกษา 

  ผูวิจัยสัมภาษณเด็กชาย ง. เปนระยะตลอดระยะเวลาทําการศึกษารายกรณี ขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณ สรุปไดดังนี้คือ เด็กชาย ง. เปนบุตรคนกลาง คือ คนที่ 2 มีพี่สาว 1 คน  

นองสาว 1 คน บิดามารดาแยกกันอยู บิดามีอาชีพขับรถเมล มารดาเปนแมบาน ทั้งบิดาและ

มารดาตางก็มีครอบครัวใหม ปจจุบันอาศัยอยูกับนา ครอบครัวของนามีอาชีพคาขาย นามีลูกชาย 

1 คน รวมสมาชิกภายในบาน 6 คน บิดาและมารดาสงเสียใหเรียนหนังสือ 

 เด็กชาย ง. เลาวา ตอนเด็ก ๆ เปนคนใจรอน ชอบใชอารมณในการตัดสินใจ ชอบเอาชนะ

ดวยกําลัง แตปจจุบันใจเย็นและใชเหตุผลมากขึ้น ปจจุบันเรียนอยูชั้น ป.6 โรงเรียนสารสาสน

พัฒนา ชอบเรียนพลศึกษา เพราะสนุก ไดออกกําลังกาย ไมชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะไมอยาก

ทองศัพท มันยาก ไมเขาใจ และคุณครูไมมีเหตุผล ดุ โตขึ้นอยากเปนทหารหรือตํารวจก็ได ถาเปน

ตํารวจจะเปนตํารวจที่ดี จะไมขูดรีดประชาชนโดยเด็ดขาด 

2.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
2.2.1 ผูที่เกี่ยวของที่โรงเรียน  ไดแก 

2.2.1.1  ครูประจําชั้น  จากการสัมภาษณครูประจําชั้น จํานวน 1 คร้ัง   

ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้  เด็กชาย ง. ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร ชอบหลับในหองเรียน รับผิดชอบในงาน     

ที่ทํานอย ผลการเรียนปานกลาง 

    2.2.1.2  ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ  จากการสัมภาษณไดขอมูลดังนี้  

เด็กชาย ง. ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร ชอบชวนเพื่อนคุย บางครั้งก็เหมอลอย ไมสงงาน ลอชื่อพอแม



  
72 

เพื่อน บางครั้งนําของเลน (รถคันเล็ก ๆ) มาเลนในเวลาเรียน พฤติกรรมเหลานี้สรางปญหาความ

รําคาญใหเพื่อนรวมหองมาก พยายามตักเตือนแตไมไดผล กลับตรงกันขามคือ มีพฤติกรรม

ตอตานมากขึ้น 

    2.2.1.3  ครูประจําวิชาพลศึกษา  จากการสัมภาษณไดขอมูลดังนี้  

เด็กชาย ง. สนใจการเรียนพอสมควร แตติดนิสัยชอบคุย ชอบลอชื่อพอแมเพื่อน โดยเฉพาะเด็ก    

ผูหญิง แตต้ังใจฟงครูอธิบายและปฏิบัติตาม ชอบใหเพื่อนชมวาเกง โดยเฉพาะเวลาเลนปงปอง 

    2.2.1.4  เพื่อนสนิทที่อยูในหองเรียนเดียวกัน  จากการสัมภาษณ

เพื่อนจํานวน 5 คน  ผูวิจัยไดขอมูลสรุปดังนี้  เด็กชาย ง. มีนิสัยรักเพื่อน ชอบสนุกสนาน บางครั้ง   

ก็ลอชื่อพอแมเพื่อน เปนคนที่ต้ังใจเรียนในวิชาที่ชอบ ถาไมชอบวิชาไหนก็จะกอกวนดวยการนํา

ของเลนมาเลน ชวนเพื่อนคุยเสียงดัง บางครั้งนั่งหลับหรือเหมอลอยมองนอกหนาตาง 

    2.2.1.5  ผูปกครอง  ในที่นี้คือ นาสาว  จากการสัมภาษณจํานวน 1 

คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้  เด็กชาย ง. เปนเด็กมีเหตุผล ด้ือเปนบางครั้ง ชอบอานหนังสือตลก        

ไมชอบฟงวิทยุ แตชอบดูโทรทัศน มีความรับผิดชอบพอสมควร อยูบานจะชวยงานบาน เลี้ยงนอง 

(ลูกของนา) ซักเสื้อผาของตัวเอง เปนเด็กมีน้ําใจ 

 
3. การเยี่ยมบาน 

 ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานเด็กชาย ง. จํานวน 1 คร้ัง ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2547       

จากการเยี่ยมบาน  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้  บานเด็กชาย ง. เปนบานไมชั้นเดียว มีเนื้อที่ประมาณ 50 

ตารางวา ไมมีหองสวนตัวเปนของตัวเอง เปนที่เชาอยูในยานชุมชนแออัด ถนนนนทรี ตําบล     

ชองนนทรี เขตยานนาวา สภาพแวดลอมภายในบานไมมีระเบียบเทาที่ควร ไมมีบริเวณที่นั่ง       

พักผอน อากาศภายในบานไมถูกสุขลักษณะ อากาศถายเทไมสะดวก 

 จากการสัมภาษณนาสาว  จะเลาใหฟงวา ตนเองไดรับเลี้ยงดูหลาน 3 คน คือ เดก็ชาย ง. 

พี่สาว และนองชาย  บิดามารดาแยกทางกัน หลาน 3 คน เปนคนนารัก วานอนสอนงาย เด็กชาย 

ง. คอนขางจะเจาอารมณ แตถาใชเหตุผลก็จะแกปญหาได เด็กชาย ง. ชอบใหทุกคนพูดจาดี ๆ กับ

เขา  ถานาจะใชใหเด็กชาย ง.  จะทําใหทุกอยาง เชน เลี้ยงนอง ลางจาน ฯลฯ 

 
4. อัตตชีวประวัติ 

 จากอัตตชีวประวัติ ทําใหทราบวา เด็กชาย ง. เกิดจากครอบครัวขนาดกลางที่

ประกอบดวย พอแม พี่ เด็กชาย ง. และนอง  รวมดวยกัน 5 คน  จากการวิเคราะหขอมูลสรุปได

ดังนี้ 
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  4.1  ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชาย ง.  มีความสุขพอสมควร เพราะไดรับความอบอุน

ดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา 

4.2 ชีวิตในปจจุบัน  เด็กชาย ง.  เรียนอยูชั้น ป.6  อาศัยอยูกับนา 

4.3 ชีวิตในอนาคต  เด็กชาย ง.  ตองการประกอบอาชีพตํารวจหรือทหาร  แตถาได 

เปนตํารวจ จะเปนตํารวจที่ดี จะทําใหประชาชนรักตํารวจ 

 
5. บันทึกประจําวัน 

 จากบันทึกประจําวัน  เด็กชาย ง.  มีกิจวัตรประจําวันคือ วันธรรมดา เขาตื่นนอน         

ลางหนาแปรงฟน อาบน้ํา ไปโรงเรียน คุณครูใหอานหนังสือ รับประทานอาหารกลางวัน เรียน

หนังสือ กลับบานตอนเย็น อาบน้ํา  และเขานอน   วันหยุด ต่ืนนอนสาย  อาบน้ําแปรงฟน               

รับประทานอาหารเชา เฝารานขายของชํา ทํางานบาน เชน ถูบาน กวาดบาน ทิ้งขยะ ซักผา เลน

ฟุตบอล กลับบาน อาบน้ํา อานหนังสือ แลวเขานอน  จากบันทึกประจําวัน  แสดงวา  เด็กชาย ง. 

เปนเด็กที่มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใสในการเรียนดี 

 
6. แบบสอบถาม 

6.1 ประวัติสวนตัวและครอบครัว    เปนเด็กชายไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 13 ป  

รูปรางสมสวน ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ทาทางราเริง ชางพูด เงียบขรึมบางเวลา สุขภาพ     

แข็งแรง แตงกายเรียบรอย  บิดามีอาชีพขับรถรับจาง  มารดามีอาชีพแมบาน  บิดามารดาแยกกัน

อยู  เด็กชาย ง.  เปนบุตรคนกลาง  มีพี่สาว 1 คนและนองสาว 1 คน อาศัยอยูกับนาสาว นามี

อาชีพคาขาย มีบุตรชาย 1 คน  อยูดวยกันเปนครอบครัวใหญ 

  6.2  ประวัติสุขภาพ  เด็กชาย ง. มีสุขภาพดีมาก ไมเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน 

ไมเคยมีปญหาเรื่องสุขภาพ  นอนวันละประมาณ 8-10 ชั่วโมง 

  6.3  สังคมและกิจกรรม  อยูบานของบิดามารดา มีความรูสึกชอบที่อยูอาศัยมาก 

เพื่อน ๆ มาเที่ยวที่บานเปนบางครั้ง ซึ่งเด็กชาย ง. ชอบใหมาบอย ๆ ไมชอบฟงวิทยุ และชอบดู  

โทรทัศนเปนประจํา ชอบดูหนังประเภทละคร ชอบอานหนังสือประเภทตลกขบขัน ไมเคยอาน

หนังสือพิมพรายวัน กีฬาที่ชอบมากที่สุดคือ ฟุตบอล กีฬาในรมชอบเลนปงปอง เลนดนตรีไมได   

ไมชอบรองเพลง ไมเคยทํางานพิเศษเพื่อหารายได 

  6.4  กิจกรรม การศึกษา และปญหา    เขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นคือ ฟุตบอล 

ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด ไมเคยเปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม ไมเคยเปนหัวหนาชั้น   

ในโรงเรียน เด็กชาย ง. มีเพื่อนมาก ซึ่งชอบทํากิจกรรมรวมกันเสมอ ๆ คือ เลนกีฬา อานหนังสือ   
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วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง มีสถานที่เงียบสงบ เหมาะแกการอานหนังสือ เปนที่แหงเดียวกันทุกวัน  

วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ วิชาพละ  วิชาที่ชอบนอยที่สุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ  ไมไดทําตารางเวลาดู

หนังสือเลย เด็กชาย ง. ไมคอยมีสมาธิในการดูหนังสือ ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน

หนังสือ ชอบเรียนหนังสือเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ การเรียนอยูในระดับปานกลาง บิดาตองการ

ใหมีอาชีพเปนตํารวจ มารดาตองการใหมีอาชีพเปนทหาร เด็กชาย ง. ตองการเปนอยางใดอยาง

หนึ่งก็ได เด็กชาย ง. ไมแนใจวาจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้ มีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียนนี้ 

 
7 .   แบบทดสอบ 

 จากแบบทดสอบ  ปรากฏผลดังนี้ 

  7.1  แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน (Draw A Person Test  หรือเรียกยอวา 

DAP)  พบวา  เด็กชาย ง.  มีลักษณะสนใจตนเองมีแนวโนมเก็บตัว มีปมดอยหลีกหนี  กาวราวขาด

ความรอบคอบ และมีบุคลิกภาพพึ่งพา 

7.2 แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู     มีแนวโนมคอนขางที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดู 
แบบเขมงวดกวดขันดวยคือ มักเคี่ยวเข็ญใหทําการบาน กลับจากโรงเรียนตองถึงบานตรงเวลา    

ถาจะไปไหนตองขออนุญาต ถาขอเงินซื้อของจะตองชี้แจงการใชจายอยางละเอียด จะรูสึกโลงใจ 

สบายใจ เมื่อพอแมไมอยูบาน ถาเพื่อนเปนคนที่พอแมไมชอบจะสั่งใหเลิกคบ และตองการใหทํา

ตามสิ่งที่พอแมตองการ เวลาทําผิดมักจะถูกดุและถูกลงโทษทันที แมไมใชที่บาน ถาสอบตกจะถูก

ลงโทษอยางหนัก เมื่อมีปญหาที่โรงเรียนไมกลากลับมาเลาใหพอแมฟง 

  7.3  แบบทดสอบการปรับตัว  พบวา  เด็กชาย ง. มีปญหาตอไปนี้มากที่สุดคือ รูสึก

วาตนเองใจรอนและโมโหงาย เมื่อมีเร่ืองไมพอใจจะแสดงออกทันที กอนประกาศผลการสอบ     

มักฝนวาสอบตกหรือสอบไดที่ไมดี รูสึกวาตนเองเรียนสูคนอื่นไมได รูสึกลําบากใจในการสราง

ความคุนเคยกับผูอ่ืน รูสึกวาเหวเมื่อเพื่อนสนิทไมอยู รูสึกประหมาเมื่อถูกครูเรียกออกไปพูด     

หนาชั้น รูสึกวาคนที่เรียนเกงชอบมองดวยสายตาเยาะเยย ไมอยากใหเพื่อน ๆ ไปที่บานเพราะอาย 

เมื่อทราบลวงหนาวาจะตองออกไปพูดหนาชั้นคนเดียว จะกระวนกระวายใจอยางบอกไมถูก และ

พบวา เด็กชาย ง. มีปญหาตอไปนี้รองลงมาคือ เมื่อถูกลอวาพูดไมชัดจะไมพอใจ เมื่อเถียงหรือ   

ทะเลากับเพื่อนจะตองเก็บเอามาคิดเปนเวลาหลายวัน รูสึกไมสบายใจถาตองทํางานคนเดียว และ

รูสึกวาตนเองตองคอยเอาใจคนอื่นอยูเสมอ 

 จากแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม  สรุปไดวา เด็กชาย ง. เปนคนใจรอน โมโห

งาย และแสดงออกทันทีเมื่อมีอารมณโกรธหรือไมพอใจ เปนคนมีความคิดกังวล กลัวจะสอบตก
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หรือเรียนสูคนอื่นไมได มีปญหาทางดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืน รูสึกวาเหวเมื่อเพื่อนที่สนิทไมอยู 

และจะประหมาเมื่อครูเรียกไปพูดหนาชั้น จะอายมากถาเพื่อนไปที่บาน 

7.4   แบบประเมินตนเอง  สรุปไดวา เด็กชาย ง. จากแบบประเมินตนเองเรื่อง การมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา  เด็กชาย ง. ไดคะแนนรวม 16 คะแนน การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่ควรปรับปรุง เพราะไมชอบคุยกับคนอ่ืนในเรื่องที่เขาสนใจ จะไมเร่ิมตนทักทายใครกอน

เสมอ และถาไมเห็นดวยกับผูอ่ืน จะไมมีการอธิบายเหตุผล 

  7.5  แบบสํารวจตนเอง     เด็กชาย  ง.   พบวา   สนุกสนานราเริง มีระเบียบวินัย 

เปนตัวของตัวเอง มีเหตุผล ซื่อสัตย มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณคา มักแยกตัวจาก   

ผูอ่ืน กาวราว ข้ีเกรงใจ ชอบเสี่ยง 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ง.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณ  อัตตชีวประวั ติ  แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล              

แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจ

ตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ง. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณ

โกรธไดงาย  ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนรังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความ    

ซึมเศรา รูสึกไมแนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความหวาดระแวง ปดตนเองจากโลก       

ภายนอก มีความเครียด  ตองการทําตัวเปนจุดเดน ซึ่งบุคลิกดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก 

ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ขาดความรัก ความอบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใส 

ดูแล เลี้ยงดู อบรม ส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 

  2.   สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

   2.1  ดานครอบครัว 

 จากการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  แบบทดสอบ   และอัตตชีวประวติั  ทาํใหสรุป

ไดวา  ครอบครัวเปนสาเหตประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ง.    

ดังตอไปนี้ 
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                       2.1.1   สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี      โดยสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย  ง.           

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่องจากบิดามารดาแตงงานใหม  ไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอนและ 

ดูแลเด็กชาย  ง.  จึงรูสึกวาขาดความรักความอบอุน   อยากใหครอบครัวอยูพรอมหนาอยางมี

ความสุขและมีเวลาอยูดวยกันแตไมสามารถเปนไปได    อีกทั้งไมไดรับความสนใจและเอาใจใส

จากบิดามารดาอยางที่เด็กชาย  ง.  ตองการ    เด็กชาย  ง.  จึงกดดันภายในจิตใจ   เวลาอยูที่บาน

เด็กชาย  ง.  เก็บตัว   ชอบเลนคนเดียว    ไปเลนเกมคอมพิวเตอร  มีนาผูดูแลอบรมสั่งสอน  แมจะ

มีความไมพอใจแตเด็กชาย  ง.  ก็ปฎิบัติตามตลอดมา  ดังนั้นจึงนําความกดดันที่ไดรับจาก     

ครอบครัวมาแสดงออกโดย  วิธีไมต้ังใจเรียนจะกอกวนเพื่อนและครูในเวลาเรียน 

                       2.1.2   บิดามารดามีโอกาสทางการศึกษานอย   จึงขาดความรูเกี่ยวกับการ   

อบรมดูแลที่ถูกตองเหมาะสม   ประกอบกับไมคอยมีเวลา  บิดามารดาจึงไมสามารถใหคําปรึกษา

แกบุตรในเรื่องงงตาง ๆ  เชน  ปญหาการศึกษา   สวนตัว  หรือปญหาเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน   

นอกจากนี้บิดามารดายังขาดความเอาใจใสในเรื่องความตองการทางดานจิตใจของเด็กชาย  ง.  

จึงเปนผลใหเด็กชาย  ง.  มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

  2.2  ดานโรงเรียน 

                                           จากการสังเกต   การสัมภาษณและแบบสอบถาม   ทําใหสรุปไดวาสัมพันธภาพกับ

เพื่อนในชั้นเรียนเปนสาเหตุที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.2.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี            ดูจากแบบประเมินตนเองดานการมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา  เด็กชาย  ง.  ไดคะแนน  16  คะแนน  การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่ควรปรับปรุง  เพราะไมชอบคุยกับคนอ่ืนในเรื่องที่เขาสนใจ  จะไมทักทายใครกอน    

2.3 ดานสังคม 

จากการสังเกต     สัมภาษณ     และการเยี่ยมบาน     ทําใหสรุปไดวา    สังคมดาน 

สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ไมมีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ง.  ดังตอไปนี้ 

2.3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน     ไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน   

เนื่องจากการดําเนินชีวิตประจําวันเด็กชาย  ง.  ไมคอยมีปฎิสัมพันธกับเพื่อนบาน  เพราะเมื่ออยูที่

บานชอบเลนคนเดียว 

2.3.2 สภาพความเปนอยูอาศัยแออัด   ครอบครัวของเด็กชาย  ง.  อาศัยอยู 

ในชุมชนแออัดแถวชองนนทรี  บริเวณรอบ ๆ มีบานปลูกสรางติดกันอยูโดยรอบ  มีเพียงถนนเล็ก ๆ  

สําหรับคนเดินสัญจรไปมาและจักรยานยนตเทานั้น  นอกจากนี้เด็กชาย ง. ไมมีหองสวนตัวจะนอน

รวมกับพี่นอง บริเวณภายในหองคับแคบ  และมีเสียงดังรบกวนจากเพื่อนบาน  จึงทําใหไมมีสมาธิ

ในการอานหนังสือและทําการบานเทาที่ควร               
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 การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

 1.  การใหความชวยเหลือโดยตรง  หมายถึง  การชวยเหลือกับผูรับการศึกษาโดยตรง 

ปฏิบัติดังนี้ 

 การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-

Centered Counseling) ของ คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers) การใหคําปรึกษาโดยใช

เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง โดยเนนใหเด็กชาย ง. ไดระบายความรูสึก

โดยเลาถึงชีวิตในอดีตและชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเขาเกิดความรู สึกผอนคลาย   ผูวิจัยให

ความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางบรรยากาศที่อบอุน ไววางใจ ในระยะของการสรางสัมพันธภาพ 

(Repport) ใหเด็กชาย ง. รูสึกอบอุน ไววางใจ เพื่อนําไปสูการรวมมือในการพัฒนาตนเองตอไป  

ตามแนวคิดของทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-Centered Theory)  

เชื่อวา มนุษยมีความสามารถ มีเหตุผลที่จะคิดและตัดสินใจดวยตนเอง พรอมที่จะเติบโตงอกงาม 

มนุษยเปนคนดีและมีคุณคา หากเขาสามารถคนพบศักยภาพของเขาและพัฒนาศักยภาพของตน

ไดสูงสุด โดยสงเสริมใหเขาพัฒนาศักยภาพที่ดีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองในสิ่งที่เปน

อุปสรรค และนําไปสูการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา นอกจากนั้นมนุษยตองการความรัก        

