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  การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาปัญหา และสาเหตขุองวยัรุ่นท่ีเสพยาบ้า และหา
แนวทางในการดําเนินการช่วยเหลือ โดยศกึษาเป็นรายกรณี กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นชาย อาย ุ 15-18 
ปี ท่ีเสพยาบ้าและเข้ารับการบําบดั ณ วดัอินทาราม จ.สมทุรสงคราม   จํานวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่  แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบบคุลิกภาพ และแบบสอบถาม
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบุคคล ภายหลงัการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยั สงัเคราะห์ วิเคราะห์ แปล
ความหมาย และสรุปข้อมลู 
 
 ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
 1. ปัญหาท่ีทําให้วัยรุ่นเสพยาบ้า คือ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว และปัญหา
สิง่แวดล้อม 
 2. สาเหตท่ีุทําให้วยัรุ่นเสพยาบ้า ได้แก่ 
  2.1 สาเหตจุากตวัวยัรุ่นเอง ได้แก่ การเป็นคนอ่อนไหวง่าย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ใจร้อน วิตกกังวลสูง ยํา้คดิยํา้ทํา ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ อยากรู้อยากลอง มีความรู้สกึขาดความรั
ความอบอุน่ เรียกร้องความสนใจจากบคุคลรอบข้าง 
  2.2 สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
   2.2.1 การเลีย้งดขูองครอบครัว ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความสนใจปล่อยปละละเลย 
การอบรมเลีย้งดอูยา่งเข้มงวด ไมไ่ด้รับการเอาใจใสจ่ากครอบครัว  
   2.2.2 การเลียนแบบเพ่ือน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ๆ ของวยัรุ่นมีการรวมกลุ่มกัน
เสพยาบ้า โดยเร่ิมตัง้แต่ชกัชวนให้ทดลองเสพ จนกระทัง่ติด ไม่สามารถเลิกเสพได้ และบริเวณท่ีพกั
อาศยัก็มีแหลง่ท่ีสามารถจะหาซือ้ยาบ้าได้ง่าย มีการระบาดของยาเสพย์ตดิ 
 3. การเสพยาบ้าของวยัรุ่นลดลงภายหลงัได้รับการศกึษารายกรณี วยัรุ่นท่ีได้รับการศกึษา
ทัง้  4 คน เข้าใจตนเองมากขึน้ สามารถควบคมุตนเองได้มากขึน้ และมีการเรียนรู้วิธีท่ีจะหลีกเล่ียง
จากการไปเก่ียวข้องกบัการเสพยาบ้าได้ และสามารถปรับตวัในการดําเนินชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 
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  The purpose of this case study research was to study problems of teenager  who 
have ever used amphetamine (addictive substance) and focused upon factors influencing 
certain problem behaviors. The study was directed toward helping teenager to become 
progressively more understanding and self-directing and preventing them from using or 
taking amphetamine. The subjects for this study were four male teenager being cured at 
Wat-Intaram in Samutsongkram province whose age ranged from 15 to 18 yr. The 
research instruments were a behavioral observation, interviews, projective test and 
questionnaires that contained self-analysis material, as well as factual information items. 
The 4 case-study materials were synthesized, summarized, and interpreted in organized 
forms. 
 
 The results of the study were as follows : 
 1. Problems of the teenager who have ever used amphetamine were their personal 
problems, family problems and surrounding environment problems. 
 2. Cases or Factors influencing certain problem behavior were as follows : 
  2.1 The teenagers’ personality : lack of self-confidence, emotional 
sensitive, demanding of attention, and ready to try new things. 
  2.2 The teenagers’ surrounding environment : family environment : the 
negative consequences of the at-risk family,i.e., neglected or stricted parental child-
rearing,i.e. low control-oriented technique and more control-oriented technique ; and 
living in condensed populated area marked by deteriorated houses and drug-addicted 
sneaky selling areas. 
 3. Using amphetamine of the teenager decreased after exposing to the case study 
approach. The teenager became more self-understanding, more self-monitoring, 



preventing themselves from taking amphetamine and improving existing ones and 
obtaining professional assistance. 
  
 



ประกาศคุณปการู  
 
 สารนิพนธ์ฉบับนีสํ้าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายบุคคลและหลายหน่วยงาน 
ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูในความกรุณาของ อาจารย์อนุสรณ์ อรรถศิริ อาจารย์ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์ ซึง่ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่อง  ดแูลให้กําลงัใจผู้วิจยัตลอด
มา ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ท่ีได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจัย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพลงัส่วนหนึ่งท่ีเสริมให้ผู้ วิจัยได้์

มองเห็นแนวทางในการศกึษาครัง้นีจ้นประสบความสําเร็จด้วยดี  
ขอกราบขอบพระคณุหลวงพอ่แดง เจ้าอาวาสวดัอินทาราม และพระสมศกัดิ พระผู้ดแูล ท่ี์

คอยให้คําแนะนําตลอดจนคอยช่วยเหลือในการเข้าไปเก็บข้อมลูการวิจยั จนสําเร็จลลุว่ง  
  ขอขอบพระคุณพ่ี  ๆ  เ พ่ือน  ๆ  ในสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ ทกุท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตังิาน และให้กําลงัใจเสมอมา 
  สดุท้ายนี ้ผู้ วิจัยขอน้อมรําลึกถึงพระคณุบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้ มีพระคุณทุกท่าน ท่ี
สนบัสนุนช่วยเหลือ และเป็นกําลงัใจสําคญัให้ผู้ วิจยั จนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้โดย
สมบรูณ์ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมิหลังู  
 