การยอมรับ ความเอื้ออาทร ดังนี้ เด็กชาย ง. จึงควรไดรับความรัก ความอบอุน รวมทั้งใหเขา

ตระหนักรูในความสามารถของตนเองในเรื่องของความสามารถในการเรียนที่อยูในระดับดี         

ใหพัฒนาตัวเองตอไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กชาย ง. ไดเกิดความรูสึกพึงพอใจในตนเอง 

(Self-Actulization) ซึ่ง โรเจอรส เชื่อวา บุคคลเปนผูกําหนดวิถีชีวิต และการแกไขปญหาดวย       

ตนเอง หากผูนั้นมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับตนเอง ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูในการที่

จะเขาใจถึงสาเหตุอ่ืนเปนปญหาที่ทําใหตนเองไมมีความสุข นั่นคือ ปญหาของผูรับคําปรึกษาเกิด

ข้ึนมาจากความไมประสานสอดคลองกันระหวางความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตน 

(Self Concept) กับประสบการณที่ไดรับ  ดังนั้นจึงควรใหการชวยเหลือโดยใหเด็กชาย ง. พัฒนา       

ศักยภาพของตนเองใหสูงสุด โดยเริ่มจากการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เขาประสบอยู 

จากนั้นควรใหเขาไดคิดหาวิธีที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและ

เกิดประโยชนตอตัวเขาเองตอไป 

 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.1  เร่ิมการใหคําปรึกษา โดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกัน 

เอง และกลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 
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1.2  ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา  โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การ 

สะทอนความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทาง

ในการลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 

1.3  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา  ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา  ตลอดจนบอก 

แนวทางในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุป

เพิ่มเติมแลวนัดหมายครั้งตอไป 

2.   ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย  ง.    เพื่อปรึกษาปญหา   และขอความ 

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 

3. ผูวิจัยไปพบผูปกครองคือนาสาวที่เด็กชาย  ง. อาศัยอยูดวย เพื่อขอความรวมมือใน 

การชวยเหลือ แกไขปญหา และการปองกัน สงเสริม 
 

 การทํานายผล 
 จากสภาพปญหาของเด็กชาย ง. ที่เกิดขึ้น เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลาย           

องคประกอบ  กลาวคือ ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษา ปญหาจากครอบครัว และปญหาจากเพื่อน

รวมชั้นเรียน  ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุดังกลาวสามารถแกไขได  ถาเด็กชาย ง. รวมทั้ง

ผูปกครอง ครู และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน มีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง  ผูวิจัย    

ทํานายผลวาสาเหตุดังกลาวไมรุนแรงมากนัก  ถาหากเด็กชาย ง. ไดรับความรัก ความเขาใจ ความ

อบอุน การดูแลเอาใจใส และการชี้แนะแนวทางการเรียนที่ถูกตองเหมาะสมอยางแทจริง     ก็ยอม

สามารถชวยเหลือได นอกจากนี้เด็กชาย ง. ยังใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย 

 
 การติดตามผล 
 หลังจากไดใหความชวยเหลือ   ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้ 

 1.  จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย ง. มีความเขาใจ

และสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้

ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมิน

พฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 
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2. จากการสัมภาษณครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ   ใน 

ครอบครัว  สรุปไดวา  เด็กชาย ง. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง ปรับตัวเขากับเพื่อน

และสนใจเรียนมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูรับการศึกษา 

 ผูรับการศึกษาควรเขาใจและยอมรับถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของ     

ตนเอง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิต รูจักกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง    

เหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งพัฒนา

ความสามารถของตนเอง 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  2.1  บิดามารดาหรือผูปกครอง  ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด สรางเสริมความภาค 

ภูมิใจใหแกเด็ก ใหความสนใจในเรื่องความเปนอยูในครอบครัว เร่ืองการศึกษา รวมไปถึงการ    

ปกครองดูแลดวยความยืดหยุน ไมเขมงวดจนเกินไป 

  2.2   อาจารยประจําชั้น อาจารยประจําประจําวิชา ควรใหกําลังใจ ใหความสนใจ 

และดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการจัดลําดับความคิดและความละเอียดรอบคอบใน

การทํางาน ตลอดจนฝกใหเด็กรูจักมีความรับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียนที่ดี 
 3.   ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะศึกษาตอไป 
 ผูที่จะศึกษาตอไปควรสรางสัมพันธภาพ ความคุนเคย ยอมรับ และเขาใจในตัวเด็กชาย 

ง. โดยการแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจและหวงใยเด็กชาย ง. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย ง. เกิดความศรัทธาในตัวผูศึกษา กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา 

ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการปรับพฤติกรรมไดอยาง

ถูกตองตอไป 

 นอกจากนี้ผูศึกษาควรฝกใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา เพื่อนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด 
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 กรณีศึกษารายที่ 5  เด็กชาย จ.  (ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 
 ลักษณะทั่วไป  เด็กชาย จ.  เปนเด็กชายไทย อายุ 13 ป นับถือศาสนาพุทธ ผมสีดํา 

ตาสีดํา   ใบหนาทรงเหลี่ยม ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งก็จะเงียบขรึม เวลาพูดจะเสียงดัง   

 จากการรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค 7 เทคนิค  สามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 
1. การสังเกต และการบันทึกการสังเกต 

 ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกการสังเกตทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 

9 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  ในหองเรียน    ผูวิจัยสังเกตเด็กชาย จ.  ในรายวิชาที่เด็กชาย จ. ชอบ    และไม 

ชอบเรียน ดังนี้ 

   1.1.1  วิชาที่ชอบเรียน  ไดแก 

    ก)   วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง พบวา 

เด็กชาย จ. มีความตั้งใจเรียนมาก แสดงออกโดยไมคุย จองมองครูเวลาที่ครูอธิบาย และจะ    

พยักหนาและยิ้มเปนระยะเมื่อไดฟงครูอธิบาย เวลาครูถามก็จะรีบลุกขึ้นยืนและตอบคําถามดวย

ความมั่นใจในคําตอบที่ไดตอบ และจะสุภาพกับครูผูสอน มีสัมมาคารวะ 

    ข)   วิชาคณิตศาสตร    ผูวิจัยสังเกต  จํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย จ.    

มีสมาธิในการเรียนมาก กลาวคือ ต้ังใจฟงครูสอน และจะพยายามถามครูเกี่ยวกับส่ิงที่ไมเขาใจ 

พยายามทําความเขาใจกับเร่ืองที่เรียน สังเกตจากการยกมือถามครู และปรึกษากับเพื่อนที่นั่ง   

ขาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน 

1.1.2  วิชาที่ไมชอบเรียน  ไดแก 

    วิชาภาษาอังกฤษ   ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง  พบวา  เด็กชาย จ.     

ไมต้ังใจเรียน แสดงทาทีเบื่อหนายโดยการถอนหายใจบอยครั้ง  มองออกนอกหนาตาง บางครั้งจะ

ชวนเพื่อนคุย ถาเพื่อนไมคุยดวยก็จะตะคอกและเอามือเขกหัวเพื่อน นอกจากนั้นก็จะลุกเดินจาก

โตะไปทิ้งขยะโดยไมไดขออนุญาตครูผูสอนแตอยางใด พอครูผูสอนเรียกถาม เด็กชาย จ. ก็จะ    

ทําทาไมไดยิน พอครูเรียกซ้ําอีก เด็กชาย จ. ก็จะยอนถามครูวา ครูถามอะไร ครูจึงโกรธและทําโทษ

โดยการตี ซึ่งสังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมที่เด็กชาย จ. มีทาทางโกรธครูมาก แสดงออกโดย         

ทําทาทางไมพอใจ 
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  1.2  นอกหองเรียน 

1.2.1  เขาแถวกอนเขาหองเรียนชวงเชา      ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง   (วันที่  

28 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา เด็กชาย จ. มาเขาแถวชากวาเพื่อน ๆ ในหองเดียวกัน และ       

จะวิ่งมาแทรกแถวตามลําดับไหล ทําใหเพื่อนหลายคนตองขยับเพื่อใหเด็กชาย จ. ไดยืนใน

ตําแหนงนั้น 

1.2.2 ในโรงเรียนชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ผูวิจัยสังเกตจํานวน 

1 คร้ัง (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา  เด็กชาย จ. ไมไดเขาแถวในการซื้ออาหาร แตจะ

พยายามแซงแถวไปอยูดานหนาเพื่อจะซื้ออาหารกอน คนที่อยูดานหนา (คนแรกของแถว) ไมยอม

ใหเด็กชาย จ. ดึงที่คอเสื้อและผลักออกไป แลวซื้ออาหารเปนคนแรกไดสําเร็จ ในขณะที่รับประทาน

อาหารก็จะรีบรับประทานจนอาหารที่อยูในจานหกเลอะเทอะ รับประทานอาหารจนหมดจาน   

แลวรีบลุกออกไปจากโตะอาหารโดยไมไดเก็บจาน 

1.2.3 เขาแถวกอนเขาหองเรียนชวงบาย     ผูวิจัยสังเกตจํานวน 1 คร้ัง   (วันที่ 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2546)  พบวา  เด็กชาย จ. มาเขาแถวเปนคนแรก ขณะที่อยูในแถวจะชวนเพื่อน

คุยเสียงดังและบอกกับเพื่อนวาครูไมอยูไมเปนไร ถาครูมาเราก็หยุดคุย แลวบอกใหเพื่อน ๆ คอยดู

ครูไว  ผูวิจัยก็เดินเขาไปใกลเด็กชาย ก เด็กชาย จ. ก็หยุดคุย  

 
2. การสัมภาษณ 

 ผูวิจัยสัมภาษณทั้งผูรับการศึกษาและผูเกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 สัมภาษณผูรับการศึกษา   ผูวิจัยสัมภาษณเด็กชาย จ. เปนระยะ ๆ ตลอดเวลา 

ที่ทําการศึกษา  สัมภาษณเด็กชาย จ. คร้ังที่ 1 (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547)  ทราบวา  เด็กชาย จ. 

อาศัยอยูกับบิดาและมารดาเลี้ยง  บิดามีอาชีพรับจาง  บิดามารดาแยกทางกันตางมีครอบครัวใหม  

เด็กชาย  จ. มีพี่ชาย  1 คน และมีนองที่เกิดจากบิดาเลี้ยงอีก 1 คน  เด็กชาย  จ. ไดรับเงนิคาใชจาย

วันละ 30 บาทในการไปโรงเรียน  เด็กชาย  จ.  บอกวาผมไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะ   

คําศัพทยากมาก ไมชอบทองศัพท ผมจะตั้งใจเรียนเปนบางวิชาเทานั้น วิชาไหนที่ผมชอบผมจะ      

ต้ังใจเรียนวิชาไหนที่ไมชอบผมจะไมต้ังใจเรียนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษผมจะเบื่อมาก 

   2.2  สัมภาษณผูที่เกี่ยวของในโรงเรียน  ไดแก 

 2.2.1  สัมภาษณอาจารยประจําชั้น จํานวน 1  คร้ัง   (วันที่ 5 มกราคม  2547) 

ทราบวา   เด็กชาย จ.  เปนเด็กที่พูดเสียงดังกับเพื่อน  พูดจาไมคอยสุภาพ แตงตัวเรียบรอย  แตไม 
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คอยรักษาความสะอาดของเสื้อผา ทํางานเปนระเบียบ เขียนหนังสือสวย เปนคนคอนขางเอาแตใจ 

ตนเอง ถาตั้งใจจะทําอะไรตองทําใหได มีความมานะ มีความอดทน ยิ้มแยมแจมใส 

   2.2.2  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต     จํานวน 1  

คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย จ. เปนเด็กที่เรียนดี มีความพยายาม สนใจในการเรียน        

มีความคิดสรางสรรค มีความมุมานะ ขยัน อดทน เปนคนกลาพูด กลาทํา พูดเสียงดัง มีบางครั้ง 

ไมสุภาพกับเพื่อน ๆ แตพูดกับครูดวยความสุภาพออนนอม 

   2.2.3  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาคณิตศาสตร    จํานวน 1 คร้ัง     ผูวิจัยได 

ขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย จ. พูดเสียงดัง ขยัน อดทน มุมานะ กลาพูด กลาทํา บางครั้งชอบนั่ง    

เหมอลอย ความประพฤติโดยรวมเปนคนสุภาพ เรียบรอย 

   2.2.4  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน 1 คร้ัง    ผูวิจัยได 

ขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย จ. ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร สังเกตจากชอบเดินไปเดินมาในขณะที่ครูสอน 

ชอบนั่งเหมอลอย บางครั้งตบศีรษะเพื่อน ชวนเพื่อนคุย ไมสงการบานเปนบางครั้ง 

   2.2.5  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาภาษาไทย  จํานวน 1 คร้ัง  ผูวิจัยไดขอมูล 

ดังนี้คือ เด็กชาย จ. เปนคนพูดเสียงดัง เปนคนกลาพูด กลาทํา บางครั้งคอนขางใจรอน คุยเกง 

มนุษยสัมพันธดี มีบางครั้งที่นั่งเหมอลอยในหองเรียนขณะเรียน และบางครั้งก็นั่งหลับในขณะที่ให

ทําแบบฝกหัด โดยรวมเปนเด็กตั้งใจเรียน ขยัน อดทน 

   2.2.6  สัมภาษณอาจารยประจําวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ        จํานวน 1 คร้ัง  

ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้คือ  เด็กชาย จ. พูดเสียงดัง กลาพูด กลาทํา บางครั้งเอาแตใจตัวเอง ชอบรังแก

เพื่อนโดยการตบศีรษะ ชอบบังคับใหเพื่อนทําตามคําสั่งของตนเอง 

   2.2.7  สัมภาษณเพื่อนสนิทในโรงเรียนเดียวกัน   จากการสัมภาษณนักเรียน 3 

คน    ผูวิจัยไดขอมูลโดยสรุปดังนี้คือ   เด็กชาย จ.    มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี   ชอบเรียนวิชา

คณิตศาสตรและวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชอบรองเพลง ลักษณะนิสัยของเด็กชาย จ.    

พูดเสียงดัง 

   2.2.8  สัมภาษณมารดาของเด็กชาย จ.   จํานวน 1 คร้ัง     ผูวิจัยไดขอมูลดังนี้ 

เด็กชาย จ. เปนเด็กขยัน ชอบอานหนังสืออานเลน อานหนังสือนิทาน ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 

ชอบเก็บตัวอยูกับบาน บางครั้งนั่งเหมอลอย ชวยงานบานทุกอยางเทาที่ทําได เปนคนพูดเสียงดัง 

เปนคนใจนอย 
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3. การเยี่ยมบาน 
 ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบานจํานวน 1 คร้ัง ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547  ผูวิจัยไดสังเกตและ

สัมภาษณผูรับการศึกษาและผูปกครองดังนี้ 

 จากการเยี่ยมบานเด็กชาย จ.  เปนบานชั้นเดียว  เปนพื้นไมมี 4 หองนอน 1 หองน้ํา      

ในบานมีเฟอรนิเจอรจัดเปนระเบียบ มีคอมพิวเตอรเปนของลุง ทุกคนในบานมีสิทธิ์ใชได          

เปนครอบครัวใหญมีตา ยาย พอเลี้ยง ลุง และปา บิดามารดาแยกกันอยู  บรรยากาศภายในบาน       

มีความอบอุนพอสมควร การอบรมเลี้ยงดู เนื่องจากบิดามารดาแยกกันอยู การอบรมเลี้ยงดูจึง        

ไมคอยไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร การชวยเหลือครอบครัวของเด็กชาย จ. คือ ลางจาน  

กวาดบาน ถูบาน  การปรับตัวของเด็กชาย จ. มีการปรับตัวไดดีพอสมควร เขากับคนในบานได 

 
4. อัตตชีวประวัติ 

 จากอัตตชีวประวัติ  ทําใหทราบวา เด็กชาย จ. เกิดจากครอบครัวขนาดใหญ

ประกอบดวยสมาชิกภายในบานหลายคนจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 

4.1  ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชาย  จ.  มีความสุขพอสมควร  เพราะไดความรักจากพอ 

แมและตายาย 

4.2  ชีวิตในปจจุบันเด็กชาย  จ.    เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6   อยูในครอบครัว 

แตกแยกมีบิดาเลี้ยง 

4.3  ชีวิตในอนาคต เด็กชาย  จ.  ตองการประกอบอาชีพตํารวจ   

 
5. บันทึกประจําวัน 

 จากการที่ใหนักเรียนเขียนบันทึกประจําวัน  สรุปไดดังนี้ 

  5.1  จากบันทึกประจําวัน   เด็กชาย จ. มีกิจวัตรประจําวันคือ วันธรรมดา  ต่ืนนอน    

อาบน้ําแปรงฟน แตงตัวไปโรงเรียนกับคุณตา ทําเวรกับเพื่อน เขาแถวเคารพธงชาติ ออกกําลังกาย 

เขาหองเรียน รับประทานอาหารกลางวัน เขาหองเรียน เลิกเรียนกลับบาน วันหยุด ต่ืนนอนตอนเชา 

แตงตัวไปออกกําลังกายที่สะพานแขวน ด่ืมน้ําเตาหูรอน ๆ ซื้อของกลับบาน  ดูโทรทัศน จากบันทึก

ประจําวัน  แสดงวาเด็กชาย จ. มีความรับผิดชอบพอสมควร  
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6. แบบทดสอบ 
6.1  ประวัติสวนตัวและครอบครัว   เด็กชาย จ.  เปนเด็กชายไทย  อายุ 13 ป  นับถือ 

ศาสนาพุทธ ผมสีดํา ตาสีดํา  ใบหนาทรงเหลี่ยม ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งก็จะเงียบขรึม เวลา

พูดจะเสียงดัง  บิดาและมารดามีอาชีพรับจาง บิดามารดาแยกกันอยู บิดาและมารดาสมรสใหม  

เด็กชาย จ. อาศัยอยูกับมารดา ตา พอเลี้ยง ลุง และปา มีพี่นอง 3 คน  

  6.2  ประวัติสุขภาพ   เด็กชาย จ. มีสุขภาพพอใช  ไมเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน 

ไมเคยเปนโรครายแรง ไมมีปญหาเกี่ยวกับโรคประสาท นอนวันละประมาณ 6-8 ชั่วโมง 

  6.3  สังคมและกิจกรรม   เด็กชาย จ. อาศัยอยูกับตา ยาย บิดาเลี้ยง มารดา  ลุง  

และปา มีความรูสึกชอบบานที่อาศัยอยูมาก ชอบใหเพื่อนมาเยี่ยมเปนบางครั้ง มีความรูสึกกับ

เพื่อน ๆ ดี ชอบฟงวิทยุเปนบางครั้ง ชอบดูโทรทัศนเปนประจํา ชอบดูรายการประเภทละคร       

ชอบดูภาพยนตรประเภทตอสู  ชอบอานหนังสือประเภท ผจญภัย ลึกลับ รักใคร ตลกขบขัน กีฬา 

ประวัติศาสตร ไมเคยอานหนังสือพิมพเลย กีฬาที่ชอบเลนมากที่สุดคือ ฟุตบอล กีฬาในรมที่ชอบ

เลน คือ ปงปอง เลนดนตรีพอใช ชอบ  รองเพลงมาก 

  6.4  กิจกรรม การศึกษา และปญหา   เด็กชาย จ.  ไมเคยเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียน

จัดเลย  ไมเคยเปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม ไมเคยเปนหัวหนาชั้น แตมีเพื่อนมากที่โรงเรียน  

ไมมีที่อานหนังสือที่สงบ  วิชาที่ชอบมากที่สุดคือ วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  วิชาที่ชอบนอย

ที่สุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ  ไมเคยทําตารางกําหนดเวลาดูหนังสือ ไมมีสมาธิในการดูหนังสือ        

มีความตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน  มีการเรียนอยูในระดับปานกลาง  บิดา มารดา และ

เด็กชาย จ.  ตองการใหมีอาชีพเปนตํารวจ  เด็กชาย จ. ต้ังใจจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้ 

 
7. แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสํารวจตนเอง 

 จากการทดสอบ  ปรากฏผลดังนี้ 

7.1 แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน (Draw A Person Test      หรือเรียกยอวา  

DAP)  พบวา  เด็กชาย จ. เปนคนสนใจตนเอง  มีแนวโนมเก็บตัว รูสึกไมปลอดภัย คอนขางเครียด

มีความผิดปกติในความสมบูรณของรางกาย กาวราว มีบุคลิกภาพพึ่งพา 

    7.2  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู  พบวา  เด็กชาย จ. ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  และมีแนวโนมคอนขางที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย พบวา 