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การคมนาคมของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม ครอบครัวสว่นใหญ่มีเวลาเอาใจใสอ่บรมสัง่สอนบตุรหลานน้อยลง และตวัวยัรุ่นเองซึง่มี
ประสบการณ์ชีวิตไมม่ากนกั จงึทําให้เกิดปัญหาทัง้กบัตนเอง และสงัคมได้ง่ายขึน้  
 ปัญหายาเสพติดนบัเป็นวิกฤตการณ์ท่ีสําคญัของประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทย
และยาเสพย์ติดท่ีกําลงัแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี ้คือ ยาแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ท่ีมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงของชาติทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและคณุภาพชีวิตของประชากร (คมวฒุิ หบุชบา 2545: 1) ยาบ้า    
มีผลเสียตอ่ผู้ เสพมากมาย ท่ีสําคญัมีผลตอ่สมอง ตอ่จิตประสาท เม่ือเสพเข้าสูร่่างกายจะถกูดดูซมึ
เข้าสู่สมอง ออกฤทธ์ิกระตุ้นการทํางานของสมอง จะมีการเปลี่ยนแปลงสารสื่อเคมีสมอง
(Neurotransmitter) เกิดขึน้ มีการขบัสารสื่อเคมีสมองท่ีเรียกว่า Dopamine ออกมาเป็นส่ือทําให้ 
มีความสขุ กระชุ่มกระชวย มีแรงขยนัขนัแข็งและเม่ือเสพในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้ เกิดการทําลาย
สมองส่วนนอก หรือส่วนบนซึ่งทําหน้าท่ีคิดโดยใช้เหตผุลและการตดัสินใจแก้ปัญหา ทําให้           
มีความคิด ความจํา เส่ือม ขาดการยัง้คิดควบคมุตนเองไม่ได้ สดุท้ายเป็นโรคจิตและสติฟ่ันเฟือน
อาจมีอาการหแูว่ว ประสาทหลอน หลงผิด ก่อคดีทํา ร้ายตวัเอง และผู้ อ่ืนตามมา (สชุาต ิ
เลาหบริพฒัน์. 2542: 78) จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2545 พบว่ามีผู้ เสพ/ผู้ติด 
ประมาณสามล้านกว่าคน โดยพบว่าผู้ เสพสารเสพติด 3.5 ล้านคน และเป็นผู้ติดสารเสพติด 0.89 
ล้านคน นับว่าเป็นจํานวนท่ีสูงมาก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ปัญหายาเสพย์ติดมีการ
เปล่ียนแปลงกลุม่เป้าหมายจากผู้ใช้แรงงานมาเป็นเยาวชน ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศ 
(บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์. 2544: 40)   
  สถิตจิากสถาบนัธญัญารักษ์ ในปีงบประมาณ 2545 พบว่า ผู้ ป่วยกลุม่อาย ุ15-19 ปี 
เป็นผู้ ท่ีเข้ารับการบําบดัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 28.31 จํานวนผู้ เสพและผู้ติดยาดงักลา่ว บง่บอก
วา่ประเทศไทยต้องสญูเสียทรัพยากรบคุคลในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงกลุม่
อายขุองผู้ติดยาส่วนใหญ่มกัอยู่ในกลุ่มของวยัรุ่น นอกจากจะไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้กบัสงัคม
ได้แล้ว ยงัต้องเป็นภาระแก่ครอบครัวและสงัคมอีกด้วย และส่วนใหญ่ก็เข้าไปเก่ียวกบัธุรกิจนอก
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กฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม สร้างปัญหาให้กบัสงัคมมากมายตามมา  ทัง้นีพ้บวา่ยาเสพย์ตดิท่ีมี
อตัราแพร่ระบาดสงูสุดในปัจจุบนัคือ ยาบ้า พบว่ามีผู้ ป่วยเสพยาบ้า 7,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 
73.36 จากผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการบําบดัทัง้หมด    (สชุาต ิเลาหบริพฒัน์. 2544: 59)    
 จากครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้าง แต่มีการจดัการท่ีไม่ดีภายในครอบครัวตัง้แต่ในวยั
เด็ก โดยเฉพาะการมีสมัพนัธภาพท่ีไม่ดี ขาดการมีส่วนร่วมในครอบครัวและขาดการควบคมุดแูล
เอาใจใสข่องบดิามารดา จงึเป็นสาเหตใุห้วยัรุ่นมีพฤตกิรรมการคบเพ่ือนท่ีมีพฤตกิรรมเบ่ียงเบน ทํา
ให้วยัรุ่นตกอยู่ในสภาพเส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น การติดยาเสพย์ติด (ผจงจิต 
อินทสวุรรณ และคนอ่ืน ๆ. 2539: 54)  ดงัเช่น ปรีชา วิหคโต และคนอ่ืน ๆ (2540: 77) กล่าวว่า 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ยาบ้าของวยัรุ่น คือ การมีเพ่ือนสนิท และถกูชกัชวนให้ทําในสิ่งไม่
ถกูต้อง สอดคล้องกบั สําเนา มากเบน (2542: 62) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ
ของการติดยาบ้า พบว่า สมัพนัธภาพในครอบครัวกับกลุ่มเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ค่อนข้างมากต่อ
การติดยาบ้าในวยัรุ่น ทําให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน จากท่ีเคยมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีก็ทํา
ให้ผลการเรียนลดลงมาก ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่เข้าเรียน หนีเรียน ไม่ยอมเรียนหนังสือ จน
ลกุลามไปถึงการโดนให้ออกจากการศึกษา ปนดัดา ปริยพฤติ และคณะ (2539: 36) กล่าวว่า 
ปัญหาการขาดเรียนหรือการหนีเรียนเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการนําไปสู่ปัญหาท่ีร้ายแรงตามมาได้ 
มีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมา และเป็นผลเสียต่อการพฒันาทรัพยากร
ทางด้านบคุลากรของประเทศชาติ และปัญหาการหนีเรียนนบัเป็นพืน้ฐานของปัญหาการติดยาบ้า
ด้วย (จารุวตัร เพียรชยั. 2541: 3)  
 การศึกษาพฤติกรรมการเสพยาบ้านัน้ ทําได้หลายวิธี ได้แก่ การศึกษารายกรณี การ
สํารวจข้อมูล การสอบถามสาเหตุเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพยาบ้า ส่วน
งานวิจยัในครัง้นี ้ได้ศึกษาพฤติกรรมการเสพยาบ้า โดยนําการศึกษารายกรณีเข้ามาใช้ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึง่การศกึษารายกรณีตามท่ี  (พนม ลิม้อารีย์ 2548: 123)   ได้ให้ความหมายท่ี
สอดคล้องกนัไว้ว่า  เป็น การศกึษารายละเอียดเก่ียวกบับคุคลอย่างลกึซึง้ และวิเคราะห์ถึงสาเหต ุ
ท่ีทําให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นนัน้ หรือมีพฤติกรรมแปลกไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมทัง้แปล
ความหมายของพฤติกรรมนัน้ๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กบัปัญหาและการปรับตวัของบคุคลนัน้อย่างไร  
อีกทัง้  กรมสขุภาพจิต (2544 ก: 17) ได้ให้ความหมายของการศกึษารายกรณีไว้ว่า การศกึษาราย
กรณี เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีต้องการศึกษาอย่างละเอียด และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์วินิจฉยัหาสาเหต ุ กระบวนการความเป็นมาของเหตกุารณ์เร่ืองราวของปัญหา เพ่ือเป็น
แนวทางในการให้คําแนะนําปรึกษา แก้ปัญหาหรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่ไป รวมทัง้ทํา
การประเมินตดิตามผลหลงัจากให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไปแล้ว 
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 วดัอินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นวดัหนึ่งท่ีให้การบําบดัผู้ติดยาเสพย์ติดโดยใช้ยา
สมุนไพรในการบําบัด จากการสังเกตและสัมภาษณ์เจ้าอาวาสและพระลูกวัดพบว่ามีผู้ ติด
ยาเสพย์ติดเข้ามาบําบดัจํานวนมากพอสมควร  ส่วนใหญ่ผู้ ท่ีเข้ารับการบําบดัจะเป็นผู้ชายท่ีเสพ
ยาบ้า อยูใ่นเขตภาคกลาง สว่นใหญ่อยู่ในกลุม่อาย ุ   15-25 ปี เสพยาบ้าโดยการสบู สาเหตสุว่น
ใหญ่ท่ีเสพยาบ้า เกิดจากเพ่ือนชักชวน รองลงมาคือ อยากทดลอง ซึ่งวัยรุ่นบางคนมาจาก
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ พ่อแม่ไม่ได้หย่าร้าง มีผลการเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นหวัหน้าชัน้เรียน เป็น
ผู้ นําของห้องก่อนหน้าท่ีจะมาเสพยาบ้า 
 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเสพยาบ้าของวยัรุ่น ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้าง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา สาเหต ุ
เพ่ือจะได้ให้การช่วยเหลือวยัรุ่นให้เลกิเสพยาบ้า  จงึนําความรู้ในการศกึษารายกรณี (case study) 
มาเป็นข้อมลูสําคญัในการศกึษารายกรณี  เพ่ือช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีเสพยาบ้า ให้กลบัมาเป็นพลเมือง
ท่ีมีคณุภาพ และเป็นกําลงัทรัพยากรสําคญัของชาต ิในการท่ีจะช่วยพฒันาประเทศในทกุ ๆ ด้าน 
 
ความมุ่งหมายในการวิจัย 
 เพ่ือศกึษาปัญหา และสาเหตขุองวยัรุ่นท่ีเสพยาบ้า และหาแนวทางในการดําเนินการ
ช่วยเหลือ โดยศกึษาเป็นรายกรณี 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 ผลจากการวิจัยในครัง้นี  ้เป็นแนวทางให้ผู้ ปกครอง ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล          
นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้ทราบถึงสาเหตท่ีุทําให้วยัรุ่นเสพยาบ้า
เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา รวมทัง้การป้องกันการกลบัมาเสพยาบ้าของ
วยัรุ่น เพ่ือให้วยัรุ่นใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อเองและสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคต 
                                     
ขอบเขตของการวจิัย 
 แหล่งข้อมลที่ใช้ในการวจิัยู  
 การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการศึกษารายกรณีวัยรุ่นท่ีเสพยาบ้าและเข้ารับการบําบัด ณ           
วดัอินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม   จํานวน 4 คน ซึง่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นวยัรุ่นชาย อาย ุ15-18 ปี ท่ีเสพยาบ้าตัง้แต่ 2 เม็ดต่อวนัขึน้ไป มีผลการเรียน
ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป  และมาจากครอบครัวท่ีพอ่แมไ่มไ่ด้หยา่ร้าง สมคัรใจให้ศกึษารายกรณี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤตกิรรมการเสพยาบ้าของวัยรุ่น หมายถึง การท่ีวยัรุ่นเสพยาบ้า ด้วยวิธีการ 

ตา่งๆ  ได้แก่ การกิน การฉีด การสบู หรือการสดู  โดยมีการใช้ในขนาด 60 – 220 มิลลิกรัม หรือ
เสพตัง้แต ่  2 เม็ดตอ่วนั  ซึง่ผลของยาจะทําให้ผู้ รับประทานมีความรู้สกึสบายกว่าปกติ เม่ือใช้ไป
นาน ๆ จะมีอาการติดยา ทางจิตใจและมีความรู้สกึว่าจะต้องใช้ยานัน้ไปตลอดจนขาดเสียมิได้ 
หากหยดุยาเพียงวนัเดียวผู้ ใช้จะมีอาการซมึเศร้าทนัที  เป็นวยัรุ่นชายอาย ุ15-18 ปี มีผลการเรียน
ตัง้แต่ 3.0 ขึน้ไป  และมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้าง และต้องสมคัรใจในการศึกษาราย
กรณี 

2. การศึกษารายกรณี  หมายถึง กระบวนการศกึษารายละเอียดตา่งๆ ของวยัรุ่นท่ีเสพ 
ยาบ้า และเข้ารับการบําบดั ณ วดัอินทาราม จงัหวดัสมทุรสงครามอย่างตอ่เน่ืองในระยะเวลาหนึ่ง 
แล้วนํารายละเอียดท่ีศึกษาได้มาวิเคราะห์ ตีความ เพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของ
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ  ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้วัยรุ่น
สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุและมีประสทิธิภาพ  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 การกําหนดปัญหาและตัง้สมมุติฐาน การท่ีผู้ วิจัยตัง้จุดมุ่งหมายว่าจะศึกษา
ปัญหาเก่ียวกับการเสพยาบ้าและตัง้สมมุติฐานว่าการเสพยาบ้าของวัยรุ่นเกิดจากตนเอง และ
สิง่แวดล้อม 
  2.2 การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
   2.2.1 การหาข้อเท็จจริง หลงัจากท่ีมีการกําหนดปัญหาและตัง้สมมตุิฐานแล้ว 
โดยใช้วิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ อตัชีวประวตั ิการเย่ียมบ้าน แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
   2.2.2 นําข้อมลูมาแปลความหมาย และวิเคราะห์เพ่ือศกึษาสาเหตขุองการเสพ
ยาบ้าของวยัรุ่น  

   2.3  การวนิิจฉยัปัญหา หมายถงึ การนําเอาผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 2   
เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือวนิิจฉยัสาเหตขุองการเสพยาบ้า เพ่ือช่วยเหลือวยัรุ่นตอ่ไป 
  2.4  การช่วยเหลือ หมายถึง การป้องกันและแก้ไข โดยการให้คําปรึกษาเป็น
รายบคุคลกบัวยัรุ่นท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
  2.5 การทํานายผล หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
โดยชีแ้จงให้กบัวยัรุ่นได้ทราบว่าปัญหาการเสพยาบ้าสามารถแก้ไขได้โดยอาศยัความร่วมมือจาก
ตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
  2.6 การติดตามผล หมายถึง การกระทําหลงัจากการให้ความช่วยเหลือวยัรุ่นแล้วว่า
ได้ผลอย่างไร และสํารวจดูว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึน้หรือไม่ ตลอดทัง้การให้การช่วยเหลือวัยรุ่น