เด็ก จ. ดูแลซักเสื้อผาเองเสมอ จะไปเที่ยวไหนพอแมก็ไมวา เวลาทําความดีพอแมไมคอยชม หลัง

เลิกเรียนเมื่อกลับถึงบาน ทางบานไมคอยสนใจ แมจะแตงตัวอยางไรก็ตาม และชอบไลใหไปเลนที่

อื่น จะไดไมทําความรําคาญให 
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  7.3  แบบทดสอบการปรับตัว  พบวา  เด็กชาย จ. มีปญหาตอไปนี้มากที่สุดคือ     

ใจรอน โมโหงาย และมีปญหารองลงมาคือ จะไมพอใจเมื่อถูกลอวาพูดไมชัด เมื่อเถียงหรือทะเลาะ

กับเพื่อนจะเก็บมาคิดหลายวัน ไมสบายใจถาตองทํางานคนเดียว มักมีความคิดเห็นขัดแยงกับ  

คนอื่นเสมอ รูสึกวาคนที่เรียนเกงชอบมองดวยสายตาเยาะเยย รูสึกวาพี่นองคอยเอาเปรียบ ไมกลา

ถามครูเมื่อไมเขาใจเรื่องที่สอน 

 จากแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม  สรุปไดวา เด็กชาย จ. เปนคนใจรอน โมโห

งาย ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความคิดเห็นขัดแยงกับเพื่อน รูสึกวา

เพื่อนไมจริงใจ ชอบมองดวยสายตาที่เยาะเยย นอกจากนี้ยังปรับตัวเขากับพี่นองไมได รูสึกวาถูก 

พี่นองเอาเปรียบ 

  7.4  แบบประเมินตนเอง   สรุปไดวา  เด็กชาย จ.  จากแบบประเมินตนเองเรื่อง  

การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา  เด็กชาย จ. ไดคะแนนรวม 24 คะแนน การมีสัมพันธภาพกับ    

ผูอ่ืนอยูในเกณฑที่นาพอใจ เพราะเปนคนมีเพื่อนสนิทหลายคน และมักจะเริ่มตนทักทายผูอ่ืนกอน

เสมอ สามารถทําใหเพื่อนยอมรับจุดออนของเขาได โดยไมเสียสัมพันธภาพ 

  7.5  แบบสํารวจตนเอง    เด็กชาย จ.   พบวา   เปนคนสนุกสนานราเริง เปนตัวของ

ตัวเอง ซื่อสัตย พึ่งตนเอง มนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ กาวราวเปนบางครั้ง ข้ีเกรงใจ 

หงุดหงิดงาย ชอบเสี่ยง 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย จ.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

1.1  ขอมูลสวนบุคคล  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมี 

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน แบบสํารวจตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย จ. มีบุคลิกภาพ  

ไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณโกรธไดงาย  ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวน

รังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความซึมเศรา รูสึกไมแนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความ

หวาดระแวง ปดตนเองจากโลกภายนอก มีความเครียด    ตองการทําตัวเปนจุดเดน   ซึ่งบุคลิก   

ดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ขาดความรัก ความ    

อบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใสดูแล เลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนใน

ชั้นเรียน 
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 2.   สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

3.1  ดานครอบครัว 

  จากการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  แบบทดสอบ   และอัตตชีวประวติั ทาํให

สรุปไดวา  ครอบครัวเปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  จ.

ดังตอไปนี้ 

                       2.1.1   สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี                โดยสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย  ง.   

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่องจากบิดามารดาแตงงานใหม  ไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอนและ 

ดูแล  เด็กชาย  จ. จึงรูสึกวาขาดความรักความอบอุน   อยากใหครอบครัวอยูพรอมหนาอยางมี

ความสุขและมีเวลาอยูดวยกันแตไมสามารถเปนไปได  อีกทั้งไมไดรับความสนใจและเอาใจใสจาก

มารดาอยางที่เด็กชาย  จ.  ตองการ  เด็กชาย  จ.  จึงกดดันภายในจิตใจ    ดังนั้นจึงนําความกดดัน

ที่ไดรับจากครอบครัวมาแสดงออกโดย  วิธีไมต้ังใจเรียนจะกอกวนเพื่อนและครูในเวลาเรียน 

                       2.1.2   มารดามีโอกาสทางการศึกษานอย    จึงขาดความรูเกี่ยวกับการอบรม 

ดูแลที่ถูกตองเหมาะสม  ประกอบกับไมคอยมีเวลา  บิดามารดาจึงไมสามารถใหคําปรึกษาแกบุตร

ในเรื่องตาง ๆ  เชน  ปญหาการศึกษา  สวนตัว  หรือปญหาเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน  นอกจากนี้

บิดามารดายังขาดความเอาใจใสในเรื่องความตองการทางดานจิตใจของเด็กชาย  จ.  จึงเปนผลให

เด็กชาย  จ.  มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

3.2  ดานโรงเรียน 

                                           จากการสังเกต   การสัมภาษณและแบบสอบถาม   ทําใหสรุปไดวาสัมพันธภาพกับ

เพื่อนในชั้นเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

3.2.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนดี         ดูจากแบบประเมินตนเอง      ดานการมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา  เด็กชาย  จ.  ไดคะแนน  24  คะแนน  การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่นาพอใจ  เพราะมีเพื่อนสนิทหลายคน    

3.3  ดานสังคม 

จากการสังเกต    สัมภาษณ    และการเยี่ยมบาน     ทําใหสรุปไดวา      สังคมดาน              

สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน  มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  จ.  ดังตอไปนี้ 

3.3.1 ภาพความเปนอยูอาศัยแออัด   ครอบครัวของเด็กชาย  จ.   อาศัยอยู 

ในชุมชนแออัดแถวชองนนทรี  บริเวณรอบ ๆ มีบานปลูกสรางติดกันอยูโดยรอบ  มีเพียงถนนเล็ก ๆ  

สําหรับคนเดินสัญจรไปมาและจักรยานยนตเทานั้น   บริเวณภายในหองคับแคบ  และมีเสียงดัง 

รบกวนจากเพื่อนบาน  จึงทําใหไมมีสมาธิในการอานหนังสือและทําการบานเทาที่ควร               
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การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 ผูวิจัยใหความชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริม ดังนี้ 

 1.  การใหความชวยเหลือโดยตรง  หมายถึง  การชวยเหลือกับผูรับการศึกษาโดยตรง 

ปฏิบัติดังนี้ 

 การใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-

Centered Counseling) ของ คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers) การใหคําปรึกษาโดยใช

เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง โดยเนนใหเด็กชาย จ. ไดระบายความรูสึก

โดยเลาถึงชีวิตในอดีตและชีวิตในปจจุบัน เพื่อใหเขาเกิดความรู สึกผอนคลาย   ผูวิจัยให

ความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางบรรยากาศที่อบอุน ไววางใจ ในระยะของการสรางสัมพันธภาพ 

(Repport) ใหเด็กชาย จ. รูสึกอบอุน ไววางใจ เพื่อนําไปสูการรวมมือในการพัฒนาตนเองตอไป  

ตามแนวคิดของทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง (Client-Centered Theory)  

เชื่อวา มนุษยมีความสามารถ มีเหตุผลที่จะคิดและตัดสินใจดวยตนเอง พรอมที่จะเติบโตงอกงาม 

มนุษยเปนคนดีและมีคุณคา หากเขาสามารถคนพบศักยภาพของเขาและพัฒนาศักยภาพของตน

ไดสูงสุด โดยสงเสริมใหเขาพัฒนาศักยภาพที่ดีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองในสิ่งที่เปน

อุปสรรค และนําไปสูการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา นอกจากนั้นมนุษยตองการความรัก        

การยอมรับ ความเอื้ออาทร ดังนี้ เด็กชาย จ. จึงควรไดรับความรัก ความอบอุน รวมทั้งใหเขา

ตระหนักรูในความสามารถของตนเองในเรื่องของความสามารถในการเรียนที่อยูในระดับดี         

ใหพัฒนาตัวเองตอไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กชาย จ. ไดเกิดความรูสึกพึงพอใจในตนเอง 

(Self-Actulization) ซึ่ง โรเจอรส เชื่อวา บุคคลเปนผูกําหนดวิถีชีวิต และการแกไขปญหาดวย     

ตนเอง หากผูนั้นมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับตนเอง ผูรับคําปรึกษามีความสามารถอยูในการที่

จะเขาใจถึงสาเหตุอ่ืนเปนปญหาที่ทําใหตนเองไมมีความสุข นั่นคือ ปญหาของผูรับคําปรึกษา   

เกิดขึ้นมาจากความไมประสานสอดคลองกันระหวางความคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตน 

(Self Concept) กับประสบการณที่ไดรับ  ดังนั้นจึงควรใหการชวยเหลือโดยใหเด็กชาย จ. พัฒนา       

ศักยภาพของตนเองใหสูงสุด โดยเริ่มจากการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เขาประสบอยู 

จากนั้นควรใหเขาไดคิดหาวิธีที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและ

เกิดประโยชนตอตัวเขาเองตอไป 

 ในการใหคําปรึกษาทุกครั้ง  ผูวิจัยดําเนินการใหคําปรึกษาเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1.1  เร่ิมการใหคําปรึกษา โดยการสรางความคุนเคยใหเด็กเกิดความรูสึกเปนกัน 

เอง และกลาระบายปญหาใหผูวิจัยทราบ 
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1.2  ข้ันดําเนินการใหคําปรึกษา โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การฟง การเงียบ การ 

สะทอนความรูสึก การทําใหเกิดความกระจางแจง การยอมรับ การใชคําถามปลายเปด และการ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ตลอดเวลาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหเด็กเขาใจตนเองและมองเห็นแนวทาง

ในการลดพฤติกรรมกอกวนและมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากขึ้น 

1.3  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา  ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเร่ืองที่สนทนา  ตลอดจนบอก 

แนวทางในการลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน และผูวิจัยสรุป

เพิ่มเติมแลวนัดหมายครั้งตอไป 

 2.  ขอความรวมมือกับครูที่เกี่ยวของกับเด็กชาย จ.        เพื่อปรึกษาปญหาและขอความ 

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหา และการปรับตัวของเด็ก 

4. ผูวิจัยไปพบมารดา   เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือ  แกไขปญหา     และการ 

ปองกัน สงเสริม 

 
 การทํานายผล 
 เนื่องจากปญหาของเด็กชาย จ. เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายองคประกอบ       

กลาวคือ ปญหาเกิดจากผูรับการศึกษา ปญหาจากครอบครัว และปญหาจากโรงเรียน  ซึ่งผูวิจัย

พิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุดังกลาวสามารถแกไขได ถาเด็กชาย จ. รวมทั้งผูปกครอง ครู และ

เพื่อน ๆ ในโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง  ผูวิจัยทํานายผลวาสาเหตุ       

ดังกลาวไมรุนแรงมากนัก ถาหากเด็กชาย จ. ไดรับความรัก ความเขาใจ ความอบอุน การดูแล   

เอาใจใส และการชี้แนะแนวทางดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมอยางแทจริง ก็ยอมสามารถ       

ชวยเหลือได นอกจากนี้เด็กชาย จ. ยังใหความรวมมือในการแกปญหาเปนอยางดีอีกดวย 

 

 การติดตามผล 
 หลังจากไดใหการชวยเหลือ  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้ 

1. จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน   สรุปไดวา  เด็กชาย จ.  มีความเขาใจ 

และสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวา เคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  

นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถ

ประเมินพฤติกรรมตนเอง และลดหรือยุติพฤติกรรมรังแกเพื่อนลง พรอมทั้งสามารถหาวิธีการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนได ซึ่งสงผลใหรูสึกมีความสุขเมื่ออยูกับเพื่อนทั้งในและนอกหองเรียน 

2. จากการสัมภาษณผูปกครองของเด็กชาย จ. และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว สรุป 

ไดวา เด็กชาย จ. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลดลง 
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 ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับเด็กชาย จ.  มีดังนี้ 

 เด็กชาย จ. ควรเขาใจและยอมรับถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของตนเอง 

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิต รูจักกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม       

มีความรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งพัฒนาความสามารถของ

ตนเอง 

2. ขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของ  มีดังนี้ 
2.1 บิดามารดาหรือผูปกครอง  ควรใหความรัก ความเขาใจ ความอบอุน และดูแล 

เอาใจใสบุตรหลานของทานอยางใกลชิด เปดโอกาสใหเด็กชาย จ. ไดแสดงออกทางความคิดและ

การกระทําตามสมควร ใหกําลังใจ สรางเสริมความภาคภูมิใจใหแกเด็ก ใหความสนใจในเรื่อง

ความเปนอยูในครอบครัว ความสัมพันธกับเพื่อนและเรื่องการศึกษา รวมไปถึงการปกครองดูแล

ดวยความยืดหยุน ไมเขมงวดจนเกินไป 

2.2  อาจารยประจําชั้น และอาจารยประจําวิชา  ควรใหกําลังใจ ใหความสนใจและ 

ดูแลเอาใจใสในเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการจัดลําดับความคิดและความละเอียดรอบคอบในการ

ทํางาน ตลอดจนฝกใหเด็กรูจักการควบคุมอารมณ 

2.3 เพื่อนรวมชั้นเรียน ควรสนับสนุนใหเด็กชาย จ.กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

และเนื่องจากเด็กชาย จ. เปนผูที่ถูกกระตุนใหเกิดอารมณโกรธไดงาย จึงควรทําความเขาใจและ

อธิบายถึงผลเสียของการแสดงพฤติกรรมใหทราบ เพื่อใหเด็กชาย จ. ไดยอมรับและปรับพฤติกรรม

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียนตอไป 

 3.  ขอเสนอแนะสําหรับบุคคลที่สนใจจะศึกษาในลักษณะเชนเดียวกันตอไป 

 ผูที่จะศึกษาตอไปควรสรางสัมพันธภาพ ความคุนเคย ยอมรับ และเขาใจในตัวเด็กชาย 

จ. โดยการแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจและหวงใยเด็กชาย จ. อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อใหเด็กชาย จ. เกิดความศรัทธาในตัวผูศึกษา กลาที่จะระบายความรูสึกที่แทจริงออกมา 

ซึ่งจะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม โดยการปรับพฤติกรรมไดอยาง

ถูกตองตอไป 

 นอกจากนี้ผูศึกษาควรฝกใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา เพื่อนําไปใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด 

 



บทที่  5 
 

บทยอ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
บทยอ 
 
 ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพื่อศึกษาถึงสาเหตทุี่ทาํใหนกัเรียนมพีฤตกิรรมกอกวนในชั้นเรยีนของนักเรียนและให

ทราบถงึปญหาตาง ๆ ของนกัเรียน เพื่อดําเนินการชวยเหลือ แกไขปญหา โดยทาํการศึกษาเปน

รายกรณ ี

 
 แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน         

สารสาสนพัฒนา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2546 ที่มีพฤติกรรมกอกวนใน     

ชั้นเรียน  เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 5 คน  
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสังเกตและบันทึกการสังเกต 

2. การสัมภาษณ 
3. การเยี่ยมบาน 

4. อัตตชีวประวัติ 

5. บันทึกประจําวัน 

6. แบบสอบถาม 

6.1  แบบสอบถามประวัติสวนตัวและครอบครัว 

6.2  แบบสอบถามสุขภาพ 

6.3  แบบสอบถามสังคมและกิจกรรม 

6.4  แบบสอบถามกจิกรรม การศึกษา และปญหา 

7. แบบทดสอบ 

7.1  แบบทดสอบบุคลิกภาพวาดภาพคน (Draw A Person Test) 

7.2  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู 



  
91 

7.3  แบบทดสอบการปรับตัว 

7.4  แบบประเมินตนเอง 

7.5  แบบสํารวจตนเอง 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 ทําการศึกษากลุมตัวอยาง 5 คน เปนรายกรณี  โดยใชกระบวนการในการศึกษา 7      

ข้ันตอน ดังนี้ 

1. กําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน 

2. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3. การวินิจฉัย 

4. การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 

5. การทํานายผล 

6. การติดตามผล 

7. การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนจํานวน 5 คน โดยใช  

ข้ันตอน 7 ข้ันตอน และใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล 7 เทคนิค  ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547  ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 
 กรณศีึกษาของเด็กชาย ก. 

 
1. ประวัติ 

 เด็กชาย ก.  เปนเด็กชายไทยเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธ อายุ 12 ป รูปรางคอนขาง

ผอม ตัวเล็ก สมสวน ผิวเนื้อดําแดง ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ลักษณะเปนคนคลองแคลว     

ราเริง แจมใส   เปนบุตรคนที่ 1  มีนองชาย 1  คนบิดามารดาหยารางกัน  บิดาและมารดาแตงงาน

ใหม  เด็กชาย  ก. อาศัยอยูกับยายและปา  มารดามีอาชีพคาขาย   วิชาที่ชอบคือ วิชาคณิตศาสตร  

สรางเสริมประสบการชีวิต วิชาที่ไมชอบวิชาภาษาอังกฤษ  ผลการเรียนปานกลาง  สุขภาพแข็งแรง     
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        2.  ปญหา 
             จากการศึกษาพบวา  พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ก.  เกิดจากสาเหตุ     

ดังตอไปนี้  คือ 

  2.1  ตัวผูรับการศึกษาเอง   ไดแก  มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

   2.1.1  เกิดจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

    2.1.1.1  ดานครอบครัว  ไดแก 

     2.1.1.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 

     2.1.1.1.2  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยูในระดับตํ่า 

                                   2.1.1.2  ดานโรงเรียน   ไดแก 

2.1.1.2.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียนไมดี 

2.1.1.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู 

                                                        
 3.  การวินิจฉัย   
 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ก.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน   จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณอัตตชีวประวัติ แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล แบบทดสอบ

การอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจตนเอง ซึ่ง

ใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ก. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณโกรธไดงาย  

ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนรังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความซึมเศรา รูสึกไม

แนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความหวาดระแวง ปดตนเองจากโลกภายนอก มีความเครียด    

ตองการทําตัวเปนจุดเดน   ซึ่งบุคลิกดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูใน

ครอบครัวที่ขาดความรัก ความอบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใสดูแล เลี้ยงดู อบรม      

ส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 

 2.   เกิดจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม  ไดแก 

2.1  ดานครอบครัว (บาน) 

 จากการสังเกตการเยี่ยมบาน  การสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบ อัตตชีวประวัติ  

ทําใหสรุปไดวา ครอบครัวหรือบาน เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ของเด็กชาย ก. ดังตอไปนี้ 
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1.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดีเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย ก. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน เนื่องจากบิดามารดาไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน 

เพราะบิดามารดาตองทํางานหนัก 

1.2 โรงเรียน 

 จากการสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม อัตตชีวประวัติ และแบบทดสอบ ทําใหสรุปได

วา  โรงเรียนก็เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ก. ดังนี้ 

1.2.1 พฤติกรรมการสอนของครู  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กชาย ก. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน   เนื่องจากไมเขาใจในบทเรียนหรือการสอนของครู   ทําใหเกิดความเบื่อหนาย

การเรียน 

1.2.2 สัมพันธภาพภายในชั้นเรียน    ไดจากแบบประเมินตนเองเรื่อง    การมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน เด็กชาย ก. มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง เด็กชาย ก.           

มีลักษณะเอาแตใจตนเอง สนใจตนเอง ไมสนใจความรูสึกของผูอ่ืน ไมเคยคํานึงวาเมื่อไรควรพูด 

เมื่อไรควรจะเปนผูฟง ควบคุมพฤติกรรมตนเองไมได จึงคอนขางสรางความวุนวายในชั้นเรียน 

   1.2.3  บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนดี จากการสังเกตและการสัมภาษณ 

เด็กชาย ก. มีความรูสึกพอใจในบรรยากาศของโรงเรียนทั้งในและนอกหองเรียน รูสึกวาบรรยากาศ

ในโรงเรียนรมร่ืน ในหองเรียนก็ไมแออัดคับแคบ มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก 

ดังนั้นบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนจึงไมสงผลใหเด็กชาย ก. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

1.3 ดานสังคม 

 จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สังคมในดานสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบานและสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ   

เด็กชาย ก. ดังตอไปนี้ 

1.3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน   สงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่อง 

จากสภาพบานอยูในชุมชนแออัด และมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ทําใหไมมีสมาธิในการทําการบาน

และอานหนังสือ 

1.3.2 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยแออัด        ครอบครัวของเด็กชาย ก.  

อาศัยอยูในชุมชนแออัด ไมมีบริเวณบาน ลักษณะของบานทรุดโทรมและคับแคบ ไมมีร้ัวลอมรอบ 

มีแตตัวบานตั้งอยูในซอยเล็ก ๆ เฉพาะคนเดินไดทางเดียว สภาพแวดลอมภายในบานไมมีระเบียบ 

ของใชวางทุกซอกทุกมุมของบาน ไมมีบริเวณใหนั่งพักผอน ภาย.ในบานแบงซอยกั้นเปนหองเลก็ ๆ 

ชั้นบนมี 2 หองนอน ชั้นลางมี 2 หองนอน หองครัวอยูหนาบาน ไมมีหองรับแขก เนื่องจากในบานมี
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สมาชิกมาก  สถานที่อานหนังสือและทําการบานเปนหองเล็ก ๆ และแคบ ดังนั้นสภาพแวดลอม   

ที่ไมดีภายในบาน  จึงมีอิทธิพลตอการมีสมาธิในการเรียนของเด็กชาย ก. จึงสงผลตอการมี      

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

 
  การชวยเหลือ 
              การใหความชวยเหลือแกเด็กชาย  ก.  คือ  การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

จํานวน 5 คร้ัง ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองขอความรวมมือดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ก. 

และใหขอเสนอแนะ ตลอดจนขอความรวมมือจากครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาอังกฤษใน

การดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ก.  ตอไป   

 
 สรุปและการติดตามผล 
 จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบานและการติดตามผลเปนระยะ ๆ  สรุปไดวา 

เด็กชาย ก. มีความเขาใจและสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดง       

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไม

กระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําใน

ส่ิงที่    ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้น

เรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 

 จากการสัมภาษณครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ ใน   

ครอบครัว  สรุปไดวา เด็กชาย ก. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง  ต้ังใจเรียน และมีความ

รับผิดชอบ  เตรียมพรอมที่จะสอบปลายป และศึกษาตอ 

 
      กรณีศึกษาของเด็กชาย ข. 
             
 1.  ประวัติ 
 เด็กชาย ข.   เปนเด็กชายไทย  เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ อายุ 13 ป 

รูปรางสูงใหญสมสวน ผิวขาว ผมดํา ตา 2 ชั้น ใบหนาคอนขางกลม ลักษณะเฉื่อยไมคลองตัว       

ยิ้มแยมแจมใส  แตงกายสะอาด  พูดจาสุภาพกับผูใหญ  แตกับเพื่อนบางครั้งไมสุภาพ  รางกาย   

แข็งแรง  เปนบุตรชายคนโต  มีนองสาว 1 คนอาศัยอยูกับบิดา มารดา  ปู  ยา  ลุง  ปา   อา  บิดามี

อาชีพขับรถเมล  มารดาอาชีพรับจาง    
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2. ปญหา   
 จากการศึกษาพบวา  พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ข.  เกิดจากสาเหตุ     

ดังตอไปนี้คือ  

  2.1  เกิดจากตัวผูศึกษา   ไดแก  บุคลิกภาพไมเหมาะสม 

   2.1.1  เกิดจากจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

    2.1.1.1  ดานครอบครัว  ไดแก 

2.1.1.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 

2.1.1.1.2 ฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวอยูในระดับตํ่า 

2.1.1.1.3 มารดามีโอกาสทางการศึกษานอย 

    2.1.1.2  ดานโรงเรียน 

2.1.1.2.1 พฤติกรรมการสอนของครู 

2.1.1.2.2 สัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียนไมดี 

    2.1.1.3  ดานสังคม     ไดแก 

2.1.1.3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบานมีเสียงรบกวน 

2.1.1.3.2 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยแออัด 
 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว  ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ข.     

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน    จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. สาเหตุเกิดจากตัวของผูรับการศึกษา  ดังนี้ 

1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสังเกต การสัมภาษณ อัตตชีวประวัติ แบบสอบถามและแบบทดสอบตาง ๆ      

มีผลสอดคลองกันวา เด็กชาย ข. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม คือ เปนคนไมพอใจในความสมบูรณ

ของรางกายตนเอง เนื่องจากเปนคนมีรูปรางใหญและมีความรูสึกหวาดกลัว รูสึกกังวล มีทัศนคติ

ไมดีตอตนเอง ขาดความละเอียด รอบคอบ จึงไมคอยมีความรับผิดชอบ และไมมีความตั้งใจเรียน 

ทั้งนี้เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 
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2. เกิดจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม  ไดแก 

2.1 ดานครอบครัว (บาน) 

 จากการสังเกตการเยี่ยมบาน  การสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบ อัตตชีวประวัติ  

ทําใหสรุปไดวา ครอบครัวหรือบาน เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ของเด็กชาย ข. ดังตอไปนี้ 

2.2.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดีเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน เนื่องจากบิดามารดาไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน 

เพราะบิดามารดาตองทํางานหนัก 

2.3 โรงเรียน 

 จากการสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม อัตตชีวประวัติ และแบบทดสอบ ทําใหสรุป   

ไดวา  โรงเรียนก็เปนสาเหตุประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ข. ดังนี้ 

2.3.1 พฤติกรรมการสอนของครู เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรม 

กอกวนในชั้นเรียน  เนื่องจากไมเขาใจในบทเรียนหรือการสอนของครู  ทําใหเกิดความเบื่อหนาย

การเรียน 

2.3.2 สัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน          ไดจากแบบประเมินตนเองเรื่อง     

การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน เด็กชาย ข. มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยูในเกณฑที่นาพอใจ เด็กชาย ข.           

มีลักษณะคลอยตาม เปนเด็กติดเพื่อน เชื่อเพื่อน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ควบคุมพฤติกรรม    

ตนเองไมได จึงคอนขางสรางความวุนวายในชั้นเรียน 

   2.3.3  บรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนดี จากการสังเกตและการสัมภาษณ 

เด็กชาย ข. มีความรูสึกพอใจในบรรยากาศของโรงเรียนทั้งในและนอกหองเรียน รูสึกวาบรรยากาศ

ในโรงเรียนรมร่ืน ในหองเรียนก็ไมแออัดคับแคบ มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก 

ดังนั้นบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนจึงไมสงผลใหเด็กชาย ข. มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.4 ดานสังคม 

 จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สังคมในดานสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบานและสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ   

เด็กชาย ข. ดังตอไปนี้ 

2.4.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน   สงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่อง 

จากสภาพบานอยูในชุมชนแออัด และมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ทําใหไมมีสมาธิในการทําการบาน

และอานหนังสือ 
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2.4.2 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยแออัด       ครอบครัวของเด็กชาย  ข.  

อาศัยอยูในชุมชนแออัด ไมมีบริเวณบาน ลักษณะของบานทรุดโทรมและคับแคบ ไมมีร้ัวลอมรอบ 

มีแตตัวบานตั้งอยูในซอยเล็ก ๆ เฉพาะคนเดินไดทางเดียว สภาพแวดลอมภายในบานไมมีระเบียบ 

ของใชวางทุกซอกทุกมุมของบาน ไมมีบริเวณใหนั่งพักผอน ภาย.ในบานแบงซอยกั้นเปนหองเลก็ ๆ 

ชั้นบนมี 2 หองนอน ชั้นลางมี 2 หองนอน หองครัวอยูหนาบาน ไมมีหองรับแขก เนื่องจากในบานมี

สมาชิกมาก อยูรวมกัน 3 ครอบครัว สถานที่อานหนังสือและทําการบานเปนหองเล็ก ๆ และแคบ 

ดังนั้นสภาพแวดลอมที่ไมดีภายในบานจึงมีอิทธิพลตอการมีสมาธิในการเรียนของเด็กชาย ข.      

จึงสงผลตอการมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
 
 การชวยเหลือ 
              การใหความชวยเหลือแกเด็กชาย  ข.  คือ  การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

จํานวน 5 คร้ัง ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองขอความรวมมือดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ข. 

และใหขอเสนอแนะ ตลอดจนขอความรวมมือจากครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาอังกฤษใน

การดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ข.  ตอไป   

 
 สรุปและการติดตามผล 
 จากการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบานและการติดตามผลเปนระยะ ๆ  สรุปไดวา 

เด็กชาย ข. มีความเขาใจและสามารถยอมรับตนเองตามสภาพความเปนจริงวาเคยแสดง         

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  สามารถหาวิธีการสนองความตองการของตนเองโดยไม

กระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลวเลือกกระทําใน

ส่ิงที่    ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรมกอกวนในชั้น

เรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 

 จากการสัมภาษณครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ผูปกครอง และสมาชิกคนอื่น ๆ ใน   

ครอบครัว  สรุปไดวา  เด็กชาย ข. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง ต้ังใจเรียน และมีความ

รับผิดชอบ เตรียมพรอมที่จะสอบปลายป และศึกษาตอ 
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 กรณีศึกษาของเด็กชาย ค.   
 

1. ประวัติ 
 เด็กชาย ค.  เปนเด็กชายไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 12 ป รูปรางสันทัด ผิวขาว ผมดํา 

ตา 2 ชั้น  หนาทรงเหลี่ยม  จมูกคอนขางโดง  แตงกายสะอาด  แตไมถูกระเบียบของโรงเรียน     

พูดเสียงดังไมมีหางเสียง ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งเงียบขรึม  เปนบุตรคนที่ 1 มีนองชาย 1 คน  

บิดามีอาชีพรับจางซอมรถ  มารดามีอาชีพรับจางบริษัทเอกชน  เด็กชาย  ค.  อาศัยอยูกับบิดา

มารดา  การเรียนปานกลาง   สุขภาพแข็งแรง 

 
 2.  ปญหา 
               จากการศึกษาพบวา  พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย ค. เกิดจากสาเหตุ      

ตอไปนี้คือ     

                2.1  เกิดจากตัวผูรับการศึกษา  ไดแก  บุคลิกภาพไมเหมาะสม 

                2.1.1   เกิดจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

                           2.1.1.1  ดานโรงเรียน  ไดแก 

2.1.1.1.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียนไมดี 

2.1.1.1.2 พฤติกรรมการสอนของครู 

                           2.1.1.2  ดานสังคม   ไดแก 

2.1.1.2.1 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย                                              

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ค.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณ  อัตตชีวประวั ติ  แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล             

แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจ    

ตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ค. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก การควบคุมอารมณ 

ความรูสึก และการแสดงออก เอาแตใจตนเอง มีความรับผิดชอบนอย เรียกรองความสนใจ         
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จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดู ขาดการ

วางแผนที่ดี 

 2.   เกิดจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม  ไดแก 

2.1  ดานครอบครัว 

  จากการสังเกต  การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  

สรุปไดดังนี้ 

   2.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัว  เด็กชาย ค. มีสัมพันธภาพที่ดี บิดามารดา     

ดูแลเอาใจใส สภาพครอบครัวอบอุน ดังนั้นสัมพันธภาพในครอบครัวไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวน

ในชั้นเรียนแตอยางใด 

   2.1.2  ดานโรงเรียน  จากการสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม ทําใหสรุปไดวา 

สัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียนและครูผูสอน สงผลตอการมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ   

เด็กชาย ค. 

   2.1.3  บรรยากาศในโรงเรียน  ทั้งในและนอกหองเรียน  จากการสังเกตและ

การสัมภาษณเด็กชาย ค. มีความรูสึกพอใจบรรยากาศทั้งในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน               

มีอากาศถายเท บริเวณโรงเรียนรมร่ืน นาอยู ดังนั้นสภาพบรรยากาศในโรงเรียนไมสงผลตอ      

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

  2.2  ดานสังคม 

 จากการสังเกต สัมภาษณ การเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สัมพันธภาพกับเพือ่นบานและ

สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย สรุปไดดังนี้ 

   2.2.1  สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของ

เด็กชาย ค. เนื่องจากการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กชาย ค. ไมคอยมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน 

จนทําใหมีปญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนแตอยางใด 

2.2.2 สภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัย    ครอบครัวของเด็กชาย ค.   อาศัย 

อยูในบานเชาชั้นเดียว และมีหองนอนเดียว บริเวณบานกวางพอสมควร แตเนื่องจากภายใน

บริเวณบานจัดเปนอูซอมรถ จึงทําใหสภาพแวดลอมภายในบานไมสะอาดเทาที่ควร เพราะ          

มีสีสังเคราะห น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สงผลทําใหสภาพแวดลอม อากาศไมดีเทาที่ควร ดังนั้นทําให

บรรยากาศในการเรียน ในการอานหนังสือ ทบทวน และการทําการบาน ไมเอื้อตอเด็กชาย ค.    

เทาที่ควร ดวยเหตุผลนี้ เอง  ทําใหสภาพความเปนอยูของที่อยูอาศัยสงผลใหเด็กชาย  ค.                 

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนคือ ไมสงการบาน 
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            การชวยเหลือ 
              การใหความชวยเหลือแกเด็กชาย  ค.  คือ  การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

จํานวน 5  คร้ัง  ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองขอความรวมมือดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  

ค.  และใหขอเสนอแนะตลอดจนขอความรวมมือจากครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ

ในการดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ค.  ตอไป   
 
 สรุปและการติดตามผล 
 หลังจากใหคําปรึกษา เด็กชาย  ค.  มีความเขาใจและสามารถ ยอมรับตนเอง ยอมรับ

ความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และหาวิธีการสนองความตองการของ    

ตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผู อ่ืน  นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด      

แลวเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติ       

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได 

 จากการติดตามผลเปนระยะ ๆ และสัมภาษณผูปกครองของเด็กชาย ค. และสมาชิกคน

อ่ืน ๆ ในครอบครัว  สรุปไดวา  เด็กชาย ค. มีพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนลดลง มีพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน  ต้ังใจเรียน และมีความรับผิดชอบ เตรียมพรอมที่จะสอบปลายป และศึกษาตอ 

 
 กรณีศึกษาเด็กชาย ง.   
 

1. ประวัติ 
 เด็กชาย ง.  เปนเด็กชายไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 13 ป ผิวขาวเหลือง รูปราง         

สมสวน  ผมดํา ตัดผมทรงนักเรียน ใบหนารูปไข ตา 2 ชั้น  แตงกายสะอาดเรียบรอย พูดจาสุภาพ

ตอหนาผูใหญ และพูดไมสุภาพกับเพื่อน ๆ เปนคนราเริง ชางพูด เงียบบางเวลาเปนบุตรคนที่ 2          

มีพี่สาว 1 คน  นองสาว 1  คน  บิดามารดาแยกทางกัน  บิดามีอาชีพขับรถเมล  มารดาเปนแมบาน

ทั้งบิดาและมารดาแตงงานใหม  เด็กชาย  ง.  อาศัยอยูกับนาสาว  ครอบครัวของนาสาวมีอาชีพ  

คาขาย  นาสาวมีบุตรชาย 1 คน  บิดาและมารดาของเด็กชาย  ง.  เปนผูออกคาใชจายใหบุตรทั้ง 3  

คน   เด็กชาย  ง.  มีสุขภาพแข็งแรง 
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2. ปญหา 
 จากการศึกษาพบวา   พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ง.  เกิดจากสาเหตุ    

ดังตอไปนี้คือ 

  2.1  เกิดจากตัวผูรับการศึกษา  ไดแก  มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

  2.2  เกิดจากสิ่งแวดลอม  ไดแก   

        2.2.1  ดานครอบครัว  ไดแก 

                  2.2.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 

     2.2.2  ดานโรงเรียน  ไดแก  สัมพันธภาพกับเพื่อนและครูในชั้นเรียนไมดี 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย ง.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

  1.1  พัฒนาการจากบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

 จากการสัมภาษณ  อัตตชีวประวั ติ  แบบสอบถามการกรอกขอมูลสวนบุคคล              

แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบสํารวจ

ตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย ง. มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณ

โกรธไดงาย  ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวนรังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความ    

ซึมเศรา รูสึกไมแนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความหวาดระแวง ปดตนเองจากโลก       

ภายนอก มีความเครียด  ตองการทําตัวเปนจุดเดน ซึ่งบุคลิกดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก 

ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ขาดความรัก ความอบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใส 

ดูแล เลี้ยงดู อบรม ส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนในชั้นเรียน 

  2.   สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

   2.1  ดานครอบครัว 

 จากการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  แบบทดสอบ   และอัตตชีวประวติั  ทาํใหสรุป

ไดวา  ครอบครัวเปนสาเหตุประการหนึ่ง  ที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ง.    

ดังตอไปนี้ 

                       2.1.1   สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี      โดยสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย  ง.           

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนเนื่องจากบิดามารดาแตงงานใหม  ไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอนและ 

ดูแลเด็กชาย  ง.  จึงรูสึกวาขาดความรักความอบอุน   อยากใหครอบครัวอยูพรอมหนาอยางมี
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ความสุขและมีเวลาอยูดวยกันแตไมสามารถเปนไปได  อีกทั้งไมไดรับความสนใจและเอาใจใสจาก

บิดามารดาอยางที่เด็กชาย  ง.  ตองการ    เด็กชาย  ง.  จึงกดดันภายในจิตใจ   เวลาอยูที่บาน   

เด็กชาย  ง.  เก็บตัว   ชอบเลนคนเดียว    ไปเลนเกมคอมพิวเตอร  มีนาผูดูแลอบรมสั่งสอน  แมจะ

มีความไมพอใจแตเด็กชาย ง. ก็ปฎิบัติตามตลอดมา ดังนั้นจึงนําความกดดันที่ไดรับจากครอบครัว

มาแสดงออกโดย  วิธีไมต้ังใจเรียนจะกอกวนเพื่อนและครูในเวลาเรียน 

                       2.1.2   บิดามารดามีโอกาสทางการศึกษานอย   จึงขาดความรูเกี่ยวกับการ   

อบรมดูแลที่ถูกตองเหมาะสม   ประกอบกับไมคอยมีเวลา  บิดามารดาจึงไมสามารถใหคําปรึกษา

แกบุตรในเรื่องงงตาง ๆ  เชน  ปญหาการศึกษา   สวนตัว  หรือปญหาเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน   

นอกจากนี้บิดามารดายังขาดความเอาใจใสในเรื่อง  ความตองการทางดานจิตใจของเด็กชาย  ง.  

จึงเปนผลใหเด็กชาย  ง.  มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

  2.2   ดานโรงเรียน 

                             จากการสังเกต   การสัมภาษณและแบบสอบถาม   ทําใหสรุปไดวาสัมพันธภาพกบัเพือ่น

ในชั้นเรียนเปนสาเหตุที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.2.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี            ดูจากแบบประเมินตนเองดานการมี 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  พบวา  เด็กชาย  ง.  ไดคะแนน  16  คะแนน  การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่ควรปรับปรุง  เพราะไมชอบคุยกับคนอ่ืนในเรื่องที่เขาสนใจ  จะไมทักทายใครกอน    

   2.3   ดานสังคม 

 จากการสังเกต  สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สังคมดานสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบาน ไมมีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  ง.  ดังตอไปนี้ 

2.3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน     ไมสงผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน   

เนื่องจากการดําเนินชีวิตประจําวันเด็กชาย  ง.  ไมคอยมีปฎิสัมพันธกับเพื่อนบาน  เพราะเมื่ออยูที่

บานชอบเลนคนเดียว 

2.3.2 สภาพความเปนอยูอาศัยแออัด   ครอบครัวของเด็กชาย  ง.  อาศัยอยู 

ในชุมชนแออัดแถวชองนนทรี  บริเวณรอบ ๆ มีบานปลูกสรางติดกันอยูโดยรอบ  มีเพียงถนนเล็ก ๆ  

สําหรับคนเดินสัญจรไปมาและจักรยานยนตเทานั้น  นอกจากนี้เด็กชาย ง. ไมมีหองสวนตัวจะนอน

รวมกับพี่นอง บริเวณภายในหองคับแคบ  และมีเสียงดังรบกวนจากเพื่อนบาน  จึงทําใหไมมีสมาธิ

ในการอานหนังสือและทําการบานเทาที่ควร               
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 การชวยเหลือ  
              การใหความชวยเหลือแกเด็กชาย  ง.  คือ  การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

จํานวน 5  คร้ัง  ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองขอความรวมมือดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  

ง.  และใหขอเสนอแนะตลอดจนขอความรวมมือจากครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ

ในการดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  ง.  ตอไป   
 

 สรุปและการติดตามผล 
               หลังจากใหคําปรึกษา และติดตามผลเด็กชาย  ง. เปนระยะ ๆ จากการสังเกต สัมภาษณ 

และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย ง. มีความเขาใจและสามารถยอมรับตนเองตามสภาพ

ความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน สามารถหาวิธีการสนองความตองการของ

ตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน  นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลว

เลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรม

กอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 

เตรียมพรอมที่จะสอบปลายป และศึกษาตอ 
 
 กรณีศึกษาเด็กชาย จ.   
 