  5 

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเพียงใดและหากมีข้อบกพร่องเกิดขึน้จะได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ช่วยเหลือวยัรุ่นตอ่ไป   
  2.7 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ หมายถึง การสรุปสิ่งท่ีได้จากการศกึษาวยัรุ่นท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเสพยาบ้าตลอดจนให้ข้อเสนอแนะสําหรับวยัรุ่น และผู้ เก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
 3. การประชุมปรึกษาเป็นรายกรณี หมายถึง การประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือปรึกษาและหารือร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงจากข้อมูลต่างๆ ท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และวินิจฉัย ถึงปัญหาและสาเหตุของพฤติกรรมตลอดจนหาแนวทาง
ช่วยเหลือ ให้แก่บคุคลผู้ รับการศกึษาในท่ีนี ้คือ วยัรุ่นท่ีเสพยาบ้า 

  4.  วัยรุ่น หมายถงึ เพศชายท่ีมีอาย ุ15-18 ปี จํานวน 4 คน ท่ีมีพฤตกิรรมการเสพยาบ้า  
ท่ีเข้ารับการบําบดั ณ วดัอินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 
สมมุตฐิานในการวจิัย  
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานวา่สาเหตขุองการตดิยาบ้าของวยัรุ่น มีสาเหตมุาจาก 
 1. สาเหตจุากตวัวยัรุ่นเอง วยัรุ่นมีลกัษณะสว่นตวัทางด้านจิตใจท่ีออ่นไหว มีบคุลกิภาพ
ท่ีต้องพึง่พาผู้ อ่ืนการตดัสนิใจขาดความยัง้คดิและเหตผุล 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  2.1.1.  การเลีย้งดขูองครอบครัว ครอบครัวหรือผู้ปกครองไม่มีเวลาดแูลลกูซึง่กําลงั
อยู่ในช่วงวยัรุ่นอย่างใกล้ชิด ต้องทํามาหาเลีย้งชีพ จนขาดความเอาใจใส่บตุรหลานท่ีอยู่ในความ
ปกครอง 
  2.1.2.  การเลียนแบบเพ่ือน และสิง่แวดล้อม เน่ืองจากวยัของวยัรุ่นอยูใ่นวยัรุ่นซึง่เป็น
วยัท่ีเห็นเพ่ือนสําคญัท่ีสดุ จะทําตามใจเพ่ือน เพ่ือให้เพ่ือนรักและเพ่ือเข้ากบัเพ่ือนในกลุม่ให้ได้ การ
คล้อยตามเพ่ือนท่ีแวดล้อม จงึเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีอาจเป็นสาเหตทํุาให้วยัรุ่นตดิยาบ้าได้  
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 วยัรุ่นท่ีเสพยาบ้าท่ีเข้ารับการบําบดั  ณ วดัอินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม  ท่ีผู้วิจยัได้
ศกึษาทัง้ 4 คนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในครอบครัวของวยัรุ่น ผู้วิจยัใช้ช่ือสมมต ิทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ความลบั 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าจากตํารา หนงัสือ และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาราย
กรณีและยาบ้า มีรายละเอียดดงันี ้
 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัยาบ้า : พฤตกิรรมการเสพยาบ้าของวยัรุ่น 
  1.1 ความหมายของประเภทของยาบ้า 
  1.2 พฒันาการของวยัรุ่น 
  1.3 ทฤษฎีในการตดิยา 
  1.4 สาเหตขุองการเสพยาบ้า 
  1.5 พฤตกิรรมของผู้ เสพยาบ้า 
  1.6 แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการบําบดัและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ เสพยาบ้า 
  1.7 การกลบัไปเสพซํา้ 
  1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเสพยาบ้า 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี 
  2.1 ความหมายของการศกึษารายกรณี 
  2.2 จดุมุง่หมายของการศกึษารายกรณี 
  2.3 ประโยชน์ของการศกึษารายกรณี 
  2.4 กระบวนการในการศกึษารายกรณี 
  2.5 วิธีการท่ีใช้ในการศกึษารายกรณี 
  2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี 
 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับยาบ้า : พฤตกิรรมการเสพยาบ้าของวัยรุ่น 
 1.1 ความหมายและประเภทของยาบ้า 
   1.1.1 ความหมายของยาบ้า 
   วรลกัษณา  ธีรโมกข์  (2537: 33)  กล่าวว่า  ยาบ้า  หมายถึง  ยาเสพย์ติด
ประเภทกระตุ้นประสาท  หรือท่ีเรียกอีกช่ือว่า  ยาขยนั  ทําให้ต่ืนตวั  ไม่ง่วงเหงาหาวนอน  กระตุ้น
การทํางานของระบบประสาทส่วนกลาง  ทําให้การเคล่ือนไหวมากขึน้  รู้สึกมีเร่ียวแรง  มีพลงั
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กระฉับกระเฉง  ทําให้การกระทําท่ีเกิดขึน้คล้ายเคร่ืองจกัรกลท่ีไร้จิตใจ  ไร้อารมณ์  และทําลาย
ร่างกายทีละเลก็ทีละน้อย 
   วิจิตร บญุยะโหตระ (2538: 130) ให้ความหมายของยาบ้าไว้ว่า ยาบ้า หมายถึง 
ยาเสพย์ติดประเภทกระตุ้นปราะสาทและเป็นยาอนัตรายท่ีเสพติดเป็นนิสยั อยู่ในความควบคมุ
ของพระราชบญัญตัยิาเสพย์ตดิ มีฤทธิกระตุ้นประสาทสว่นกลาง ทําให้เกิดความคิดอ่านแจ่มใสใน์

สมอง และร่างกายไม่มีความเหน็ดเหน่ือยในช่วงระยะแรกท่ีเสพ พวกท่ีต้องการกําลงัทางกายและ
สมองนิยมใช้มากกว่าบคุคลปกติ เพราะฤทธิของยาทําให้เกิดอาการต่ืนเต้น มือสัน่ ความคิดอ่าน์

เร็วกวา่ปกตแิตส่มาธิเสีย มีอิทธิพลตอ่การไหลเวียนของโลหิต ทําให้ความดนัเลือดสงู กระตุ้นหวัใจ 
เกิดอาการใจสัน่ การใช้ยาในระยะนานๆ จะเกิดการเป็นพิษ สขุภาพทรุดโทรม มีความเสื่อมทางจิต
และเป็นโรคหวาดระแวง 
   สํานกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพย์ติด (2538: 3-4) ให้ความหมายของ
ยาบ้าดงันี ้ยาบ้า หมายถึง ยาเสพย์ตดิประเภทกระตุ้นประสาทสว่นกลาง ซึง่ทําหน้าท่ีเก็บความจํา 
ความคิด ควบคมุการทํางานของอวยัวะตา่งๆ  เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว การทรงตวั ทางการแพทย์
ได้คิดค้นขึน้มาเพ่ือใช้ในการบําบดัโรคจิตซมึเศร้า โรคง่วงหลบั (นาร์โคเลปเซ่) ปัจจบุนัเลิกใช้แล้ว
เพราะทําให้คนไข้เกิดการเสพติด และมีผลข้างเคียงสงู เช่น ความดนัโลหิตสงู หลอดเลือดตีบเล็ก
ลงและมีอาการทางจิตชนิดหวาดระแวง เกิดภาพหลอนตา่งๆ นานา อาจทําร้ายผู้ อ่ืนและตวัเองเกิด
อนัตรายถึงชีวิตได้ 
   สํานกังานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ (2539: 1-2) สรุปความหมายของ
ยาบ้าไว้วา่ ยาบ้า หมายถึง ยาเสพย์ตดิให้โทษประเภทท่ี 1 ตามพระราชบญัญตัิยาเสพย์ติดให้โทษ 
พ.ศ.2522 มีฤทธิกระตุ้นประสาทสว่นกลางและระบบประสาทสว่นปลา์ ย ทําให้ต่ืนตวั กระปีก้ระเป
ร่า เหน่ือยช้า ได้แก่ ยาในกลุ่มแอมเฟตามีน ฟีโมลีน พิพราดอล เมทิลเฟนิเดต ในอดีตแพทย์ใช้
รักษาโรคอาการซึมเศร้า ผู้ ป่วยโรคง่วงหลับ ยาลดความอ้วน ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะให้ผล
ข้างเคียง ทําให้หลอดเลือดตีบเล็กลง ใจสัน่ มือสัน่ อาจก่อให้เกิดการติดยา และเกิดอาการทาง
ประสาทได้ ประกอบกบัมีการค้นพบยาใหมท่ี่ให้ผลในการรักษาท่ีดีกวา่และปลอดภยักวา่ 
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ยาบ้า หมายถึง ยาเสพย์ติดให้โทษประเภทท่ี 1ท่ีมีฤทธ์ิ
กระตุ้นประสาท มีผลทําให้ผู้ เสพมีความรู้สึกสดช่ืน กระปรีก้ระเปร่า ไม่เหน่ือยง่าย แต่เม่ือเสพ
ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานานจะทําลายสขุภาพร่างกายและสขุภาพจิต 
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  1.1.2 ประเภทของยาบ้า 
   ยาบ้าจดัเป็นยาเสพย์ติดให้โทษประเภทท่ี 1  ตามพระราชบญัญตัิยาเสพย์ติดให้
โทษ  พ.ศ. 2522  (กระทรวงสาธารณะสขุ. 2539 : 1)  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เร่ือง
ระบช่ืุอและประเภทยาเสพย์ติดให้โทษ  ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 2539)  ให้ประกาศสารแอมเฟตามีน  
หรือยาบ้า  และอนพุนัธ์ของแอมเฟตามีน  ซึง่เดิมเป็นวตัถอุอกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท ์