1. ประวัติ 
 เด็กชาย จ.  เปนเด็กชายไทย อายุ 13 ป นับถือศาสนาพุทธ ผมสีดํา ตาสีดํา   ใบหนา

ทรงเหลี่ยม ทาทางบางครั้งราเริง บางครั้งก็จะเงียบขรึม เวลาพูดจะเสียงดัง  เปนบุตรคนที่ 2         

มีพี่ชาย 1 คน  และมีนองชายที่เกิดจากบิดาเลี้ยง 1 คนบิดามารดาหยารางกันและแตงงานใหม   

ทั้งสองฝาย  เด็กชาย  จ.  อยูกับมารดา  และบิดาเลี้ยง  วิชาที่ชอบมากที่คือ วิชาสรางเสริม   

ประสบการณชีวิต และวิชาคณิตศาสตร  วิชาที่ไมชอบคือวิชา ภาษาอังกฤษ  ผลการเรียนอยูใน

เกณฑพอใช  สุขภาพแข็งแรง  
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 2.   ปญหา  
 จากการศึกษาพบวา   พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  จ.  เกิดจากสาเหตุ    

ดังตอไปนี้คือ 

2.1  เกิดจากตัวผูรับการศึกษา  ไดแก  มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม 

     2.1.1  เกิดจากสิ่งแวดลอม  ไดแก   

                  2.1.1.1  ดานครอบครัว  ไดแก 

                               2.1.1.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 

                2.1.1.2  ดานโรงเรียน ไดแก สัมพันธภาพกับเพื่อนและครูในชั้นเรียนไมดี 

 
การวินิจฉัย 

 จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทั้ง 7 เทคนิคดังกลาว ผูวิจัยวินิจฉัยไดวา เด็กชาย จ.       

มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 1.    สาเหตุเกิดจากตัวผูรับการศึกษา  มีดังนี้ 

1.1  ขอมูลสวนบุคคล  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู แบบประเมินตนเองเรื่องการมี 

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน แบบสํารวจตนเอง ซึ่งใหผลสอดคลองกันโดยเด็กชาย จ. มีบุคลิกภาพ  

ไมเหมาะสม ไดแก ถูกกระตุนอารมณโกรธไดงาย  ด้ือเงียบ กาวราว จึงแสดงพฤติกรรมกอกวน

รังแกเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน มีความซึมเศรา รูสึกไมแนใจ  มีปมดอย มองโลกในแงราย มีความ

หวาดระแวง ปดตนเองจากโลกภายนอก มีความเครียด    ตองการทําตัวเปนจุดเดน   ซึ่งบุคลิก   

ดังกลาวอาจเปนผลจากชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ขาดความรัก ความ    

อบอุน พอแมไมใหความรัก ความเอาใจใสดูแล เลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อนใน

ชั้นเรียน 

 2.   สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  ไดแก 

   2.1  ดานครอบครัว 

 จากการสังเกต  สัมภาษณ  การเยี่ยมบาน  แบบทดสอบ   และอัตตชีวประวัติ ทําใหสรุป

ไดวา  ครอบครัวเปนสาเหตุประการหนึ่ง  ที่มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  จ.    

ดังตอไปนี้ 

                       2.1.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี โดยสาเหตุที่ทําใหเด็กชาย จ. มีพฤติกรรม

กอกวนในชั้นเรียนเนื่องจากบิดามารดาแตงงานใหม  ไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอนและ ดูแล  

เด็กชาย จ. จึงรูสึกวาขาดความรักความอบอุน  อยากใหครอบครัวอยูพรอมหนาอยางมีความสุข

และมีเวลาอยูดวยกันแตไมสามารถเปนไปได  อีกทั้งไมไดรับความสนใจและเอาใจใสจากมารดา
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อยางที่เด็กชาย  จ.  ตองการ  เด็กชาย  จ.  จึงกดดันภายในจิตใจ    ดังนั้นจึงนําความกดดันที่ไดรับ

จากครอบครัวมาแสดงออกโดย  วิธีไมต้ังใจเรียนจะกอกวนเพื่อนและครูในเวลาเรียน 

                       2.1.2   มารดามีโอกาสทางการศึกษานอย    จึงขาดความรูเกี่ยวกับการอบรม 

ดูแลที่ถูกตองเหมาะสม  ประกอบกับไมคอยมีเวลา  บิดามารดาจึงไมสามารถใหคําปรึกษาแกบุตร

ในเรื่องตาง ๆ  เชน  ปญหาการศึกษา  สวนตัว  หรือปญหาเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน  นอกจากนี้

บิดามารดายังขาดความเอาใจใสในเรื่องความตองการทางดานจิตใจของเด็กชาย  จ.  จึงเปนผลให

เด็กชาย  จ.  มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2.2  ดานโรงเรียน 

                                  จากการสังเกต   การสัมภาษณและแบบสอบถาม   ทําใหสรุปไดวาสัมพันธภาพกบัเพือ่น

ในชั้นเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

   2.2.1  สัมพันธภาพกับเพื่อนดี   ดูจากแบบประเมินตนเองดานการมี              

สัมพันธภาพกับผูอ่ืน   พบวา  เด็กชาย  จ.  ไดคะแนน  24  คะแนน  การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยู

ในเกณฑที่นาพอใจ  เพราะมีเพื่อนสนิทหลายคน    

2.3  ดานสังคม 

 จากการสังเกต  สัมภาษณ  และการเยี่ยมบาน  ทําใหสรุปไดวา สังคมดาน สัมพันธภาพ

กับเพื่อนบาน  มีผลตอพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชาย  จ.  ดังตอไปนี้ 

   2.3.1  ภาพความเปนอยูอาศัยแออัด   ครอบครัวของเด็กชาย  จ.   อาศัยอยูใน

ชุมชนแออัดแถวชองนนทรี  บริเวณรอบ ๆ มีบานปลูกสรางติดกันอยูโดยรอบ  มีเพียงถนนเล็ก ๆ  

สําหรับคนเดินสัญจรไปมาและจักรยานยนตเทานั้น   บริเวณภายในหองคับแคบ  และมีเสียงดัง 

รบกวนจากเพื่อนบาน  จึงทําใหไมมีสมาธิในการอานหนังสือและทําการบานเทาที่ควร               

 
 การชวยเหลือ 
              การใหความชวยเหลือแกเด็กชาย  จ.  คือ  การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง 

จํานวน 5  คร้ัง  ใหขอเสนอแนะแกผูปกครองขอความรวมมือดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  

จ. และใหขอเสนอแนะ ตลอดจนขอความรวมมือจากครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ

ในการดูแลเอาใจใสใหกําลังใจแกเด็กชาย  จ.  ตอไป   
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 สรุปและการติดตามผล 
               หลังจากใหคําปรึกษา และติดตามผลเด็กชาย  จ. เปนระยะ ๆ จากการสังเกต สัมภาษณ 

และการเยี่ยมบาน  สรุปไดวา เด็กชาย จ. มีความเขาใจและสามารถยอมรับตนเองตามสภาพ

ความเปนจริงวาเคยแสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน สามารถหาวิธีการสนองความตองการของ

ตนเองโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้ยังรูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด แลว

เลือกกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สามารถประเมินพฤติกรรมตนเองและลดหรือยุติพฤติกรรม

กอกวนในชั้นเรียนในการเรียนวิชาที่ไมชอบได มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 

เตรียมพรอมที่จะสอบปลายป และศึกษาตอ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวินิจฉัยพบวาผูรับการศึกษาทั้ง 5 คน  ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  ซึ่งผล

จากการศึกษารายกรณี  เกิดจากสาเหตุหลายประการ  พอสรุปสาเหตุและอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. สาเหตุจากตัวผูรับการศึกษา 

1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.2 การเลียนแบบ 

1.3 การสรางความสัมพันธ 
1.4 การตอบสนองทางอารมณและความผูกพันทางอารมณ    

2. สาเหตุดานสภาพแวดลอม 
2.1 ดานครอบครัว 

2.2 ดานสังคม 

 โดยสาเหตุดังกลาว กอใหเกิดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของผูรับการศึกษารายกรณี

ทั้ง 5 ราย ดังนี้ 

 
1. สาเหตุจากตัวผูรับการศึกษา 
 

1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ปญหาเกี่ยวกับความผิดปกติทางดานบุคลิกภาพ กลาวคือ มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ

ไมดี  ทั้งนี้พัฒนาการของบุคลิกภาพตามความเชื่อของ ฟรอยด (Sigmund Freud)  (วัชราภรณ  

อภิวัชรางกูร. 2535 : 165 ; อางอิงจาก อาภา  จันทรสกุล. 2531)  กลาววา มีความสัมพันธ     

เกี่ยวเนื่องกับพลังกับลักษณะทางชีวภาพ อันนําไปสูลักษณะทางสุขภาพจิตของบุคคล กลาวไดวา 
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หากบุคคลผานพัฒนาการแตละขั้นตอนไมเหมาะสม เกิดการติดตรึง ก็จะทําใหเกิดความผิดปกติ

ของบุคลิกภาพ โดยเฉพาะในชวงหาปแรกของชีวิต ถือวาเปนชวงของการสรางพื้นฐานของ     

บุคลิกภาพ ประสบการณที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงนี้ จะมีผลกระทบกระเทือนไปตลอดชีวิตของเด็ก 

พอแมจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและการสรางเสริมประสบการณและ

องคประกอบทางสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานและบุคลิกภาพที่เหมาะสมแกเด็ก จากการ

พัฒนาการทางบุคลิกภาพไมดี ปญหาที่ตามมาก็คือ การไมสามารถพัฒนาตนเองได จึงเกิด     

ความรูสึกไมปลอดภัย รูสึกวาตัวเองไมมีคา ความภาคภูมิใจในตนเองลดลง เกิดความสับสนใน

บุคลิกภาพ ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไมดี ขาดความสัมพันธและไมสามารถเขากันไดดีกับสังคม 

ไมสามารถจะไปใหถึงจุดมุงหมายของตนได 

 
1.2 การเลียนแบบ 

 ครอบครัวของเด็กจะเปนแหลงชี้แนะถึงสิ่งตาง ๆ ในสังคมใหแกเด็ก เด็กจะเริ่มสราง

บุคลิกภาพและความรูสึกผิดชอบชั่วดีจากการไดปะทะสังสรรคกับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวเขา 

Superego ถูกสรางขึ้นโดยการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและคอย ๆ สะสมซึมซาบเขาไปเปน

ความรูสึกผิดชอบชั่วดีในตัวเด็กเอง ความรูสึกนี้ถูกสะสมมาจากตัวแบบในครอบครัว โดยตัวแบบ

บอกใหเขารูวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ดังนั้นความรูสึกผิดชอบชั่วดีจึงถูกสรางขึ้นจาก Superego ใน

ครอบครัวนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงแนวความคิด คานิยมของสังคมอีกดวย เด็กจะพิจารณาสถานการณใด ๆ 

โดยมี Superego ของครอบครัวเขาเปนมาตรฐานในการตัดสิน และการคิดพิจารณาสิ่งใด ๆ     

รอบตัวของเด็กก็ใชบุคลิกภาพของเขา ระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมเปนแนวทางใน

การพิจารณาดวย ดังนั้นในการปลูกฝงความรูสึกผิดชอบชั่วดีใหแกเด็ก ครอบครัวจึงมีบทบาท

อยางยิ่ง 

 
1.3 การสรางความสัมพันธ 

 เด็กในระยะนี้ตองการตัวแบบจากบุคคลภายนอกครอบครัว เพื่อใหไดประสบการณจาก

ผูอ่ืน สําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพของตน เด็กจะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวเองและ  

ตัวแบบที่ไดพบเห็น เขาจะมีความรูสึกวาทําไมพอแมทําอะไร ๆ ไดในขณะที่ตัวเขาเองถูกหาม    

อยูเสมอ ทําใหเด็กเกิดความรูสึกความตองการเอาชนะ เด็กจะมีความสงสัยในสิ่งตาง ๆ และ     

ตื่นเตนตอส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเขา เขาตองการรูทุก ๆ ส่ิงในโลกกวางของเขา ความอยากรู

อยากเห็น พฤติกรรมที่ทาทายและกาวราวตาง ๆ จะแตกตางกันไปตามอายุ เพศ และระดับชั้นใน

สังคมของเด็ก อีริคสัน (Erikson) ไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเลี้ยงดูเบื้องตนกับระบบ
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สังคม เศรษฐกิจในชุมชน เขาเสนอวาความสามารถของบุคคลที่จะกาวไปสูความสําเร็จตาง ๆ นั้น 

ข้ึนอยูกับการพัฒนาในชวงระยะเวลาเหลานี้ จากการสังเกตพบวา เด็กจะเจริญเติบโตไปอยางชา ๆ 

ในลักษณะบูรณาการกันระหวางการเจริญเติบโตทางรางกายและจิตใจ เด็กเล็ก ๆ คอย ๆ เร่ิมเปน

ตัวของตัวเอง โอกาสและบทบาทที่ไดแสดงออกจะทําใหเด็กมีความรูสึกในดานการรับผิดชอบ     

ตัวเองเมื่อโตเปนผูใหญ เด็กจะรูสึกสนุกสนานในความสามารถของตนเองที่ไดเลนที่ยาก ๆ          

ใชความคิดหรือมีเครื่องมือตาง ๆ ที่ตองใชการควบคุมดวยตนเองและรับผิดชอบตอตัวเองหรือ    

ตอเด็กที่อายุนอยกวา 

 การสรางความสัมพันธในระยะนี้ จะเริ่มดวยความสัมพันธระหวางแมและเด็ก ตอมาก็มี

พอเขามาเกี่ยวของดวย เมื่อสังคมของเด็กกวางขวางขึ้น เด็กก็จะเร่ิมสรางความสัมพันธกับบุคคล

อ่ืน เด็กเริ่มเปนตัวของตัวเอง เด็กที่มีประสบการณมากก็จะสามารถชวยเหลือตัวเองไดมาก        

เด็กที่ไมสามารถพัฒนาผานความคิดริเร่ิมไปไดจะเกิดความรูสึกสับสนขึ้นในใจ เกิดคําถามขึ้นวา 

“ตัวเองเปนใคร?” และ “คนอื่นเปนใคร?” 

 พัฒนาการของเด็กจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันทั้งเด็ก พอแม และชุมชน การไดมี    

กิจกรรมตาง ๆ รวมกันหรือการมีการปะทะสังสรรคกันในสังคม จะเปนการชวยถายทอดความรูสึก

นึกคิด ทัศนคติ คานิยมของสังคมใหแกเด็กไดทีละนอย โดยมีผูใหญชวยกันประคับประคองใหเด็ก

พัฒนาไปสูความสมบูรณได 

 
1.4 การตอบสนองทางอารมณและความผูกพันทางอารมณ 

 การตอบสนองทางอารมณ  หมายถึง ความสามารถที่จะตอบสนองทางอารมณตอกัน

และกันอยางเหมาะสม ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ อารมณที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีไดหลายแบบ 

ทั้งอารมณในภาวะปกติ เชน อารมณรัก เปนสุข และอารมณในภาวะวิกฤต เชน กลัว โกรธ เปนตน 

ครอบครัวที่ทําหนาที่ปกติจะแสดงอารมณไดหลายแบบในปริมาณและสถานการณที่เหมาะสม   

แตครอบครัวที่มีปญหามักมีความจํากัดในการแสดงอารมณ เชน แสดงออกมานอยเกินไป       

บางครอบครัวแสดงออกเฉพาะอารมณเชิงบวก แตไมสามารถแสดงอารมณเชิงลบได เชน ภรรยา

ไมสามารถแสดงอารมณโกรธตอสามีได เพราะกลัวสามีจะไมพอใจหรือลูกไมสามารถเลา       

ความรูสึกเศราและคิดถึงพอที่เสียชีวิตไป เพราะเกรงจะสะเทือนใจแม สมาชิกที่เติบโตมาใน   

ครอบครัวแบบนี้จะแสดงออกทางอารมณไดอยางจํากัด และมีปญหาบุคลิกภาพหรืออาการปวย

ทางกายเนื่องจากสาเหตุทางจิตใจได 
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 ความผูกพันทางอารมณ  เปนระดับความผูกพันหวงใยที่สมาชิกแตละคนมีตอกัน รวมทัง้

การแสดงออกซึ่งความสนใจและการเห็นคุณคาของกันและกัน  

 ความผูกพันทางอารมณที่สมาชิกมีตอกัน จะตองเหมาะกับความตองการของผูรับดวย

ความผูกพันจะแตกตางกันไปในวงจรชีวิตแตละระยะ เชน ในระยะที่ลูกยังเล็ก ความผูกพันอยาง

แนนแฟนระหวางเด็กและพอแมเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับความอยูรอดของลูก แตเมื่อลูก   

เขาวัยรุน ลูกจะเริ่มสรางความสัมพันธกับบุคคลนอกครอบครัวมากขึ้น ความผูกพันก็จะตองลด

ความเขมขนลง 

 
2. สาเหตุดานสภาพแวดลอม 
 

 สาเหตุดานสภาพแวดลอม แบงออกไดเปน 2 ดาน คือ สภาพครอบครัว และสภาพ      

ส่ิงแวดลอมปจจุบัน 

 

 2.1  สภาพครอบครัว  ไดแก 

2.1.1  ลักษณะการเลี้ยงดูบุตรที่ไมถูกตอง 

 วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร เปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่มีผลตอสุขภาพจิตหรือแนวคิดของ

เด็กได (Wechsler and others. 1970 : 2)  นอกจากนั้นวิธีเลี้ยงดูบุตรยังมีผลตอความรูสึกเห็น  

คุณคาในตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเองดวย  ซึ่งอาจแบงวิธีการเลี้ยงดูบุตรได 3 แบบดังนี้ 

(จันทรฉาย  พิทักษศิริกุล. 2532 : 24 ; อางอิงจาก Hamachek. 1978) 

   2.1.1.1  แบบใชอํานาจบังคับหรือควบคุมดูแลมากเกินไป  พอแมประเภทนี้จะ 

มีลักษณะยึดมั่นในกรอบประเพณี กฎระเบียบตาง ๆ มาก และจะบังคับควบคุมใหเด็กปฏิบัติตาม 

หากฝาฝนก็จะลงโทษโดยไมรับฟงเหตุผล จะยึดมั่นในความคิดของตนเอง เด็กตองเชื่อฟงและ   

อาจสั่งใหมีความรับผิดชอบทําตามขอบังคับของสังคม แตตนเองไมคอยปฏิบัติตาม หรืออาจเปน

พอแมที่ควบคุมดูแลเอาใจใสปกปองมากเกินไปจนกลายเปนการกาวกาย รบกวนลูกหรือมีความ

วิตกกังวล หวงใจลูกมากเกินไป จนทําใหเด็กรูสึกวาขาดอิสระ ขาดความเปนตัวของตัวเอง 

    2.1.1.2  แบบมีเหตุผล    ใหความอบอุน  จะเปนพอแมที่มีเหตุผล  ใหความรัก 

ความอบอุน ความเอาใจใสและความนับถือตอลูก ใชอํานาจตามบทบาทของตนอยางเหมาะสม 

โดยเนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนใหเด็กปฏิบัติ แตยืดหยุนไดตาม
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ความเหมาะสม เพื่อใหเด็กรูสึกวามีอิสระ รูสึกมั่นคงและปลอดภัย พอแมก็จะปฏิบัติตนตามอยาง

ที่สอนลูกเชนกัน และใหความชวยเหลือเด็กไดพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น 

   2.1.1.3  แบบปลอยปละละเลย  จะเปนพอแมที่ไมบังคับ ไมกาวราว ไมลงโทษ 

ยอมรับในการกระทําของเด็กเกือบทุกอยาง เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจ      

การวางกฎระเบียบของครอบครัว สามารถกําหนดกิจกรรมของตนเองไดเปนอันมาก โดยที่พอแม

ไมไดสนับสนุนใหเด็กประพฤติตนตามมาตรฐานของสังคมภายนอก พอแมจึงมักจะมีความเย็นชา 

หางเหินกับเด็ก มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับเด็กเมื่อเด็กไมเชื่อฟง 

 จะเห็นไดวา วิธีการเลี้ยงลูกแบบใหอํานาจบังคับหรือควบคุมดูแลมากเกินไป และ    

แบบปลอยปละละเลย จะทําใหเด็กขาดความเปนตัวของตัวเอง ไมมั่นใจในตนเอง มีความรูสึกวา

ขาดความรัก ความเอาใจใส ซึ่งจะทําใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวา  

ตนเองมีความสามารถ เห็นคุณคาในตนเอง ดําเนินชีวิตของตนเองไดอยางที่ตนปรารถนา          

ตรงกันขาม เมื่อไมเห็นคุณคาในตนเองหรือเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ก็จะพบวาจะไมคอยเชื่อมั่นใน

ตนเอง จะมองตนเองวาเปนคนไมดี รูสึกวาตัวเองไรคา ไมมีความสามารถ มีขอบกพรอง ทําอะไร     

ก็ลมเหลว มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียด รูสึกไมเปนสุข ไมมีความยืดหยุน จะยึดติดอยูกับ    

ส่ิงที่รูจักหรือเคยชิน เพื่อความรูสึกปลอดภัย หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น บุคคลที่มี

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จึงมีความอายสูง ไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมตองการ กลัวการ

ตัดสินของคนอื่นที่มีตอตนเอง รูสึกวาตัวเองดอย กลัวการเขาสังคม เพราะรูสึกวาตนเองงุมงาม    

จะทําใหคนรอบขางเดือดรอน มักนําความคิดของบุคคลอื่นมาใสใจ มักคิดวากลุมเพื่อนไมใหการ

ยอมรับ ไมใหความสนใจ เกิดปญหาการปรับตัวกับบุคคลอื่น และการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

ซึ่งนําไปสูการกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา 

  2.1.2  การไดรับการเลี้ยงดูอยางไมเหมาะสม 

 การที่เด็กมีพฤติกรรมที่เปนปญหา อาจเนื่องจากสาเหตุการเลี้ยงดูอยางไมเหมาะสมใน

รูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

   2.1.2.1  การควบคุมที่ไมเหมาะสม  ไดแก 

1) ครอบครัวที่ควบคุมลูกมากเกินไป       ครอบครัวที่ควบคุมลูกมาก 

เกินไป มักมีสาเหตุจากการที่พอแมมีความวิตกกังวลในพฤติกรรมของลูก พอแมมักคิดวา        

พฤติกรรมที่ลูกแสดงออกมานั้นไมถูกตอง เปนการขาดความนับถือพอแม ไมมีน้ําใจตอครอบครัว 

และพยายามมีอํานาจเหนือคนในครอบครัว พอแมจึงตอบสนองดวยการควบคุมลูกอยางเขมงวด 

แตยิ่งควบคุมมากเทาไรวัยรุนก็จะหนีจากการควบคุมมากเทานั้น โดยการตอตาน ทาทาย และ   
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ทําในสิ่งที่ตรงขามกับที่พอแมตองการ บางคนอาจแสดงออกมาเปนปญหาทางอารมณแทน       

แตทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะหนีจากการควบคุมที่เขมงวดนั่นเอง 

    2)  ครอบครัวที่ควบคุมลูกนอยเกินไป  การที่ครอบครัวควบคุมลูกนอย 

เกินไป มักมีสาเหตุมาจากการที่พอแมมีความกังวลในวิธีการที่ตนเองควบคุมลูก เชน อาจรูสึกผิด

ถาตองลงโทษลูก กลัววาตนเองจะทําใหลูกรูสึกอึดอัด ถายุงกับลูกมากเกินไปหรือกลัววาตนเอง     

จะกาวราว ควบคุมอารมณไมได จึงไมยอมควบคุมพฤติกรรมของลูก ปลอยใหลูกทําอะไรก็ได  

ตามใจชอบ พอแมบางคนคิดวาลูกกําลังชวยตนเองไดดี และสามารถกาวไปสูความเปนผูใหญได

โดยไมตองมีใครมาดูแลชวยเหลือ แตยิ่งปลอยลูกมากเทาใด ลูกจะพยายามทําใหพอแมมาใกลชิด 

มาสนใจ โดยการมีพฤติกรรมที่เปนปญหามากเทานั้น และบางครั้งอาจใชวิธีที่เปนอันตราย เชน 

พยายามทํารายตัวเอง เปนตน ในวัยรุนที่ขาดทักษะในการชวยตนเองหรือในการเขาสังคม เมื่อ    

ไดรับอิสรภาพมากและขาดการควบคุมที่เหมาะสมก็อาจใชอิสรภาพดังกลาวไมเปน ทําใหเกิด

ปญหาพฤติกรรมได 

   2.1.2.2  พอแมไมสามารถรวมมือกันปกครองลูก 

 ระเบียบวินัยในตัวเด็กเกิดจากความสม่ําเสมอในการอบรม พอแมที่ไมสามารถรวมมือ

กันหรือมีความเห็นแตกตางกันในการอบรมลูก จะทําใหการฝกวินัยเปนไปอยางลุม ๆ ดอน ๆ และ

ทําใหเด็กเกิดความสับสน เมื่อลูกยังเล็กอาจจะมีเพียงปญหาดื้อ ไมเชื่อฟง แตเมื่อเขาวัยรุน ปญหา

จะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยออกมาในรูปของพฤติกรรมเกเรได 

   2.1.2.3  ปญหาขัดแยงระหวางพอแม 

    วัยรุนมีพฤติกรรมเกเรเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพอแมจากปญหา  

คูสมรสมาสูปญหาของลูกแทน เพื่อลดความเครียดในระบบครอบครัววิธีหนึ่ง เมื่อโตขึ้นวัยรุน    

บางคนอาจถอนตัวออกไปจากความขัดแยงไดโดยไปมีชีวิตนอกบาน ทํากิจกรรมกับเพื่อนฝูง    

มากขึ้น ปญหาของพอแมจะรุนแรงขึ้น เพราะไมมีลูกชวยลดความเครียดอยางแตกอน 

    วัยรุนบางคนไมสามารถถอนตัวออกจากปญหาของพอแมได ถาเขา

รับรูวาปญหาของพอแมรุนแรงขึ้นเทาใด ปญหาพฤติกรรมของเขาก็จะรุนแรงขึ้นเทานั้น พฤติกรรม

บางอยางนอกจากจะลดความเครียดระหวางพอแมแลว (พอแมหันมาสนใจปญหาของลูกแทนการ

ทะเลาะกันเอง) ยังชวยเบนความสนใจของตัววัยรุน ลืมความเศรา และคับของใจอันเนื่องมาจาก

ปญหาทะเลาะเบาะแวงของพอแม วัยรุนที่เกเรจํานวนมากมีพฤติกรรมกาวราว จากการศึกษา    

พบวา ครอบครัวของวัยรุนที่กาวราวเหลานี้มักมีปฏิสัมพันธไมเหมาะสมหลายประการ เชน มาจาก
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ปญหาทะเลาะเบาะแวงของพอแม วัยรุนที่เกเรจํานวนมากมีพฤติกรรมกาวราว  จากการศึกษา  

พบวา ครอบครัวของวัยรุนที่กาวราวเหลานี้มักมีปฏิสัมพันธไมเหมาะสมหลายประการ เชน 

ก. พอแมทะเลาะเบาะแวงกันอยางรุนแรง     และขัดแยงกันในการ 

กําหนดขอบเขตความประพฤติของลูกและการบังคับใชกฎเกณฑตาง ๆ ในบาน 

    ข.  เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางลูกกับพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง อีกคน 

หนึ่งจะเขาขางลูก ทําใหเกิดการเขาพวกกันระหวางพอ-ลูก หรือแม-ลูก ทําใหอํานาจของพอแมใน

การปกครองลูกออนลงไป ลักษณะนี้จะเห็นชัดเมื่อครอบครัวพยายามจัดการกับพฤติกรรมกาวราว

ของลูก 

    ค.   กฎระเบียบในบานมีลักษณะไมคงเสนคงวา       บางครั้งพอแมก็ 

เขมงวดกับกฎที่ต้ังไว แตบางครั้งก็ปลอยใหลูกฝาฝนกฎไดโดยไมวากลาวอะไร 

    ง.   มีการสลับของลําดับการปกครอง  คือ  พอหรือแมคนใดคนหนึ่งไม 

มีอํานาจในการปกครองหรือควบคุมลูก แตมีระดับอํานาจเทากับลูก หรือลูกกลายเปนคนควบคุม

พอแมเสียเอง 

  2.1.3  ครอบครัวแตกแยก 

 ในครอบครัวแตกแยกนั้น บิดามารดาจะมีความขัดแยงไมเขาใจซึ่งกันและกัน การ

แยกกันอยูหรือหยารางกัน ทําใหฝายใดฝายหนึ่งตองรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียว 

ความเครียดและความหงุดหงิดจากบิดามารดาจะถายทอดไปสูบุตร เด็กจะรูสึกมีปมดอย        

ขาดความมั่นคง และหวาดหวั่น ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวไดยาก อาจกอใหเกิด

ปญหาสุขภาพจิต ดังที่ ฝน  แสงสิงแกว (วัชราภรณ  อภิวัชรางกูร. 2535 : 169 ; อางอิงจาก       

ฝน  แสงสิงแกว. 2521 : 21-22)  กลาววา สุขภาพจิตดีเร่ิมตนมาจากครอบครัว และกลาวอีกวา 

ความผูกพันรักใครในครอบครัวแตกแยกหรือขาดความผูกพันรักใครกัน ชีวิตในสังคมก็จะแตกแยก

ไปดวย การพลัดพรากของครอบครัว เชน การตาย การเจ็บปวย การถูกทอดทิ้ง เหลานี้ทําใหเด็ก

เกิดความรูสึกเจ็บปวดและเสียใจอยางสุดซึ้ง ส่ิงเหลานี้เปนจุดเริ่มตน จากสถานการณเลวราย    

ตาง ๆ อันเนื่องมาจากความรูสึกที่ฝงลึกอยู ทั้งนี้เนื่องมาจากความสัมพันธของบิดามารดา มีสวน

เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ดาน และจะสงผลตอพัฒนาการดานสุขภาพจิตของเด็ก

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากนั้นเด็กที่เติบโตมาจากสภาพครอบครัวแตกแยก จะรูสึกวาตนเองไมเปน

ที่ตองการ ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง คิดวาตนเองไรคา เมื่อตองมาพบกับสภาพแวดลอม        

ที่ไมสามารถปรับตัวเองได เกิดความสับสน ความสัมพันธกับบุคคลอื่นไมดี ขาดความสัมพันธและ
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ไมสามารถเขากันไดดีกับสังคม ไมสามารถจะไปใหถึงจุดหมายของตนได จึงหาทางออกดวยการ

กระทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อเปนการหนีปญหาหรือหนีสังคม 

 เด็กที่พอแมหยารางมีปญหาทางจิตใจสูงกวาเด็กที่พอแมอยูดวยกัน การศึกษา     

เปรียบเทียบเด็กที่มารับการตรวจรักษาดวยโรคทางกาย พบวา เด็กที่พอแมหยารางมีภาวะซึมเศรา

สูงถึงรอยละ 65 ในขณะที่เด็กที่พอแมอยูดวยกันมีเพียงรอยละ 21 (อุมาพร  ตรังคสมบัติ. 2540 : 

อางอิงจาก ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล. 2535)  ที่พบวา เด็กที่พอแมหยารางมักมีอารมณเศรา           

ภาพลักษณของตนเองแยลง มีพฤติกรรมเกเร และพฤติกรรมทางเพศกอนวัยอันควร ผลกระทบนี้มี

ในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง และจะรุนแรงขึ้นถาครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจ ตองยายถิ่นฐาน

หรือพอแมอายุนอย แมความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวจะลดลง เมื่อเวลาผานไปก็ตาม แตก็

ยังคงมีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขามเมื่อโตขึ้น การวิจัยเปรียบเทียบคนที่

เติบโตมาจากครอบครัวที่พอแมหยารางกับคนจากครอบครัวปกติ พบวา กลุมแรกมีอัตราการหยา

รางสูง ทั้งนี้เพราะมีความอดทนและความเสียสละในชีวิตแตงงานนอยกวา และมีทัศนคติวาการ

หยารางเปนทางออกที่ดีสําหรับการแตงงานที่ลมเหลว 

 
2.1 ดานสังคม 

 เวอรูฟ (Veroff. 1969 : 35-36)  กลาววา บุคลิกภาพของเด็กวัยประถมศึกษาจะคอย ๆ 

สรางขึ้นเมื่อเด็กมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสภาพแวดลอม นอกจากนั้นความรูสึก          

มีปมดอยอาจจะเกิดจากการที่เด็กวัยนี้มีลักษณะชอบเปรียบเทียบกันในสังคม ซึ่งการเปรียบเทียบ

นี้จะสงผลถึงความรูสึกตอคุณคาของตนเองของเด็ก และพบวา ความรูสึกวามีความสามารถและ   

รูสึกวาตนมีคุณคาของเด็กวัยนี้จะขึ้นกับการรับรูความสามารถของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน 

เด็กวัยประถมศึกษาจะเปนวัยของการหันหลังใหกับผูใหญ และจับกลุมในระหวางเพื่อนเพศ

เดียวกัน จนบางคนเรียกวันนี้วา วัยแหงเพื่อน (Peer Year) เพื่อนจะมีอิทธิพลตอเด็กในระยะนี้มาก 

และเด็กไมตองการที่จะอยูในสายตาของผูใหญอีกตอไป เด็กจะพยายามรวมกลุมกันและสราง       

โครงสรางของกลุม รวมทั้งวางมาตรฐานแนวปฏิบัติของคนภายในกลุม โดยดูจากแบบอยางใน

สังคมของผูใหญ กฎระเบียบที่ต้ังขึ้นในกลุมของเด็กจะถูกนําปฏิบัติใชอยางเครงครัดโดยไมบอก  

ใหผูใหญรู และการที่เด็กวัยนี้มีพฤติกรรมเชนนี้ ทําใหบางคนเรียกสังคมวัยเด็กนี้วา สังคมแหง

ความลับ (Secret Society) เนื่องจากเด็กวัยประถมศึกษามีการปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนมาก        

จึงทําใหผลของการปฏิสัมพันธมีอิทธิพลตอพัฒนาการดันบุคลิกภาพของเด็ก ผลของการ          

ปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อน ทําใหเด็กมีการรับรูเกี่ยวกับตนเองหรือความสามารถของตนเอง รวมทั้ง
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เด็กระยะนี้จะรับรูลึกษณะความสามารถหรือบุคลิกลักษณะของเพื่อนอีกดวย ความรูสึกเปนที่  

ยอมรับหรือไมยอมรับในกลุมเพื่อนของเด็กวัยนี้มีผลโดยตรงตอบุคลิกภาพของเด็ก นอกจากนี้ 

ฟรอยด เรียกระยะนี้วาขั้นแฝง ซึ่งเปนชวงตอระหวางวัยที่เด็กเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศของตนเอง 

และการเริ่มสนใจอยางเห็นไดชัดตอเพศตรงขามซึ่งเกิดขึ้นในระยะวัยรุน ในเด็กวัยนี้จะไม

แสดงออกถึงความสนใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองทางเพศ  เด็กจะหันมาสูการเรียนและการแขงขัน

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในวัยนี้แมเด็กจะไมสนใจเกี่ยวกับเร่ืองเพศอยางชัดเจน แตเด็กก็คอย ๆ  

เรียนรูความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยจะเห็นไดจากการที่เด็กวัยนี้มักแยกกลุมกนั

ระหวางเด็กชายและเด็กหญิง และมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของความเปนชายหรือเปนหญิงของ

ตน แตในขณะเดียวกันทั้งกลุมของเด็กหญิงเด็กชายก็ใหความสนใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะแสดงออก

โดยการที่กลุมเด็กชายจะชอบหยอกลอกลุมเด็กผูหญิง ในขณะที่เด็กผูหญิงจะมีปฏิกิริยาโตตอบ 

เชน ทําเปนไมสนใจเด็กผูชายหรือแสดงอาการโตตอบ เชน การโมโห การเตน หรือรองดวย       

ความโกรธ ซึ่งในลักษณะนี้จะทําใหกลุมเด็กชายหยอกลอเด็กหญิงมากขึ้น 

 จะเห็นไดวา บุคลิกภาพ ครอบครัว สังคม เปนตัวหลอหลอมใหบุคคลสามารถแสดง   

พฤติกรรมที่เปนปญหาหรือไมเปนปญหาได 
 
 การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม 
 การชวยเหลือ การปองกัน และการสงเสริม  กลุมตัวอยางทั้ง 5 ราย  มีดังนี้ 

1. การใหคําปรึกษาโดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง  

(Person-Centered Counseling) 

2. การเยี่ยมบาน  เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองในการขอความรวมมือที่ 

จะชวยเหลือ แกไขปญหาของเด็ก 

3. การใหขอมูล ขอสนเทศ ตลอดจนแนะนําวิธีการเรียนที่เหมาะสม เพื่อใหนักเรียนได 

พัฒนาตนเองในทุกดาน และสงเสริมความสามารถของนักเรียนแตละคน 

4. ใหการดูแลเอาใจใส  โดยการติดตามผลเปนระยะ ๆ จนกวานักเรียนจะสอบปลายป 
 
 การทํานายผล 
 จากการศึกษารายกรณีของนักเรียนทั้ง 5 คน การทํานายผลอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้      

เนื่องจากผูรับการศึกษายังอยูในวัยที่สามารถแกไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดจึงทําให

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลดลง เนื่องจากทั้งผูรับการศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของใหความ  

รวมมือในการชวยเหลือ แกไขปญหาเปนอยางดี    
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การติดตามผล 
 จากการติดตามผล  ผูวิจัยไดติดตามผลเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ทําการศึกษา พบวา 

ปญหามีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลดลง มีความพรอม มีความสนใจการเรียนดีข้ึน มาเรียน

สม่ําเสมอ  มีการเตรียมอุปกรณการเรียน สนใจติดตามการสอน  และเตรียมตัวที่จะสอบปลายป 

ซึ่งแสดงวาผูรับการศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1  ขอเสนอแนะตอผูรับการศึกษา 

1.1.1 ควรยอมรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจนทําความเขาใจและปรับตัว 

ใหเขากับสภาวะความเปนจริงที่เกิดขึ้น 

1.1.2 เรียนรูวิธีการควบคุมอารมณของตนเอง ตลอดจนสามารถแสดงอารมณ 

ออกมาอยางเหมาะสม 

1.1.3 ฝกทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไปในทางสรางสรรคใหมากขึ้น 

1.1.4 การสรางความมั่นใจและเสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกตนเอง   โดย 

การพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยูใหมากขึ้น เพื่อเปนพลังในการดําเนินชีวิตตอไป 

1.1.5 มีเปาหมายในการดํารงชีวิต มีความมานะพยายามที่จะฝาฟนอุปสรรค 

ตาง ๆ และสรางกําลังใจในชีวิตใหกับตนเอง 

1.1.6 มองโลกในแงดี เผชิญปญหา สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

ในสังคมไดอยางเหมาะสม 
1.2  ขอเสนอแนะตอผูที่เกี่ยวของ 

1.2.1 อาจารยประจําชั้น อาจารยประจําวิชาตลอดจนผูที่เกี่ยวของในโรงเรียน 

ควรยอมรับและเขาใจในพฤติกรรมที่เปนปญหา ใหความสนใจ ติดตาม เอาใจใสตอผูรับการศึกษา

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ใหกําลังใจ แนะนําสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและดีงาม เพื่อผูรับการศึกษา

จะไดเกิดความ รูสึกที่ดี ไววางใจที่จะมาขอคําปรึกษามากขึ้น  
1.3  ขอเสนอแนะตอผูที่จะศึกษาตอไป 

ผูที่จะศึกษาตอไป  ควรจะตองสรางสัมพันธภาพ  ความเปนกันเอง  ยอมรับและ 

เขาใจตัวผูรับการศึกษา โดยแสดงความรัก ความเอาใจใส สนใจ หวงใยผูรับการศึกษาอยาง       

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับการศึกษาเกิดความรูสึกไววางใจ กลาที่จะระบายความรูสึก
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ที่แทจริงออกมา จะทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและควรใหการชวยเหลือโดยการ                

ปรับพฤติกรรมไดอยางถูกตองตอไป 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรทําการศึกษารายกรณี      เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปนปญหาอื่น ๆ     เชน  

การติดยาเสพติด ความเบี่ยงเบนทางเพศ ปญหาดานการศึกษา ปญหาการหยาราง เปนตน 

2.2 การศึกษารายกรณี  ควรศึกษาตอเนื่องเปนเวลานานมากเทาใดยิ่งไดผลดีมาก  

ดังนั้นจึงควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 

กมลรัตน  หลาสุวงษ.  (2527).  การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร. 