1 และ 2 จํานวน  16 ชนิด  ไปเป็นยาเสพย์ติดให้โทษประเภทท่ี 1 (กระทรวงสาธารณสขุ. 2539: 
33 - 36)  ดงันี ้
   ประเภทของยาบ้าท่ีจดัเป็นยาเสพย์ตดิให้โทษประเภทท่ี 1 ได้แก่  
   1. ไดเมทอกซี แอมเฟตามีน  
   2. ไดเมทอกซี โบรโมแอมเฟตามีน  
   3. 2, 5 ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน 
   4. เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน 
   5 3, 4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน  
   6. 5-เมทอกซี-3, 4  เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน  
   7. พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน  
   8. ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน  
   9. เดกซ์โตร  ไลเซอร์ไยด์  หรือ  แอลเอสดี  
   10. เลแวมเฟตามีน 
   11. เลโวเมทแอมเฟตามีน 
   12. แอมเฟาตามีน 
   13. เมทแอมเฟตามีน 
   14. เดกซ์แอมเฟตามีน 
   15. เมโคลควาโลน 
   16. เมทาความโลน 
 1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
  ความหมายของคําว่าวยัรุ่นตรงกบัคําในภาษาองักฤษว่า Adolescence หมายถึง 
การเจริญเข้าสูภ่าวการณ์เป็นผู้ ใหญ่ (Togo to Adult odd) (Steinberg, 1993 อ้างอิงจาก ภาวิณี 
อยูป่ระเสริฐ. 2540: 12) 
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   สชุา จนัทน์เอม. (2538: 135) ได้ให้ความหมายว่า วยัรุ่นคือวยัท่ีสิน้สดุความเป็นเด็ก 
เป็นวยัท่ีเป็นสะพานไปหาวยัผู้ ใหญ่ ไม่มีเส้นขีดขัน้ท่ีแน่นอนว่าเร่ิมเม่ือใดและสิน้สดุวยัเม่ือใด แต่
เป็นการกําหนดท่ีความเปล่ียนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเปนสําคญัและถ้าจะกําหนดลงไปว่า
เร่ิมเม่ือใดก็ถือระยะท่ีเพศหญิงเร่ิมมีประจําเดือน (Menstruation) และเพศชายเร่ิมมีการหลัง่นํ ้
อสจิุ (Sperm) 
  ช่วงอายุของวัยรุ่น 
  โคล (Corel. 1959: 135) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัแบง่วยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะคือ 
  1. ช่วงอาย ุ11 – 14 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) 
  2. ช่วงอาย ุ15 – 18 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) 
  3. ช่วงอาย ุ18 – 21 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) 
  ลักษณะเด่นของวัยรุ่น (นนัทา ชยัพิชิตพนัธ์. 2541: 36) 
  ธรรมชาตขิองวยัรุ่นท่ีเห็นเดน่ชดั ได้แก่ 
  1. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ภายในร่างกายมาก เป็นผลให้อารมณ์ของเด็ก
เปล่ียนแปลง 
  2. ความต้องการบ้านท่ีอบอุ่น ต้องการบิดามารดา ท่ีอบรมสัง่สอนด้วยความเข้าใจ
และไมบ่งัคบัเข้มงวดจนเกินไป 
  3. ต้องการเพ่ือนมาก กลวัคนในสงัคมโดยเฉพาะเพ่ือน ๆ ไม่ยอมรับ มกัจะเจ็บใจ
แทนเพ่ือนและจะทุ่มเทเวลา ความสนใจ และความรักให้เพ่ือนมากกว่าวยัอ่ืน ๆ จะกิน จะนอน จะ
เท่ียว ก็ต้องไปด้วยกนัและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเขาก็จะติดต่อส่ือสารถึงกนั
อยูต่ลอดเวลา 
  4. วยัรุ่นชอบท่ีจะคบเพ่ือนเป็นกลุ่มและแสดงออกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็น
ต้นวา่ มีท่าทางและคําพดูแปลก ๆ หรือแตง่กายคล้ายคลงึกนั 
  5. เร่ิมมีความสนใจเพ่ือนต่างเพศ จึงพยายามกระทําตวัให้เด่นเพ่ือเรียกร้องความ
สนใจ ความรักในวยันีเ้ป็นความรักท่ีเกิดขึน้จากความพึงพอใจรูปร่างหน้าตาภายนอกมากกว่า
อปุนิสยัใจคอ หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
  6. วยัรุ่นมกัคิดว่าตนเป็นผู้ ใหญ่แล้วจึงมกัเลียนแบบผู้ ใหญ่ แสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ 
อยา่งรุนแรง และไมช่อบท่ีจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเดก็ ๆ  
  7. ไมต้่องการท่ีจะเปิดเร่ืองราวของตนให้บดิามารดารู้โดยสิน้เชิงในทกุเร่ือง 
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  8. ต้องการได้รับการยกย่อง วยัรุ่นจะโกรธมากถ้าได้รับการดูถูกเหยียดหยามจาก
เพ่ือน จากครู หรือบุคคลอ่ืน รวมถึงการล้อเลียนปมด้อยของตนเอง และไม่ต้องการให้ผู้ ใหญ่นํา
ตนเองไปเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน 
  สภาพที่มีอทิธิพลเหนือพฤตกิรรมของเดก็วัยรุ่น 
  1. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของวยัรุ่น ความแตกต่างในฐานะของเด็กอาจทํา
ให้เกิดปมด้อย มีทศันคติไม่ดีต่อสงัคมท่ีอยู่อาศยั หรืออาจมีพฤติกรรมฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย เกินความ
เป็นเดก็ 
  2. สขุภาพร่างกายและพฒันาการสขุภาพ สขุภาพอนามยัมีผลโดยตรงตอ่สติปัญญา 
อารมณ์ โดยเฉพาะหากร่างกายไม่สมประกอบมกัเป็นผลให้เด็กวางตวัไม่เหมาะสม เกิดน้อยเนือ้ต่ํ
ใจและหาทางชดเชยในแบบผิด ๆ  
  3. ความสามารถทางสมองกับพฤติกรรม เด็กจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด
ย่อมขึน้อยู่กับระดบัเชาวน์ปัญญา ความคิดความอ่านท่ีมีอิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วย 
  4. พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบับ้านและครอบครัว บคุคลในครอบครัว 
  5. การใช้เวลาวา่งของเดก็ 
  6. การเลือกคบเพ่ือน เด็กในวัยนีช้อบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และจะคบเพ่ือนท่ีมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายคลงึกบัตน อิทธิพลของเพ่ือนสามารถโน้มน้าวจิตใจของเด็กวยันี ้
ให้กระทําตามกลุม่เพ่ือนได้โดยไมย่าก ทัง้ในเร่ืองท่ีและเลว 
  การใช้ยาบ้าในเดก็วัยรุ่น 
  โดยทัว่ไปยาเสพย์ติดท่ีวยัรุ่นเร่ิมทดลองใช้ คือ การด่ืมแอลกอฮอล์และการสบูบุหร่ี 
หลังจากนัน้จะมีการใช้บ่อยขึน้และนําไปสู่การใช้ยาเสพย์ติดชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งแบ่งขัน้ตอนการใช้
ยาเสพย์ตดิได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้(Flynn, 1995 อ้างอิงจาก วริศรา เพียงสขุ. 2539: 13) 

1. เร่ิมทดลอง (Experimentation or Misuse) 
วยัรุ่นจะมีประสบการณ์ครัง้แรกเม่ือเรียนรู้ในชัน้มธัยม โดยมีการสบูบหุร่ี ด่ืม 

แอลกอฮอล์ หรือสบูกญัชา โดยจะมีการใช้บอ่ยขึน้ บางทีอาจจะเป็นสารระเหย โคเคน ขึน้อยู่กบัว่า
ยาเสพย์ติดชนิดใดท่ีหาได้ง่ายและแพร่ระบาด ในระยะนีพ้่อแม่เป็นตวัแบบท่ีสําคญั ถ้าพ่อแม่ด่ืม
แอลกอฮอล์หรือยาเสพย์ติดเป็นประจําก็ทําให้วยัรุ่นยอมรับการใช้ยาเสพย์ติดว่าเป็นเร่ืองปกติและ
ความกดดนัจากเพ่ือนก็เป็นสิง่สําคญั ในการทํานายการใช้ยาเสพย์ตดิของวยัรุ่น 
  2. การแสวงหาความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ (Seeking the Mood Swing or Early 
Abuse) 
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   วยัรุ่นมีการใช้ยาเสพย์ติดเป็นประจําทุกอาทิตย์ อาการดือ้ยาเพิ่มขึน้ และเร่ิมใช้
ยาเสพย์ติดชนิดอ่ืน ๆ เช่น โคเคน ยากระตุ้นประสาท เป็นต้น เพ่ือปลดเปลือ้งความรู้สึกทางด้าน
ลบ เพ่ือให้เพ่ือนประทบัใจและเพ่ือสงัคม ผลท่ีตามมาคือวยัรุ่นมีปัญหาทางด้านการเรียน อารมณ์
ไมค่งท่ี และสญูเสียเพ่ือนท่ีไมเ่สพยาเสพย์ตดิ 
  3. การยดึกบัอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลง (Preoccupation with the Mood Swing or 
Abuse) 
   วยัรุ่นด่ืมแอลกอฮอล์และเสพยาเสพย์ติดบ่อยขึน้เกือบทกุวนั กิจกรรมต่าง ๆ จะ
อยู่ท่ีการเสพยาเสพย์ติดและเพ่ือนท่ีเสพยาเสพย์ติด วยัรุ่นจะแยกตวัจากครอบครัวและจะเสพ
ยาเสพย์ติดเพียงลําพงั ผลท่ีตามมาวยัรุ่นมีการเสพยาบ้ามากขึน้ มีอาการซึมเศร้า ลกัขโมย ก่อ
อาชญากรรม และกระทําผิดกฎหมาย 
  4. การเสพตดิ (Compulsion or Addiction) 
   วยัรุ่นจะใช้ยาทกุวนั โดยรู้สกึว่าเป็นสิ่งปกติ แม้จะได้รับผลลพัธ์ทางด้านลบ เช่น 
อาการถอนยา อารมณ์รุนแรง พยายามฆ่าตวัตาย เกลียดตวัเอง นอกจากนีมี้การใช้ยาเสพย์ติด
หลาย ๆ ชนิด และเสพหลายครัง้ตอ่กนั 
  จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงมากมาย ทําให้ต้องใช้
ความสามารถและความพยายามอย่างมากท่ีจะควบคมุและปรับตวั วยัรุ่นจึงมีความวิตกกงัวลสงู
และปรับตวัไมค่อ่ยถกู เม่ือเข้ากลุม่เพ่ือนจะทําให้เขารู้สกึมัน่ใจในตนเองมากขึน้ ดงันัน้อิทธิพลของ
กลุม่จงึมีความสําคญัตอ่พฤตกิรรมของวยัรุ่นเช่นกนั ถ้าวยัรุ่นคบกบักลุม่เพ่ือนท่ีมีความประพฤตไิม่
ดี เช่น หนีโรงเรียน เกเร เสพยาเสพย์ติด วยัรุ่นก็จะมีพฤติกรรมเช่นนัน้ตามไปด้วย จากการศกึษา
ของ Kaplan และคณะพบว่า วยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงในบทบาทของสงัคมจิตใจ
หลายด้าน ถ้าเดก็ไมส่ามารถปรับตวัได้ทนัจะเกิดความสบัสนว้าวุ่นใจ และอาจประพฤติตนในทาง
ท่ีไมเ่หมาะสมได้ (Kaplan, et al., 1994, อ้างอิงจาก สมยั ศริิทองถาวร. 2541: 123)  
 1.3 ทฤษฎีในการตดิยา 
  ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม (Behavioral Theory) 
        ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมให้ความสําคญัของการเรียนรู้ (Learning) และการปฎิสมัพนัธ์
ต่อสิ่งแวดล้อม (Interactive) ของมนุษย์ว่ามีส่วนในการกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
มนษุย์ เพราะมนษุย์เกิดมาพร้อมด้วยสมรรถภาพท่ีจะเรียนรู้ถ้าสิ่งแวดล้อมอํานวย ดงันัน้ ภายใต้
เง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง และภายใต้กฎเกณฑ์แห่งการเสริมแรง มนุษย์
สามารถเรียนรู้อะไร ๆ ได้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ได้ หรือควบคมุพฤติกรรมใด ๆ ได้ ดงัท่ีตวั
เราและผู้ อ่ืนประสงค์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับอย่างยิ่งในการอธิบาย
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พฤติกรรมตา่งๆ เน่ืองจากมีการศกึษาค้นคว้าทดลองท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ มี
แบบแผนการดําเนินงานและขัน้ตอนการทํางานท่ีแน่นอน มีการควบคมุเป็นอย่างดี และมีผลการ
ทดลองท่ีเห็นได้ชดัเจน (ศรีเรือน แก้วกงัวาน. 2545: 56) 
  ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม แบง่เป็น 2 แนวคดิใหญ่ๆ ดงันี ้
  1. พฤตกิรรมนิยมแบบคลาสสิก (Classical Learning Theory) 
   เจ้าของทฤษฎี ได้แก่ Ivan Pavlov นกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย ผู้ เป็นนกัจิตวิทยาการ
ทดลองทางพฤติกรรมคนสําคญัคนหนึ่ง เขาท่ีมุ่งศึกษาการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 
และได้ทําการทดลองท่ีมีช่ือเสียงอันเป็นท่ีมาของการอธิบายพฤติกรรมการวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิก และเป็นท่ีมาของการอธิบายกลไกการติดยาเสพติดว่าด้วยเร่ืองของโรคสมองติด
ยาเสพติด นัน้คือ การศึกษาทดลองในสุนัข โดยมีหลกัการอยู่ท่ีการเสนอเง่ือนไขทางพฤติกรรม
ให้กบัสตัว์ท่ีทดลอง ตวัอย่างการวางเง่ือนไข เช่น การทดลองเร่ืองสนุขั อาหารและปฏิกิริยานํา้ลา
ไหล ซึง่มีหลกัในการทดลองวา่ 

สนุขั+ผงเนือ้        นํา้ลายไหล 
สนุขั+ผงเนือ้+เสียงกระดิง่     นํา้ลายไหล 
สนุขั+เสียงกระดิง่       นํา้ลายไหล+นํา้ลายไหล 

   คาํอธิบาย  โดยธรรมชาตเิม่ือสนุขัได้กลิ่นอาหารท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของสนุขั เช่น 
เนือ้สตัว์ ฯลฯ สนุขัจะเกิดความรู้สกึกระหายใคร่อยากกิน นําไปสูก่ารเกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย เช่น 
นํา้ลายไหล แตก่ารให้อาหารนัน้มีการวางเงื่อนไขด้วยการให้สนุขัเห็นผงเนือ้ไปพร้อมๆ กบัการสั่
กระดิ่ง เสียงจากการสัน่กระดิ่งจะเป็นการวางเง่ือนไขในเบือ้งต้น (เท่ากับว่าสนุขัเห็นผงเนือ้แล้ว
นํา้ลายไหลประกอบกบัได้ยินเสียงกระดิง่) ทุกครัง้ท่ีสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่ง สุนัขจะเช่ือมโยงกับ
เหตกุารณ์ท่ีผา่นมาวา่มนัจะได้รับการให้อาหาร (ผงเนือ้) สนุขัจะนํา้ลายไหลในทนัที การท่ีนํา้ลายไ
เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบโดยอตัโนมตั ิเป็นไปด้วยวิธีการวางเง่ือนไข และในท้ายท่ีสดุจะพฒันาไปสูก่าร
วางเง่ือนไขทางพฤตกิรรม 
เปรียบเทียบกบัการตดิยาเสพตดิ 
   คน+การใช้ยาเสพตดิ      ความสขุความพงึพอใจ 
   คน+การใช้ยาเสพตดิ+สิง่เร้า    ความสขุความพงึพอใจ 