 .  (2530).  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและ 

 จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ธัชวรรณ  พิมพงาม.  (2538).  การศึกษารายกรณีของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีปญหา 

 การปรับตัว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภฯ จังหวัดลพบุรี.  ปริญญานิพนธ 

 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ธีรวุฒิ  ประทมุนพรัตน.  (2530).  การเกบ็ขอมูลเปนรายบุคคล.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาแนะแนว 

 และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 

นันทนา  จทูังคะ.  (2527).  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ป.กศ.ตน ที่ออกฝกสอนตอ 

 การแกปญหาในชั้นเรียนและการสรางแบบจําลองของปญหา (Simulation) เพื่อใช 

 ฝกสอนนักศึกษาในการคิดแกปญหากอนออกฝกสอน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 

 (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 ถายเอกสาร. 

นันทิกา  แยมสรวล.  (2529).  การศึกษาเฉพาะกรณี.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการ 

 แนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ปาริชาติ  หมดมณทิล.  (2543).  การศึกษาพฤติกรรมกอกวนในชัน้เรียนและโครงการการให 

 คําปรึกษาแบบพฤติกรรมนยิมเพื่อลดพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชัน้ 

 ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคลองกุม กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานพินธ กศ.ม. 

 (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 ถายเอกสาร. 

ประเทือง  ภูมภัิทราคม.  (2529).  ผลของการเสริมแรงทางบวกปรับพฤติกรรมกอกวนชั้นเรยีน 

 ในหองเรียนวชิาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ศึกษาในแงของการ 

 แผขยายขามพฤติกรรม สภาพการณ และการคงอยูของพฤติกรรม.  วทิยานพินธ 

 ค.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

 ถายเอกสาร. 

 



  
119 

ประภาพรรณ  นาคขําพนัธ.  (2537).  ผลของการใหคําปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเพือ่ลด 

 พฤติกรรมกอกวนในชัน้เรียนของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 โรงเรียนประจนัต 

 อําเภอศรีประจันต จงัหวัดสุพรรณบุรี.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). 

 กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

ผดุง  อารยวญิู.  (2528).  เด็กทีม่ีปญหาทางพฤตกิรรม.  กรุงเทพฯ : แวนแกว. 

พนม  ล้ิมอารีย.  (2530).  การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

พรชุลี  อาชวอาํรุง และสงบ  ลักษณะ.  (2519).  ขนาดและประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ : แพรพทิยา. 

พรหมธิดา  แสนคําเครือ.  (2528).  การแนะแนวเบื้องตน.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. 

ภรณี  อินทศร.  (2535).  แบบวัดแววความเปนครู : ประสิทธิภาพในการทํานายผลสมัฤทธิ ์

 ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา.  ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

 บูรพา. 

  เยาวภา  กันทรวิชยากุล.  (2530).  ผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอพฤตกิรรมไมต้ังใจเรียนใน 

 หองเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนปาโมกวทิยาภูมิ จงัหวัดอางทอง. 

 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

รุงทิพย  ยอดประดู.  (2537).  การศึกษารายกรณีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ที่ม ี

 พฤติกรรมกอกวนในชัน้เรียน.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).   

 กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

ลัดดา  แซปง.  (2530).  การใชกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพเพื่อลดพฤตกิรรมไมต้ังใจเรียน 

 ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธาน.ี   

 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ศิริลักษณ  รักษาทรพัย.  (2534).  การเปรียบเทียบผลของการใชหลักพรีแมคกับการเสริมแรง 

 ทางสังคมที่มตีอพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 ปที่ 6 โรงเรียนรักษาทรพัยพิทยากร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี. 

 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

 



  
120 

สงวน  สุทธิเลศิอรุณ.  (2532).  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพฯ : อักษราพพิัฒน. 

สมพร  สุทัศนยี.  (2523).  จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ. 

สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต.  (2526, กรกฎาคม).  “แนวทางการแกไขพฤตกิรรมที่เปนปญหาของ 

 นักเรียน,”  คุรุปริทัศน.  8 : 26-32. 

สุนีย  ธีรวิรุฬห.  (2542).  การศึกษารายกรณีนักเรียนทีม่พีฤติกรรมกาวราวในเขตกรุงเทพ 

 มหานคร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สุภาพรรณ  โคตรจรัส.  (2528).  การศึกษาเฉพาะรายและการใหคําปรึกษา.  กรุงเทพฯ : คณะ 

 ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สําเริง  บุญเรอืงรัตน.  (2512).  อิทธิพลของการทดสอบที่มีตอการเรียนในเนื้อหาบาง 

 ประการในวิชาคณิตศาสตรของกลุมนกัเรยีนที่มีสมรรถภาพในการเรยีนตางกนั.   

 ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ : วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร.  อัดสําเนา.   

อาภา  จันทรสกุล.  (2528).  การใหคําปรึกษา.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

อุมาพร  ตังคสมบัติ.  (2541).  จิตบําบัดและการใหคําปรึกษาครอบครัว.  กรุงเทพฯ : เฟองฟา 

 พร้ินติ้ง. 

อรอนงค  วทิยานพินธ.  (2533).  การเปรียบเทียบผลของการควบคุมตนเองและการวางเงื่อนไข 

 เปนกลุมที่มีตอพฤติกรรมกอกวนในหองสมุดของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5  

 โรงเรียนวัดใหมชองลม.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ : 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

Boldstad, Orin D.  Stephen M. and Johnson.  (1972, March).  “Self-Regulation in the  

 Modification of Disruptive Classroom Behavior,”  Journal of Applied Behavior  

 Analysis.  5(3) : 443-454. 

O’Leary, K. Daniel and others.  (1987).  Behavior Therapy : Application and Outcome. 

 2nd ed.  Englewood Cliffs N.J. : Prentice-Hall. 

Veroff, J.  (1969). “Social Comparison and the Development of Achievement Motivation,” 

 In Achievement Related Motives in Children.  Edited by O.P. Smith New York : 

 Russell Sage. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
125 

แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบคุคล 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนเติมขอความในแบบสอบถาม ใหตรงกับความเปนจริงที่สุด การตอบตาม

ความเปนจริงยอมจะเปนประโยชนแกตัวนักเรียนเอง แบบสอบถามนี้จะเก็บไวเปนความลับ 

 
ก. ประวัติสวนตัวและครอบครัวของขาพเจา 

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

กําลังเรียนอยูชั้น……………………. นับถือศาสนา……………. เชื้อชาติ……………….. 

สัญชาติ……………….  

เกิดวันที่……….  เดือน……….…………. พ.ศ………… อายุ………….. ป ……….เดือน 

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

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

อยูบานตนเองหรือบานเชา…………………………. มีหองสวนตัวหรือไม……………….. 

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

อาชีพ………………………….. รายไดเฉลี่ยเดือนละ……………… บาท สถานที่ทํางาน 

……………………………………………………………โ ท ร ศั พ ท …………………… 

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

อาชีพ…………………………… รายไดเฉลี่ยเดือนละ…………… บาท สถานที่ทํางาน 

……………………………………………………………….โทรศัพท……………………. 

4. บิดามารดาของนักเรียน (เขียนเครื่องหมาย √  หนาขอความ) 

………..  อยูดวยกัน   ………..  บิดาสมรสใหม 

………..  แยกกันอยู   ………..  บิดาถึงแกกรรม 

………..  หยากัน   ………..  มารดาสมรสใหม 

     ………..  มารดาถึงแกกรรม 

5. นักเรียนอาศัยอยูกับ 

………..  บิดามารดา    ………..  บิดาและมารดาเลี้ยง 

………..  บิดา    ………..  มารดาและบิดาเลี้ยง 

………..  มารดา   ………..  บิดามารดาบุญธรรม 

     ………..  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………… 
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6. ผูปกครองชื่อ……………………. นามสกุล…………………………………. เกี่ยวของกับ

นักเรียนโดยเปน…………………………… อายุ……………..ป อาชีพ………………….. 

รายไดเฉลี่ยเดือนละ………………………บาท 

7. ระดับการศึกษาของบิดา…………………………………………………… 

ระดับการศึกษาของมารดา………………………………………………… 

8. นักเรียนไดคาใชสอยประจําวันจาก………………………… ประมาณวันละ………...บาท 

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

นักเรียนมีพี่นองเกิดจากบิดากับภรรยาอื่น ๆ…………. คน ชาย…….. คน หญิง…….. คน 

นักเรียนมีพี่นองเกิดจากมารดากับสามีอ่ืน ๆ…………. คน ชาย…….. คน หญิง…….. คน 

10. พี่นองของนักเรียนรวมทั้งตัวนักเรียนเรียงตามลําดับดังนี้ 
คนที ่ อาย ุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

………

………

………

………

………. 

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

…………… 

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

11. บุคคลอื่นในครอบครัวของนักเรียนคือ 

คนที ่ อาย ุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

………

………

………

………

………. 

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

…………… 

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

12. เพื่อนนักเรียนที่อยูบานใกลชิดที่สุดที่จะติดตอไดสะดวก 

ชื่อ……………………………. นามสกุล……………………….. ชั้น…………………….. 
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ข. สุขภาพของขาพเจา 
        ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย √ ลงในชอง        ที่เหมาะสมกับนักเรียน และเติมขอความใน

ชองวางบางขอ 

1. สุขภาพของขาพเจาในขณะนี้   ดีมาก        ดี     พอใช         ไมดีเลย 

2. ขาพเจาเคยเจ็บปวยอยางหนักมากอน   เคย        ไมเคย 

    ถาเคยเปนบอกชื่อโรค…………………………………….… อายุขณะเปนโรค……….ป 

3. ขาพเจาเคยเปนโรคเรื้อรังมากอน      เคย        ไมเคย 

  ถาเคยเปนบอกชื่อโรค……………………………………… อายุขณะเปนโรค……… ป 

4. ขาพเจาเคยประสบอุบัติเหตุรายแรงมากอน    เคย          ไมเคย 

  ถาเคยบอกดวยวาเปนอุบัติเหตุอะไร……………………………………………………. 

  ไดรับบาดเจ็บอะไรบาง………………………………………………………………….. 

  เมื่ออายุ……………. ป 

5.  ขาพเจาเคยเปนลมวิงเวียนศีรษะบอย ๆ    เปนเสมอ   เปนบาง   ไมเคยเปน 

6.  ขาพเจามีปญหาเกี่ยวกับโรคประสาท   มีปญหา ไมมีปญหา 

7. ขาพเจาตองใชแวนสายตาในขณะนี้         ใชเปนประจํา           ใชบาง            ไมตองใช 

8. ขาพเจาไมเคยใชแวนสายตามากอนเลย  แตคิดวาจําเปนตองใช   

        จําเปนมาก           จําเปน    ไมจําเปน 

9. ในเรื่องการพูด       ขาพเจารูสึกวาพูดคลอง      พูดไมคลองหรือพูดชา        พูดติดอาง 

10. ขาพเจาไดยินชัดเจน       ชัดเจนดี         ไมคอยชัดเจน 

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

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

13. ในบางครั้งขาพเจาวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับสุขภาพขณะนี้         วิตก   ไมวิตก 

14. ขณะนี้ขาพเจาสูง………………. เซนติเมตร น้ําหนัก…………………….. กิโลกรัม 

15. ตรวจสุขภาพปละ…………….. คร้ัง คร้ังสุดทายไดตรวจรางกายเมื่อ……………………….. 

ตรวจที่…………………………………………………………………………………………. 

16. อ่ืน ๆ (ที่ตองการบอกเกี่ยวกับสุขภาพ)………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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ค. การสังคมและกิจกรรมของขาพเจา 
  ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย √  ลงในชอง      ที่เหมาะสมกับนักเรียน และเติมขอความลง

ในชองวางบางขอ 

1. ที่อยูของครอบครัวของขาพเจา  บานบิดามารดา       บานญาติ        บานเชา 

และอื่น ๆ อธิบาย………………………………………………………………………………. 

2. ความรูสึกของขาพเจาตอที่อยูอาศัย    ชอบมาก   ชอบ        ไมชอบเลย 

3. เพื่อน ๆ มาเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนขาพเจา   มาบอย ๆ   มาบาง          ไมมาเลย 

4. ขาพเจาชอบใหเพื่อนมาบาน   ชอบใหมาเสนอ        ชอบใหมาบางเปนครั้งคราว   

            ไมชอบใหมาเลย 

5. ความรูสึกของขาพเจาเมื่อสมาคมกับเพื่อน ๆ ……………………………………………….. 

6. ความรูสึกของเพื่อนที่มีตอขาพเจา…………………………………………………………… 

7. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหตัดสินใจดวยตนเอง      ใช       ไมใช 

8. ขาพเจาใชเวลาวางใหเปนประโยชน       ใชเปนประจํา       ใชบาง         ไมใชเลย 

9. ขาพเจาชอบฟงวิทยุ        ชอบฟงเปนประจํา        ชอบฟงบาง           ไมชอบฟงเลย 

โปรแกรมวิทยุที่ขาพเจาชอบที่สุดคือ…………………………………………………………. 

10. ขาพเจาชอบดูโทรทัศน   ดูเปนประจํา           ดูบาง             ไมไดดูเลย 

ชอบดูประเภท………………………………………………………………………………… 

11. ขาพเจาชอบดูภาพยนตร   ดูบอย        บางครั้ง         ไมไดดูเลย 

ชอบดูประเภท………………………………………………………………………………… 

12. ขาพเจาชอบอานหนังสือประเภท 

  ผจญภัย  ลึกลับ    รักใคร  เครื่องยนตกลไก 

  ตลกขบขัน  วิทยาศาสตร   กีฬา  ชีวประวัติ 

  ประวัติศาสตร  โคลงและบทละคร 

13. ขาพเจาชอบอานหนังสือพิมพรายวัน       เปนประจํา         เปนครั้งคราว       ไมเคยอานเลย 

14. ขาพเจาชอบเลนกีฬากลางแจง        ชอบมาก         ชอบบาง         ไมชอบเลย 

กีฬากลางแจงที่ขาพเจาชอบมากที่สุดคือ…………………………………………………….. 

15. ขาพเจาชอบเลนกีฬาในรม      ชอบมาก        ชอบบาง         ไมชอบเลย 

กีฬาในรมที่ขาพเจาสนใจมากที่สุด คือ……………………………………………………….. 

16. ขาพเจาเคยแสดงละครในงานตาง ๆ     เคย     ไมเคย 
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17. ขาพเจาสามารถเลนดนตรี    ไดดี         พอใชได         ไมไดเลย 

      เครื่องดนตรีที่ชอบเลน คือ…………………………………………………………………….. 

18. ขาพเจาชอบรองเพลง   ชอบมาก   ชอบบาง   ไมชอบเลย 

      ประเภทของเพลงที่ชอบ คือ………………………………………………………………….. 

19. ขาพเจามีความสนใจในนาฏศิลปไทย        สนใจมาก        สนใจบาง        ไมสนใจเลย 

20. ขาพเจา         ทํา         ไมทํา          งานพิเศษหรือหารายไดสวนตัว 

21. งานอดิเรกของขาพเจา คือ…………………………………………………………………… 

 
ง.   กิจกรรม การศึกษา และปญหาของขาพเจา 

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

กิจกรรมที่ขาพเจาชอบมากที่สุดคือ…………………………………………………………. 

2. ป นี้ ข า พ เ จ า เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ โ ร ง เ รี ย น จั ด ขึ้ น ต อ ไ ป นี้

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

กิจกรรมที่ขาพเจาชอบมากที่สุดคือ…………………………………………………………. 

     และขาพเจาสมัครเปนสมาชิกชุมนุม………………………………………………………... 

3. ขาพเจา        เคย  ไมเคย            เปนหัวหนากลุมในการทํากิจกรรม 

ขาพเจา         เคย            ไมเคย            เปนหัวหนาชั้น 

4. ในโรงเรียนนี้ขาพเจามี     เพื่อนมาก        เพื่อนนอย         ไมมีเพื่อนเลย 

เพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจา ชื่อ……………………………………………………………….. 

ส่ิงที่ขาพเจาและเพื่อนที่ดีที่สุดของขาพเจาชอบทําดวยกันเสมอ ๆ คือ…………………….. 

5. ตามปกติ ขาพเจาใชเวลาอานหนังสือหรือปรึกษาบทเรียนที่บานวันหนึ่ง ๆ ประมาณ…….. 

ชั่วโมง    ขาพเจา       มี          ไมมี     สถานที่เงียบสงบ เหมาะสมแกการอานหนังสือ และ

ทําการบานที่บานของขาพเจา   

สถานที่ที่ขาพเจาใชดูหนังสือและทําการบาน       เปนที่แหงเดียวกันทุกวัน      ไมเปนที่

แหงเดียวกัน (บางทีในหองนอน หองรับแขก สนามหญา) 

6. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับวิชาที่เคยเรียน 

ชอบมากที่สุด    ชอบนอยที่สุด        ยากที่สุด    งายที่สุด 

      (วิชา)                   (วิชา)                     (วิชา)                   (วิชา) 
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…………….                  ……………….              ………………       ………………. 

7. วิชาที่ขาพเจาตองทองบน เอาใจใสมากที่สุด คือ……………………………………….. 

8. ขาพเจา   ทํา ไมไดทํา    ตารางกําหนดเวลาดูหนังสือไว 

9. ขาพเจาทําใหมีสมาธิในเวลาดูหนังสือ   ไดงาย        ไดยาก 

10. ขาพเจา        ตองการ       ไมตองการ    คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน 

11. ตามปกติขาพเจา    ชอบ    ไมชอบ    เรียนหนังสือและเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ   

ขาพเจาเรียนหนังสืออยูในเกณฑ          ดี          ปานกลาง       ใชไมได 

12. เมื่อขาพเจาเติบโตขึ้น   บิดาตองการใหมีอาชีพเปน………………………………….. 

     มารดาตองการใหมีอาชีพเปน……………………………….. 

     ขาพเจาตองการเปน…………………………………………. 

13. ขาพเจาตั้งใจจะเรียนใหจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้ 
      ต้ังใจแนวแน  ไมแนใจ  ไมตกลงใจเลย 

14. เมื่อขาพเจาเรียนจบชั้น ม.3 แลว  ขาพเจาตั้งใจจะเรียนตอที่…………………………… 

(ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย) 

15. อาชีพที่ขาพเจาเลือกตามความตั้งใจของขาพเจาในขณะนี้เรียงตามลําดับดังนี้ 
1.  ……………………………… 2. ……………………………. 

3. ……………………………… 4. ……………………………. 

16. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูในโรงเรียนนี้ 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

17. ความรูสึกของขาพเจาเกี่ยวกับความเปนอยูในโรงเรียนนี้ 
………………………………………………………………………………………………. 

18. ปญหาหรือความไมสบายใจที่ขาพเจาตองการไดรับความชวยเหลือ 

1. ……………………………..  2. ……………………………..  