คน+สิง่เร้า         ความสขุความพงึพอใจ 
   คาํอธิบาย  เม่ือคนใช้ยาเสพติดจะเกิดความพงึพอใจในการได้รับผลจากการ
เสพนัน้ๆ ในขณะเดียวกันการใช้ยาเสพติดของคนๆ นัน้ เม่ือใช้ยาเสพติดในสภาพแวดล้อมหรือ
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เง่ือนไขทางสงัคมอ่ืนๆ ในสภาพเดิมๆ ซํา้ ๆ เช่น ใช้ในกลุม่เพื่อนที่ใช้ยาเสพตดิคนเดมิๆ  อปุกรณ
การเสพเดิม ๆ สภาพอารมณ์ในการเสพเดิม ๆ  สถานท่ีท่ีใช้เสพสม่ําเสมอ ครัง้ๆ ตอ่ไป เพียงแคค่
เห็นเง่ือนไขตามตวัอย่างเท่านัน้ก็จะทําให้เกิดความรู้สกึอยากใช้ยาเสพติดขึน้มาในระบบความคิด 
ถึงในกรณีนี ้หากไมส่ามารถท่ีจะหยดุความคดิได้ จะนําไปสูค่วามรู้สกึของความอยากใช้ยาเสพติด
อยา่งรุนแรงจนไมส่ามารถควบคมุได้อีกตอ่ไป และใช้ยาเสพตดิในท้ายท่ีสดุ 
  2. พฤตกิรรมนิยมแบบลงมือกระทาํ (Operant-Condition Theory) 
   B.F. Skinner เป็นผู้บกุเบิกทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยการลงมือกระทํา เขาเห็น
ด้วยกบั Ivan Pavlov ในเร่ืองของการเรียนรู้เป็นตวักําหนดพฤติกรรมและบคุลิกภาพของบคุคล แต่
ไม่เห็นด้วยในเร่ืองท่ีว่าสิ่งภายนอกเป็นตวักําหนดพฤติกรรม โดยเขาเช่ือว่า สิ่งเร้าภายในบุคคล
ต่างหากท่ีเป็นตวักําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ความหิว ความกระหาย ความสขุ ความทุกข์ 
เป็นต้น       สิง่เหลา่นีนํ้าไปสูก่ารสร้างพฤตกิรรมและบคุลกิภาพในตวับคุคล เขาได้ทําการทดลองท่ี
สําคญัในหนกูบัอาหาร โดยหลกัการมีอยูว่า่ 
   “หนทูดลองในกรงขงัจะวิ่งไปวิ่งมาเม่ือเกิดความหิว และด้วยความบงัเอิญไปกด
คานทําให้อาหารตกลงมา หนจูึงได้กินอาหารนัน้ หนจูึงเกิดการเรียนรู้ว่าทกุครัง้ท่ีมนักดคานมนัจะ
ได้รับอาหารท่ีช่วยให้มนับรรเทาความหิวลงไปได้ เพราะฉะนัน้ทุกครัง้ท่ีหนูหิวหนูจะวิ่งเข้าไปกด
คานเพ่ือให้อาหารตกลงมา” 
   Skinner ได้ทดลองในแนวอีกโดยใช้นกพิราบ เขาสร้างเคร่ืองมือให้มีแป้นสีเหลือง 
ฟ้า แดง เขียว จัดตัง้เคร่ืองกลไว้หลงัแป้นสีใดสีหนึ่ง สมัพนัธ์กับการจ่ายอาหารให้กับนก เขาให้
นกพิราบจิกแป้นสีตา่งๆ นัน้ นกจิกตรงแป้นท่ีตอ่เช่ือมกบัเคร่ืองกล ก็มีอาหารไหลออกมาให้กิน จิก
แป้นสีอ่ืนๆ ไมไ่ด้กินอาหาร ในท่ีสดุนกก็ถกูวางเง่ือนไขการตอบสนองไว้กบัแป้นสีท่ีกําหนด เกิดการ
เรียนรู้ว่าจิกแป้นสีใดจะได้กินอาหาร ในการทดลองครัง้หลงัการตอบสนอง (ในกรณีนีคื้อจิกแป้นท่ี
ถกูต้อง)      ใช้เวลาน้อยกว่าคราวก่อน แสดงผลเช่นเดียวกบัการกดคานของหนูดงัการทดลองท่ี
กล่าวมาข้างต้น (เพราะฉะนัน้การลงมือกระทํา จึงหมายความว่า สิ่งท่ีรับการทดลองต้องลงมือ
กระทํา(หนแูละนกพิราบ) ตา่งจากสนุขัในกรงทดลองของ Pavlov ท่ีไมต้่องทําอะไรเลย) 
Skinner แสดงความเห็นวา่ พฤตกิรรมทัว่ไปมี 2 ชนิด คือ 
   1. พฤติกรรมแบบถูกเร้าให้ทํา (Respondent Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีอยู่
ภายใต้การควบคมุของสิ่งเร้าโดยตรง เช่น การตอบสนองของสนุขัในการทดลองของ Pavlov เด็ก
ตกใจเม่ือได้ยินเสียงดงั เป็นต้น ซึง่เป็นปฏิกิริยาสะท้อนอตัโนมตัิของร่างกายท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอก 
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   2. พฤติกรรมแบบลงมือกระทํา (Operant Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีปรากฏ
ออกมาโดยการกระทําของเจ้าของพฤตกิรรมเองมากกวา่เกิดขึน้เพราะถกูกระตุ้นโดยสิง่เร้า 
   Skinner สนใจพฤติกรรมแบบท่ี 2 เป็นพิเศษ เขาเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์
ส่วนมากเป็นไปในลกัษณะแสดงอาการกระทําต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือจุดหมายบางอย่าง หรือเป็น
พฤตกิรรมท่ีทําให้มีผลเกิดขึน้เสมอ ไมว่า่กระทําด้วยตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจ ไมว่า่รู้สกึตวัหรือไมรู้่สกึตวั 
   นอกจากหลกัทฤษฎีดงักลา่วข้างต้นแล้ว   Skinner ยงัให้ความสําคญัเป็นพิเศษ
ต่อการเสริมแรงและตวัเสริมแรง (Reinforcement-Reinforces) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัต่อการ
ทดลองทางพฤติกรรมมองเขา Skinner ให้คํานิยามของ “ตวัเสริมแรง” ว่าหมายถึง เหตกุารณ์หรือ
สิ่งเร้าซึ่งเม่ือเกิดขึน้กบัการตอบสนองในช่วงเวลาท่ีพอเหมาะ ทําให้มีแนวโน้มพลงัการตอบสนอง
มากขึน้ วิธีการใช้ตวัเสริมแรง ก็คือ “การเสริมแรง” (Reinforces) นัน่เอง 
   การวางเง่ือนไขแบบลงมือกระทํานัน้ Skinner ทําการทดลองโดยใช้การเสริมแรง
เข้าควบคมุการตอบสนอง เพ่ือให้สตัว์ท่ีถกูทดลองกระทําพฤติกรรมตา่งๆ ตามต้องการเป็น 3 แบบ 
คือ 
   1. การฝึกแบบให้รางวลั 
   2. การฝึกแบบหลบหนี 
   3. การฝึกแบบหลีกเล่ียง 
   การฝึกทัง้ 3 แบบตามหลกัของการเสริมแรง สามารถแบง่เป็น 2 แบบ คือ 
   1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 
   2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 
  การตดิยาเสพตดิกับแนวคดิพฤตกิรรมนิยม 
   การเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการติดยาเสพติด คนท่ีใช้ยาเสพติดจะมีสภาวะ
ทางจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างผสมผสานกนัก่อนการเร่ิมใช้ยาเสพติด เช่น บางคน
อาจรู้สกึเศร้า หรือรู้สกึทกุข์ใจ ในขณะท่ีบางคนอาจรู้สกึตืน้เต้น ตกใจ กระวนกระวายใจ ซึง่ทัง้หมด
นีเ้ป็นอารมณ์ก่อนท่ีจะใช้ยาเสพติด หากแต่ภายหลงัได้ใช้ยาเสพติดไปแล้ว ได้ก่อให้เกิดความสขุ
และความพึงพอใจจากการเสพนัน้ๆ ส่งผลให้คนเกิดการเรียนรู้ว่าทกุครัง้ท่ีต้องการความสขุความ
พงึพอใจจะสามารถหาได้จากการเสพยาเสพติด และกลายมาเป็นพฤติกรรมประจําตวับคุคลไปใน
ท้ายท่ีสดุ 
   นอกจากนี  ้ยังหมายรวมไปถึง การเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดจาก
สภาพแวดล้อมท่ีตนอาศยัอยู ่ หากมีการใช้ยาเสพติดอย่างมากมายในละแวกบ้านหรือในละแวกท่ี
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ตนใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วย จนเห็นว่าการใช้ยาเสพติดเป็นเร่ืองท่ีสามารถเกิดขึน้ได้  หรือเห็นว่าการใช้
ยาเสพตดิแล้วได้รับการเสริมแรงทางด้านบวก เช่น ได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน ได้รับคําชมเชย
ว่ากล้าหาญเก่งกาจสมชาย (แม้ว่าจะเป็นเร่ืองหลอกลวงก็ตามที) หรือ การท่ีสามารถเคลื่อนย้าย
อารมณ์และความคดิท่ีไมพ่งึประสงค์ออกไปจากตนเองได้อย่างหมดจด ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
เหลา่นี ้จะทําให้การเสพ และการตดิยาย่ิงจะกลายมาเป็นพฤตกิรรมประจําตวับคุคลมากขึน้    
   ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป และฝังรากในความคิด
นบัตัง้แต่เด็กจนกระทั่งโต และเร่ิมเข้าไปใช้ยาเสพติดต่อไป ทัง้นี ้หลายคนอาจจะเถียงว่าทําไม
หลาย ๆ ครอบครัวท่ีมีการดดุ่าว่ากล่าวในช่วงขณะท่ีลกูหลานใช้ยาเสพติดน่าจะเป็นการลงโทษ
มากกว่าการเสริมแรง ทัง้นี ้เป็นเพราะว่าปัจจัยการลงโทษดงักล่าวไม่มีผลต่อระดบัการเกิด/ลด
พฤติกรรม (หมายถึงพ่อแม่ไม่มีอิทธิพลต่อการกําหนดพฤติกรรมได้ดีเท่ากบักลุ่มเพ่ือน) ประกอบ
กบัการลงโทษท่ีเกิดขึน้เกิดจะเกิดขึน้หลงัจากการมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน (สงัเกตว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่าลูกหลานของตนเองเข้าไปใช้ยาเสพติดก็ต่อเม่ือเขา
เหล่านัน้ใช้ยาเสพติดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว หรือว่าใช้จนถึงระดับติดแล้ว หรือมีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทางลบเกิดขึน้แล้ว)  