     3. …………………………….. 
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แบบทดสอบ 

 

 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2  แบบทดสอบการอบรมเลี้ยงดู 

      ขอ  1 – 20 เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 

      ขอ 21 – 40 เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน 

      ขอ 41 – 60 เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

 ตอนที่ 3  แบบทดสอบการปรับตัว 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

1.1 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

1.2 ตอนที่ 2  ถามเกี่ยวกับวิธีที่พอแมปฏิบัติตอทาน มีคําถามทั้งหมด 60 ขอ 

1.3 ตอนที่ 3  ถามเกี่ยวกับความรูสึกของทานที่มีตอส่ิงตาง ๆ มีคําถามทั้งหมด 

35 ขอ 

2. พอแมที่กลาวในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ไดใหการอบรมเลี้ยงดูทานมาเปนเวลานาน 

ที่สุด อาจเปน ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา พระ หรือบุคคลอื่นก็ได 

3. วิธีตอบแบบทดสอบ 

3.1 ตอนที่ 1  ใหทานกาเครื่องหมาย  √ ลงในชองที่กําหนดให ซึ่งตรงกับเพศของ 

ทาน 

3.2 ตอนที่ 2  ใหทานระลึกถึงเหตุการณที่ลวงเลยมาแลววา พอแมไดปฏิบัติตอ 

ทานในลักษณะใด  แลวกาเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบทายขอความที่เห็นวาตรงกับความจริง

เกี่ยวกับตัวทานมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ 

4. ขอใหทานตอบคําถามทุกขอ อยาเวนขอหนึ่งขอใดเปนอันขาด เพราะจะทําให 

แบบทดสอบที่ทานทําเสียทั้งชุด และเนื่องจากทานไมตองเขียนชื่อของทานลงในแบบทดสอบชุดนี้ 

จึงทําใหไมมีใครทราบวาทานตอบคําถามอยางไร ดังนั้นจึงขอความรวมมือใหทานตอบคําถามให

ตรงกับความเปนจริงและความรูสึกของทานมากที่สุด 
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“ขอขอบคุณในความรวมมือ” 

 

ตอนที่ 1 เพศของทาน ชาย……….. หญิง……….. 
ตอนที่ 2 

ระดับการปฏิบัติ  

ขอ 

 

วิธีทีพ่อแมปฏิบัติตอทาน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. พอแมไมคอยเอาใจใสดูแลสุขภาพของฉัน      

2. พอแมไมเคยวากลาวตักเตือนเกี่ยวกับความ

ประพฤติของฉัน 

     

3. เมื่อฉันขออะไรพอแมมักไมให แถมยังดุเสยีอีก      

4. เวลาฉนัมีปญหาเกี่ยวกับการเรียน พอแมมักเฉย 

ฉันตองแกปญหาเอง 

     

5. ฉันคบเพื่อนฝงูไดอยางอิสระพอแมไมคอยตักเตือน      

6. ฉันจะไปเที่ยวไหนพอแมก็ไมวา      

7. ฉันตองดูแลซกัรีดเสื้อผาของฉันเองเสมอ      

8. เวลาฉนัไมสบายหรือบาดเจบ็ ฉันตองหยบิยาในตู

ยามารับประทานหรือรักษาเองเสมอ 

     

9. พอแมมักยกยองความดีของคนอื่นมาเปรียบเทียบ

กับฉัน 

     

10. เวลาฉนัทาํดีพอแมไมคอยชมเชย      

11. พอแมไมคอยเอาใจใสเร่ืองการแตงตัวของฉัน      

12. หลังเลกิเรียนเมื่อกลับถงึบาน ทางบานไมเคยสนใจ

ไตถามฉัน 

     

13. พอแมไมเคยอยูเพื่อใหคําปรึกษากบัฉันในเรื่องการ

เรียนเลย 

     

14. เวลาทะเลาะกบัพี่ ๆ นอง ๆ ฉันจะถกูตําหนิ

มากกวาคนอืน่ ๆ 
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15. ฉันอยูบานอยางไมมีความอบอุนใจ      

16. เมื่อฉันทําผิดจะถูกลงโทษหรือถูกดาวาอยางรุนแรง      

17. พอแมไมเคยสนใจวาฉันจะแตงตัวอยางไรแบบไหน      

ระดับการปฏิบัติ  

ขอ 

 

วิธีทีพ่อแมปฏิบัติตอทาน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

18. พอแมชอบไลฉันไปใหเลนทีอ่ื่น จะไดไมทาํความ

รําคาญให 

     

19. ฉันดูโทรทัศนอยูจนดึกบอยคร้ัง      

20. พอแมรักฉันไมเทากับรักคนอื่น ๆ ในบาน      

21. เวลาจะไปไหนตองขออนุญาตและชี้แจงเรื่องที่จะ

ไปใหละเอียด 

     

22. ฉันกลับจากโรงเรียนตองถงึบานตรงตอเวลา      

23. พอแมมักเคี่ยวเข็ญใหฉันทาํการบาน      

24. ถาฉันขอเงินซือ้ของอะไรจะตองชี้แจงถงึการใชจาย

อยางละเอียด 

     

25. เวลาฉนัออกนอกบาน ถาพอแมเห็นวาแตงตัวไม

เรียบรอยจะตองใหเปลีย่นใหมทนัท ี

     

26. ฉันไมคอยมีโอกาสไปเทีย่วกบัเพื่อน ๆ นอกจากไป 

กับพอแม 

     

27. เมื่อฉันขออนญุาตไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ มกัไมไดรับ

อนุญาต 

     

28. ถาฉันจะใชของใชในบาน ตองไดรับอนุญาตจาก

พอแมทุกครัง้ 

     

29. วันหยุดเสารอาทิตย พอแมมักไมอนุญาตใหฉัน

ออกไปเที่ยวนอกบาน 

     

30. ถาพอแมไมอยูบาน ฉันจะรูสึกสบายใจและโลงใจ

มาก 

     

31. พอแมจะกาํหนดวาฉนัจะเลอืกเรียนหรือประกอบ      
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อาชีพอะไร 

32. ถาเพื่อนของฉนัเปนคนทีพ่อแมไมชอบ ทานจะสัง่

ใหฉันเลกิคบ 

     

ระดับการปฏิบัติ  

ขอ 

 

วิธีทีพ่อแมปฏิบัติตอทาน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

33. พอแมตองการใหฉันทาํตามสิ่งทีท่านตองการ      

34. เมื่อฉันทําผิดมักจะถกูดุและถูกลงโทษ      

35. พอแมมักชอบพูดวาฉนัชอบโตเถียงเมื่อฉันชี้แจง

เหตุผลใหทานฟง 

     

36. เวลาฉนัทาํผิด พอแมจะดทุนัทีแมไมใชทีบ่าน      

37. ถาฉันสอบตก พอแมคงจะลงโทษฉันอยางหนกั      

38. เวลาฉนัผิดหวงั พอแมไมคอยปลอบใจ      

39. เมื่อฉันมีปญหาที่โรงเรียน ฉันไมกลามาเลาใหพอ

แมฟง 

     

40. พอแมมักเปนผูเลือกเสื้อผา แบบผมใหกับฉัน      

41. เวลาทะเลาะกับพี่ๆ นองๆ พอแมจะตัดสินโดยไม

ลําเอียง 

     

42. พอแมจะพูดคุยกับฉันอยางสนุกสนาน      

43. พอแมจัดซื้อเสื้อผาใหฉันใสอยางเพียงพอ      

44. ถาฉันกลับบานค่ํา พอแมจะเฝาคอยและไมใหฉัน

ทําอยางนั้นอีก 

     

45. พอแมมักซื้อส่ิงของใหลูก ๆ เทากันทุกคน      

46. พอแมจะทําอาหารอรอย ๆ ใหฉันรับประทานเสมอ      

47. พอแมอนุญาตให ฉันไปเที่ยวนอกบานไดตาม  

สมควร 

     

48. พอแมจะดุดาวากลาวหรือทําโทษเมื่อลูกทุกคน  

ทําผิด โดยไมยกเวนคนใด 

     

49. ในวันหยุดพอแมจะอนุญาตใหฉันทํางานสวนตัวได      
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50. พอแมสงเสริมใหฉันเรียนวิชาที่ฉันถนัด      

51. พอแมไมแสดงความโกรธ เมื่อฉันชี้แจงเหตุผล      

 
ระดับการปฏิบัติ  

ขอ 

 

วิธีทีพ่อแมปฏิบัติตอทาน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

52 เมื่อฉันมีปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาเรื่อง

เพื่อน ฉันมักจะปรึกษาพอแม 

     

53. พอแมรับฟงความคิดเห็นของฉันเสมอ      

54. เวลาจะพาไปเที่ยวนอกบาน พอแมมักจะถามฉัน

กอนวาอยากไปเที่ยวที่ไหน 

     

55. เมื่อฉันทําผิด พอแมมักใหโอกาสฉันชี้แจงเหตุผล      

56. ทุกครั้งที่ฉันไมทําตามสิ่งที่พอแมตองการ ทานจะ

ถามถงึเหตุผล 

     

57. พอแมมักจะถามความคิดเหน็ของฉันในเรือ่งตาง ๆ      

58. ฉันเลือกคบเพือ่นไดทั้งหญิงและชายโดยพอแมไม

หาม 

     

59. พอแมมักจะใหฉันขบคิดปญหาตาง ๆ ดวยตัวเอง 

และจะชวยเมือ่ฉันคิดไมออก 

     

60. เมื่อฉันทําอะไรแลวพลาดหวงั พอแมจะพูดให

กําลังใจ 

     

 
เกณฑในการใหคะแนน 
 เกณฑในการตรวจใหคะแนนนั้น  ถาผูตอบเลือกตอบ 

  มากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

  มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

  นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

  นอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 
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 ผูที่ไดคะแนนรวมของแบบสอบถามตอนใดสูง  นับวาเปนผูที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบนั้น 

 
 
ตอนที่ 3 
 ทานมีความรูตอส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงไร 

ระดับความรูสึก  

ขอ 

 

ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. เมื่อถูกลอวาพดูไมชัด ขาพเจารูสึกไมพอใจ      

2. ขาพเจารูสึกวาตนเองเปนคนใจรอนและโมโหงาย      

3. เมื่อมีเร่ืองไมพอใจเกิดขึ้น ขาพเจาจะแสดงออก  

ทันท ี

     

4.   เมื่อขาพเจาเถยีงหรือทะเลาะกับเพื่อน จะตองเก็บ

เอามาคิดเปนเวลาหลายวัน 

     

5. ขาพเจารูสึกวาเพื่อน ๆ ทุกคนดีตอขาพเจา      

6. ขาพเจารูสึกไมสบายใจ ถาตองทํางานคนเดียว      

7. ขาพเจารูสึกวาเพื่อน ๆ ทําอะไรไมคอยถูกใจ      

8. ขาพเจารูสึกวาตัวเองถูกเพือ่นรังเกยีจ      

9. ขาพเจารูสึกวาเพื่อน ๆ ชอบนินทาขาพเจา      

10. เพื่อน ๆ ชอบทํางานรวมกับขาพเจา      

11. ขาพเจาชอบนัง่คิดถึงเรื่องตาง ๆ คนเดียวเสมอ      

12. กอนสอบทุกครั้งขาพเจารูสึกกระวนกระวายใจ      

13. กอนประกาศผลการสอบ ขาพเจามักฝนวาสอบตก

หรือสอบไดที่ไมดี 

     

14. ขาพเจารูสึกวาตนเองเรียนสูคนอื่นไมไดเลย      

15. เมื่อขาพเจาไมเขาใจในเรื่องที่ครูสอน ขาพเจาจะ

ถามครูทนัท ี

     

16. ขาพเจารูสึกมคีวามลาํบากใจในการสรางความ  

คุนเคยกับผูอ่ืน 
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17. ขาพเจารูสึกวาเหวเมื่อเพื่อนคนสนิทไมอยู      

18. ขาพเจารูสึกวาตนเองตองคอยเอาใจคนอืน่อยู

เสมอ 

     

ระดับความรูสึก  

ขอ 

 

ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

19. ขาพเจารูสึกไมสบายใจ เมือ่ไดรับมอบหมายให

ทํางานรวมกับคนอื่น 

     

20. ขาพเจารูสึกมคีวามสนุกสนานราเรงิ เมื่อไดรวม

สนุกกับเพื่อน ๆ 

     

21. ขาพเจามักมีความคิดเห็นขัดแยงกับคนอ่ืนเสมอ      

22. ขาพเจารูสึกวาครูสวนใหญไมใหความยุติธรรม      

23. เมื่อถูกครูเรียกออกไปพูดหนาชัน้ ขาพเจารูสึก

ประหมา 

     

24. รูสึกวาคนที่เรียนเกง ชอบมองขาพเจาดวยสายตา

เยาะเยย 

     

25. ขาพเจารูสึกอายเพื่อน ๆ ไมอยากใหไปเหน็บาน

ของขาพเจา 

     

26. รูสึกวาพี่นองของขาพเจาคอยเอาเปรียบขาพเจา

เสมอ 

     

27. รูสึกวาพอแมไมเอาใจใสตัวขาพเจา      

28. ขาพเจารูสึกไมมีอิสระในการกระทําสิง่ตาง ๆ       

29. ขาพเจาชอบบนเมื่อเพื่อนทําในส่ิงที่ไมถูกใจ      

30. ขาพเจารูสึกวาเพื่อน ๆ ชอบเอาเปรียบ      

31. ขาพเจารูสึกวาตนเองไมคอยมีเพื่อน      

32. ขาพเจาไมกลาถามครูเมื่อไมเขาใจเรื่องทีค่รูสอน      

33. ขาพเจารูสึกไมกลาขอความชวยเหลือจากคนอื่น      

34. ขาพเจารูสึกวาเพื่อน ๆ ไมสนใจตัวขาพเจาเลย      
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35. เมื่อทราบลวงหนาวาจะตองออกไปพูดหนาชั้นคน

เดียว ขาพเจารูสึกกระวนกระวายใจอยางบอกไม

ถูก 

     

 
การตีความและการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ 
 ผูวิจัยใชแบบทดสอบการปรับตัวทางสังคม โดยการศึกษาเปนรายกรณี ไมมีการรวม

คะแนนเฉลีย่ แตจะพิจารณาจากคาํถามและคําตอบในแตละขอ 
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แบบประเมินตนเอง 
เรื่อง การมีสมัพันธภาพกบัผูอ่ืน 

คําชี้แจง 

           ใหนักเรียนอานขอความและทําเครื่องหมาย√ลงในชองที่ตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด 

ลําดับ

ที ่

ขอความ ไม

จริง 

จริง

บางครั้ง 

คอนขาง

จริง 

จริง

มาก 

1. ฉันชอบเขาสังคมและอยากทําความรูจักกับ  

คนอื่น ๆ เสมอ 

    

2. ฉันใหความสําคัญอยางมากในการเลือกใช  

คําพูดที่เหมาะสม ไมวาจะพูดกับใครก็ตาม 

    

3. ฉันรูวาเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรจะฟง     

4.   ฉันชอบคุยกับคนอ่ืนในเรื่องที่เขาสนใจ     

5. ฉันมักเปนคนเริ่มตนทักทายผูอ่ืนกอนเสมอ     

6. เมื่อไมเห็นดวยกับผู อ่ืน ฉันสามารถอธิบาย  

เหตุผลที่เขายอมรับได 

    

7. ฉันสามารถทําใหเพื่อนยอมรับจุดออนของเขา

ได โดยไมเสียสัมพันธภาพ 

    

8. ฉันยินดีรับฟงคําวิพากษวิจารณเพื่อปรับปรุง  

ตนเองเสมอ 

    

9. นอกจากฟ งอยางตั้ ง ใจแล ว  บอยครั้ งฉัน

สามารถเขาใจความตองการของผูอ่ืนได โดย

สังเกตสีหนา กริยาทาทาง 

    

10. ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน     

 คะแนน 4 หมายถึง จริงมาก 

    3 หมายถึง คอนขางจริง 
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    2 หมายถึง จริงบางครั้ง 

    1 หมายถึง ไมจริง 

 การแปลผล คะแนนมากกวา 20 อยูในเกณฑที่นาพอใจ   

    คะแนน 20 และนอยกวา อยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง 
แบบสํารวจตนเอง 

 
คําชี้แจง 

 ใหนักเรียนประเมินตนเอง  โดยขีดเครื่องหมาย  √  ในชอง           ใช หรือ          ไมใช 

ความคิดเหน็ ขอที่ คุณลักษณะ 

ใช ไมใช 

1. สนุกสนานราเริง   

2. มีระเบียบวนิัย   

3. เปนตัวของตวัเอง   

4. มีเหตุผล   

5. ซื่อสัตย   

6. พึ่งตนเอง   

7. มนุษยสัมพนัธดี   

8. รักความกาวหนา   

9. มีความสามารถ   

10. มีความรับผิดชอบ   

11. มีคุณคา   

12. ชักจูงงาย   

13. ชอบใหคนสนใจ   

14. มักแยกตัวจากผูอ่ืน   

15. กาวราว   

16. นาสงสาร   

17. ข้ีเกรงใจ   

18. หงุดหงิดงาย   

19. ชอบเสี่ยง   
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20. ทอแท   

 เกณฑการใหคะแนน 
 ถาตอบวา  ใช จะไดคะแนน 1      คะแนน 

 ถาตอบวา  ไมใช จะไดคะแนน 0      คะแนน 

อัตตชีวประวัติ 
 

 ใหนักเรียนบรรยายขอความตอไปนี้ตามความเปนจริง 

 

ครอบครัวของขาพเจา 

 ชีวิตในวัยเด็กของขาพเจา………………………………………………………………… 

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

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

 ชีวิตในปจจุบันของขาพเจา……………………………………………………………… 

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

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

 ชีวิตในอนาคตของขาพเจา……………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอรมบนัทึกการสงัเกต 
 

การบันทึกการสังเกตครั้งที่……. 
ชื่อผูถูกสังเกต………………………………………………..………………..  อายุ……………ป 

วัน เวลาที่สังเกต…………………………………………………………………………………… 

สถานที่…………………………………………………………………………………………….. 

 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ความคิดเห็น…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

        ลงชื่อ……………………………… 

        ตําแหนง………………………….. 
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แบบฟอรมสาํหรับบันทึกการสัมภาษณ 
 

การสัมภาษณครั้งที…่….. 
ชื่อ……………………………  นามสกุล…………………………..  อายุ……………….ป 

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

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

 จุดมุงหมายในการสัมภาษณ……………………………………………………………. 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ……………………………………………………………….. 

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

 ความคิดเห็น…………………………………………………………………………….. 

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

 ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….. 

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

 นัดสัมภาษณคร้ังตอไป วันที่……………………………..  เวลา……………………..น. 

สถานที่……………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงชื่อ…………………………….. ผูสัมภาษณ 

       ตําแหนง………………………….. 
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แบบฟอรมบนัทึกการเยีย่มบาน 
 

ชื่อครูที่ไปเยี่ยม…………………………………………………………………………………….. 

ชื่อนักเรียน…………………………..…………….  อายุ………….……ป  ชั้น………………….. 

ชื่อครูประจําชั้น……………………………………………………………………………………..   

ชื่อบิดา……………………  ชื่อมารดา………………….  ชื่อผูปกครอง………………………… 

ที่อยู……………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ไปเยี่ยม………………………………….  เวลา………………. ถึงเวลา………………….น. 

1. บรรยายรูปรางลักษณะภายนอกตัวบานและบริเวณสนามหญา………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

2. บรรยายลักษณะภายในบาน………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. บรรยายลักษณะของบิดามารดาหรือผูปกครอง………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

4. บรรยายเจตคติของผูปกครองที่มีตอนักเรียน…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

5. บรรยายเจตคติของผูปกครองที่มีตอสถาบันการศึกษา………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

6. บรรยายสถานการณการทํางานและโอกาสที่นักเรียนไดทําการบานที่บาน…….. 

  ………………………………………………………………………………….. 

7. บรรยายถอยคําของผูปกครองที่ทานคิดวาสําคัญที่จะชวยใหเขาใจนักเรียนไดดีข้ึน 

…………………………………………………………………………………… 

8. บันทึกขอเสนอแนะของผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือนักเรียนและปรับปรุง
สถาบันการศึกษาใหดีข้ึน………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ-สกลุ  นางปนัดดา  กรีมละ 

วัน เดือน ปเกิด 11  มกราคม  2501 

สถานทีเ่กิด  35  หมู 9  ตําบลประสงค  อําเภอทาชนะ  จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน 40/255  หมูที ่7 หมูบานเสนาวลิลา 4 ถนนพระยาสุเรนทร 

   แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  10510 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2520 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพุทธนคิม 2 

   อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 พ.ศ. 2529 ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษาชัน้สูง 

   วิทยาลัยครูธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2531 ครุศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว) 

   วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณการทํางาน 
 พ.ศ. 2519 ไดรับตําแหนงครูมัธยมสอนคณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน 

   โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2521-2533  ไดรับตําแหนงครูประจําชั้นประถมศกึษาปที ่6 

     โรงเรียนสารสาสนพัฒนา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2534-2536  เปดโรงงานยอยทําดอกไมประดิษฐสงออก 

  อําเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ. 2537-2546  ไดรับตําแหนงครูแนะแนว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย 

     เขตสาทร  บางรัก  กรุงเทพฯ 

 ปจจุบัน  เจาของสํานักงานมนัสดา  รับปรึกษาสารนิพนธ ปริญญานพินธ 

   วิทยานิพนธ  พิมพงาน แปลเอกสาร 
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