   ความสําคญัของการเรียนรู้แบบลงมือกระทํานี ้อยู่ท่ีการสิน้สูญทางพฤติกรรม
(Extinction)   ซึ่งหมายถึง การไม่มีเง่ือนไขทางพฤติกรรมนัน้ๆ อีกต่อไป เช่น หนูท่ีรับอาหารจาก
การกดคานมาเร่ือยๆ จนวนัหนึง่ได้ให้อาหารตามปกตติามช่วงเวลา หนจูะลืมวิธีการกดคานและไม่
สนใจการกดคานอีกตอ่ไป   แตห่ากเกิดเง่ือนไขขึน้อีก คือ  มีการไมใ่ห้อาหารตามปกต ิ หนจูะยงัคง
คิดถึงการกดคานและจะกดคานเพ่ือให้ได้รับอาหารอีกครัง้  ซึ่งเรียกว่า การฟืน้คืนของพฤติกรรม 
(Recovery)   ในกรณีผู้ ติดยาเสพติดท่ีต้องการเลิก เม่ือหยุดใช้ยาเสพติดเพ่ือให้ร่างกายจะลืม
พฤตกิรรมการตดิยาเสพตดิ (Extinction)  แตพ่วกเขายงัคงต้องใช้ชีวิตในลกัษณะเดมิ ภายใต้กลไก
เง่ือนไขเดมิ ก็อาจทําให้พฤตกิรรมการตดิยาเสพตดินัน้กลบัคืนมาได้เช่นเดียวกนั  
 1.4 สาเหตุของการเสพยาบ้า 
  กรองจิตต์ วงศ์สวุรรณ.( 2544: 52) กลา่วถึง สาเหตขุองการเสพยาบ้า ไว้ดงันี ้
  1.4.1 สาเหตจุากฤทธิของยาบ้า์   
   เน่ืองจากสารแอมเฟตามีนทําให้ผู้ เสพอารมณ์ดี รู้สกึมีความสขุ มีความมัน่ใจ ซึง่
เป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ผู้ เสพต้องแสวงหายาบ้า เพ่ือให้ได้ฤทธิท่ีพงึประส์ งค์เหลา่นีอ้ยู่เร่ือยๆ และ
เม่ือผู้ ป่วยหยดุเสพ จึงมีอาการซมึ นอนไม่หลบั ไม่มีเร่ียวแรง แม้ว่าอาการดงักลา่วจะมีไม่มากนกั 
แตก็่เป็นสาเหตสํุาคญัสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ต้องกลบัไปเสพซํา้เพ่ือให้อาการหายไป 
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  1.4.2 สาเหตทุางสงัคมและครอบครัว  
   สาเหตทุางสงัคมและครอบครัว ถือเป็นปัจจยัท่ีมีพลงัอยา่งมากท่ีทําให้มีการเร่ิม 
เสพและเสพอย่างตอ่เน่ืองหรือกลบัมาเสพซํา้หลงัจากหยดุไปแล้วก็ตาม เช่น คา่นิยมในสงัคมวยั
เดียวกนัเช่ือวา่การเสพยาบ้าเป็นเร่ืองธรรมดา ไมมี่อนัตรายมาก และคิดว่าตนสามารถควบคมุการ
เสพได้การยอมรับในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเพ่ือนท่ีเข้าใจกันและยอมรับกันอย่างดีการ
ลอกเลียนแบบอยา่งหรือถือเป็นแฟชัน่ในหมูว่ยัรุ่น ท่ีมีนิสยัชอบทําตามกลุม่หรือเลียนแบบเพ่ือนฝงู
ลกัษณะสภาพแวดล้อมอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีการซือ้ขาย เสพยาบ้ากนัทัว่ไป มีเวลาว่างมาก มีเงินใช้
เหลือเฟือ ขาดการดแูลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว ครอบครัวท่ีมีปัญหาสามีภรรยาทะเลาะกนัหรือ
ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวจะรู้สกึขาดความอบอุ่น ขาดท่ีพึง่ทางใจขณะเดียวกนั ทํา
ให้หนัไปหาเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนนอกบ้านเป็นท่ีปรึกษา ซึ่งปัญหานีพ้บมากท่ีสดุในกลุ่มผู้ติด
ยาเสพย์ตดิท่ีมกัระบวุา่ครอบครัวมีปัญหา พอ่แมเ่ลกิหรือหยา่ร้างกนั 
  1.4.3 สาเหตจุากตวัผู้ เสพเอง  
   บคุคลมีบคุลิกภาพไม่เหมาะสม เป็นคนหวัน่ไหวง่ายขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง
หรือเป็นคนอ่อนแอไม่กล้าเข้าสงัคม เม่ือมีปัญหาในการดําเนินชีวิตก็ไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบั
สถานการณ์ได้ ต้องหาสิ่งยดึเหน่ียวหรือสิ่งพึง่พิง อาจหาทางออกท่ีไม่เหมาะสม โดยการใช้ยาบ้า
เพ่ือช่วยให้ตนปรับตวัดีขึน้ นําไปสูก่ารติดยาบ้าได้ นอกจากนีย้งัพบว่าในผู้ เสพบางคนอาจมีความ
ผิดปกตทิางจิตใจ หรือมีอาการทางโรคจิตร่วมด้วย เช่น เป็นโรคประสาทวิตกกงัวล คิดมาก เครียด 
นอนไมห่ลบั หรือซมึเศร้า ไมส่ามารถแก้ปัญหาให้ตนเองได้โดยการใช้ยาบ้าเพ่ือรักษาตนเองโดยไม่
รู้ตวั แตก่ลบัทําให้ตดิยาบ้าได้ สาเหตท่ีุเก่ียวกบัอาชีพบางประเภทท่ีนําไปสูก่ารติดยาเสพย์ติด เช่น 
พวกขบัรถสิบล้อ หรือกรรมกรใช้แรงงาน เน่ืองจากความยากจน รายได้ ไม่พอใช้ จึงพยายาม
ทํางานหนกัขึน้ โดยการหาสิ่งท่ีจะช่วยให้ตนทํางานได้คงทนทํางานได้นาน ไม่เหน่ือยล้า จึงหนัไป
ใช้ยาบ้า 
  1.4.4 สาเหตทุางจิตใจ  
   ฤทธิท่ีน่าพึงพอใจจากการเสพยาดงักลา่วแล้ว์  ยงัสามารถอธิบายได้จากทฤษฎี
การเรียนรู้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีฝังจํา ท่ีทําให้ผู้ เสพพยายามแสวงหายาบ้ามาเพ่ือเสพใน
ขณะเดียวกนัสิ่งแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัการเสพ เช่น เห็นเพ่ือนเสพ พบเพ่ือนท่ีเคยเสพด้วยกนัเห็น
หรือได้ยินการกลา่วถึงยาบ้าจะเป็นตวักระตุ้นความทรงจําเดิม ทําให้เกิดความนึกอยาก และถ้าไม่
สามารถควบคมุได้ก็จะกลบัไปเสพซํา้ได้สงู  
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  ผู้ติดยาสว่นใหญ่ มกัให้เหตผุลในการเสพยาครัง้แรกว่าเสพเพราะอยากลอง ยงัเป็น
เร่ืองธรรมดาของความอยากรู้ อยากเห็น หากบุคคลนัน้เป็นบุคคลท่ีมีความทุกข์อยู่แล้วและ
ยาเสพย์ติดทําให้เขาลืมปัญหาหรือความทกุข์นัน้ได้ จะเกิดการเรียนรู้ในการใช้ยาเสพย์ติดในครัง้
ตอ่ๆมาดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วผู้ ท่ีลองยาเสพย์ตดิบางคนก็เลกิได้ แตบ่างคนก็จะเข้าสูว่งจรของการตดิ
ยาเสพย์ติดในท่ีสดุ (อรรณพ วิสทุธิมรรค. 2541: 21) ได้สรุปสาเหตขุองการใช้และติดยาเสพย์ติด
ของวยัรุ่นไว้ดงันี ้
   1. การขยายตวัของแหลง่ยาเสพย์ตดิในชมุชน 
   2. สภาพครอบครัวขาดความสมดลุ 
   3. สภาพจิตใจของเยาวชนวยัรุ่น 
   4. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม 
   5. อิทธิพลของเพ่ือนการขาดท่ีปรึกษาและช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 
 1.5 พฤตกิรรมของผ้เสพยาบ้าู  
  การใช้ยาบ้าในขนาดตํ่า ๆ นาน ๆ ครัง้ โดยมีการใช้ในขนาด 5 – 20 มิลลิกรัม ด้วยวิธี
รับประทานเพ่ือขจดัความเม่ือยล้าหรือใช้เพ่ือเพิ่มอารมณ์ในการทํางานหรือเพิ่มความรู้สกึท่ีดีในทกุ
โอกาส สว่นการใช้ในขนาดต่ําตดิตอ่กนัเป็นประจําหรือใช้ 3 – 4 เม็ดตอ่วนั ผลของยาทําให้ผู้ รับ
ประทานมีความรู้สึกสบายกว่าปกติ เม่ือใช้ไปนาน ๆ จะมีอาการติดยานัน้ทางจิตใจและมี
ความรู้สกึว่าจะต้องใช้ยานัน้ไปตลอดจนขาดเสียมิได้ หากหยดุยาเพียงวนัเดียวผู้ ใช้จะมีอาการ
ซมึเศร้าทนัที ภายหลงัใช้ยาอาการจะหายไปบางคนต้องเพิ่มขนาดการใช้ยาเพ่ือให้ได้ผลดีเท่าเดิม 
(สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ และคณะ. 2545: 34) ดงัมีอาการตอ่ไปนี ้
  1.5.1 อาการทางกาย  
   ยาบ้าหนึ่งเม็ด หนกัประมาณ 60 – 120 มิลลิกรัม ผู้ ท่ีใช้ยาขนาด 20 – 30 
มิลลิกรัม/วนั จะทําให้เกิดอาการต่ืนเต้นง่าย พดูมาก อยู่ไม่สขุ มือสัน่ เหง่ือออกมากและนอนไม่
หลบั สามารถสรุปอาการดงันี ้
   1. เบ่ืออาหาร (Lose of appetite) 
   2. ต่ืนเต้นง่าย (Excitability) 
   3. มือสัน่ (Tremor of the hands) 
   4. พดูมาก (Talkativeness) 
   5. คล่ืนไส้หรืออาเจียน (Nausea or Vomiting) 
   6. ความดนัโลหิตสงู (High blood pressure) 
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   7. หวัใจเต้นเร็วแรงขึน้ (Abnormal heart pressure) 
   8. อยูไ่ด้นานโดยไมต้่องนอน (Insomnia) 
   9. เหง่ือออก กลิน่ตวัแรง (Heavy perspiration) 
   10. ท้องเสีย (Diarrhea) หรือท้องผกู (Constipation) 
   11. ปากและจมกูแห้ง ริมฝีปากแตก 
   12. ทํางานเกินปกต ิหงดุหงิด ฉนุเฉียว ชอบทะเลาะวิวาท 
   13. รูมา่นตาขยาย (Papillary dilatation) 
   14. สบูบหุร่ีจดัมวนตอ่มวน 
   15. สญูเสียบคุลกิภาพ 
   16. พฤตกิรรมเปล่ียนแปลง 
  1.5.2 อาการด้านจิตใจ  
   ในระยะแรกท่ีเสพยาบ้าจะมีความรู้สึกมีความสุขอย่างมากและเร่ิมมีการเสพ
ยาบ้ามากขึน้เร่ือยๆจนมีการเสพหนกัเป็นช่วงๆ เม่ือเสพนานขึน้ผู้ ป่วยจะเร่ิมมีพฤติกรรมและ
บคุลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป เร่ิมแยกตวัออกจากสงัคมมีพฤติกรรมแปลก ๆ อาการโรคจิตจะเป็นๆ 
หาย ๆ และถ้ายงัใช้ตอ่ไปเร่ือย ๆ อาการโรคจิตจะเดน่ชดัขึน้ จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดการหยัง่รู้
ในพฤตกิรรมของตนเองจนเกิดอนัตรายขึน้   
 1.6 แนวคดิที่เก่ียวข้องกับการบาํบัดและฟ้ืนฟสมรรถภาพผ้เสพยาบ้าู ู  
  1.6.1 ลอมโบรโซ (Lombroso. 1835-1909. อ้างอิงจาก ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 
2545: 75)  เป็นนกัอาชญาวิทยาสํานกัโพซิตีฟ มีความคิดเห็นว่าอาชญากรรมเป็นปรากฎการณ์
อย่างหนึ่งในสงัคม โดยผู้ประกอบอาชญากรรมหาได้มีเจตนาท่ีจะกระทําผิดไม่ เพราะฉะนัน้เม่ือผู้
ประกอบอาชญากรรมไม่ได้มีเจตนาประกอบอาชญากรรม การลงโทษผู้ประกอบอาชญากรรม
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ จึงน่าจะเป็นการไม่ถกูต้อง ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระทํา
ความผิดก็มีท่ีมาจากทฤษฎีของนกัอาชญาวิทยา สํานกัโพซิตีฟดงักล่าวโดยมีแนวคิดพืน้ฐานว่า 
ผู้กระทําความผิดเป็นผู้ ป่วยหรือสงัคมท่ีผู้กระทําความผิดอยู่อาศยัเป็นสงัคมท่ีป่วยเพราะฉะนัน้
การแก้ไขผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีต้องมีขัน้ตอน 3 ขัน้ตอนคือ ตรวจสอบหาสาเหตขุองปัญหา 
วิเคราะห์เหต ุ และแก้ไขท่ีสาเหต ุโดยมีวิธีการแก้ไขเน้นท่ีการแก้ไขเป็นรายบคุคล เป็นรายกลุ่ม
ดังกล่าวมาแล้ว  มีองค์ประกอบท่ีใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูมี  4 ประการด้วยกัน  คือ
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2542: 145-146) 
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   1. ผู้ รับการแก้ไข (Client) เป็นใคร มีปัญหาอะไร เข้าใจปัญหาและร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาหรือไม ่ผู้ รับการแก้ไขอาจเป็นผู้ถกูคมุความประพฤตนิกัโทษในเรือนจําหรือ 
ผู้ถกูพกัการลงโทษอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
   2. ผู้แก้ไข (Change agent) เป็นใคร มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
มากน้อยแคไ่หน ในท่ีนีผู้้แก้ไขอาจเป็นพนกังานคมุความประพฤต ิพนกังานราชทณัฑ์ พนกังานพกั 
การลงโทษ จิตแพทย์ หรือนกัจิตวิทยาก็ได้ แล้วแตว่า่ผู้ รับการแก้ไขในข้อหนึง่ เป็นใคร 
   3. สถานท่ีแก้ไข (Correctional methods) เป็นสถานท่ีอะไร เช่น บ้านของ 
ผู้กระทําความผิด หรือเรือนจํา แตล่ะแหลง่เอือ้อํานวยตอ่การแก้ไขแบบใด 
   4. วิธีการแก้ไข (Correction methods) จะใช้วิธีการแก้ไขเป็นรายคนหรือเป็น 
รายกลุ่มและถ้าจะใช้ทฤษฎีใดในหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีแก้ไขแบบ
ครอบครัวหรือทฤษฎีแก้ไขแบบกลุม่ท่ีมีผู้ นํา เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมกบัผู้ รับการแก้ไขและสถานท่ี
แก้ไข 
  1.6.2 แซคคอน, แมคออลิฟฟ์ และเซ็ง ( Zackon,McAuliffe & Ch’ien .1985. อ้างอิง
จาก ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2545 : 75 ) มีแนวคิดท่ีว่าการท่ีผู้ เสพยาเสพย์ติดจะเลิกยาเสพย์ติด
และฟืน้ฟูสภาพของตนเองนัน้ไม่ใช่เป็นแคก่ารรักษาอาการโรคท่ีเกิดจากผลของการใช้สารเสพติด
เท่านัน้ แตย่งัต้องเพิ่มการปรับตวัให้เข้ากบัวิถีชีวิตใหม่ ต้องหยดุวิถีชีวิตเดิมๆท่ีเคยใช้ยาเสพย์ติด
อยา่งสิน้เชิงให้ได้และยงัจะมีการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมย่อยและสิ่งแวดล้อม ต้องมีความหวงั
ในอนาคตใหม่ อาจจะต้องพึ่งทรัพยากรจากภายนอกด้วย เช่น ต้องได้รับการแนะนําจากผู้ มี
ประสบการณ์หลายๆ ด้านท่ีจะหาแบบอย่าง ท่ีดีในการดําเนินชีวิตต้องมีการฝึกทกัษะใหม่ เช่น 
ทกัษะในการประกอบอาชีพเฉพาะ ทกัษะการดํารงตนในสงัคม และอ่ืน ๆ จึงได้สรุปการให้การ
ช่วยเหลือผู้จะเลกิยาเสพย์ตดิ ควรจะมีองค์ประกอบสําคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
    1. การหยดุกิจกรรมและพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการใช้ยาเสพย์ตดิในทางท่ีผิด 
   2. การลดตวักระตุ้นท่ีมกัผลกัดนัให้บคุคลไปใช้ยาเสพย์ตดิ เช่น ความเครียด 
ทางจิตใจ ความกดดนัตา่ง ๆ ความเจ็บปวดทรมานทางกาย และอิทธิพลทางลบจากสงัคม 
   3. การรับรู้อยา่งชดัแจ้งท่ีตนเองตดิยาเสพย์ตดิ ทราบสาเหตท่ีุตดิ และตระหนกั 
ให้ชดัเจนถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ชีวิตหากใช้ยาเสพย์ตดิ 
   4. การสญัญากบัตนเองว่าจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถท่ีจะเลิกยาเสพย์ติด
ให้ได้ผู้ มีหน้าท่ีช่วยเหลือพงึทราบว่า ในระยะท่ีจะธํารงวิถีชีวิตอย่างปลอดยาเสพย์ติดนีจํ้าเป็นต้อง
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พยงุแรงบนัดาลใจและกําลงัใจของผู้จะเลิกยาเสพย์ติด ให้อยู่ในระดบัสม่ําเสมอ จึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
  1.6.3 กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2546: 32-35) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกบั
การบําบดัการตดิยาท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ไปไว้ดงันี ้
   1. ไม่มีวิธีการบําบดัแบบใดเพียงแบบเดียวท่ีจะเหมาะกบัผู้ ป่วยทกุคนการเลือก
จบัคูใ่ห้เหมาะสมระหว่าง สถานท่ีบําบดั วิธีการบําบดั และบริการตา่ง ๆ กบัปัญหาและความ
ต้องการของผู้ ป่วยแต่ละคน ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะทําให้ผู้ ป่วยสามารถหายจากการติดยาและ
กลบัไปปฏิบตัหิน้าท่ีของตนในครอบครัว สถานท่ีทํางาน และในสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
   2. การบําบดัจําเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือให้บริการอยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พราะผู้ติด
สารเสพติดจํานวนมากมกัลงัเลท่ีจะเข้ารับการบําบดั จึงควรฉวยโอกาสในขณะท่ีผู้ ป่วยเกิดเปล่ียน
ใจและสมคัรใจอยากเข้ารับการบําบดั โดยการให้บริการได้ในทนัที เราจะเสียผู้ ป่วยไปได้ง่าย ๆ 
หากบริการของเราไมพ่ร้อมอยูเ่สมอสําหรับพวกเขา 
   3. การบําบดัท่ีมีประสทิธิภาพต้องให้ความสําคญักบัความต้องการทกุ ๆด้านของ
ผู้ ป่วย ไม่ใช่เพียงให้การบําบดัเฉพาะการติดยาของผู้ ป่วยเท่านัน้ การบําบดัท่ีมีประสิทธิภาพ
จะต้องเน้นทัง้เร่ืองการเสพยาของผู้ ป่วยและปัญหาด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องด้วยเช่น ปัญหา
ด้านการแพทย์ ปัญหาทางจิตใจ ปัญหาทางสงัคม ปัญหาด้านอาชีพ และปัญหาทางกฎหมาย 
   4. การบําบดัรายบคุคลและแผนการให้การบริการบําบดัจะต้องได้รับการประเมิน
อย่างต่อเน่ืองและมีการปรับเปลี่ยนเม่ือจําเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่าแผนการบําบดันัน้ตรงตามความ
ต้องการท่ีเปล่ียนไปของผู้ ป่วย ผู้ ป่วยอาจต้องการบริการและการบําบดัทีหลากหลายรูปแบบ
ประกอบกนั ในช่วงระยะเวลาของการรักษาและการฟืน้ตวัในช่วงท่ีมีการให้บริการปรึกษาหรือการ
ทําจิตบําบดั ผู้ ป่วยอาจต้องการบริการด้านอ่ืน ๆ ควบคูไ่ปด้วย เช่น การรักษาทางยา การบริการ
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ การทําครอบครัวบําบดั การให้ความรู้แก่พอ่แม ่ผู้ปกครอง การฟืน้ฟดู้านอาชีพ 
และบริการทางสงัคมและทางกฎหมาย เป็นต้น และสิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งคือ วิธีการบําบดั
จะต้องเหมาะกบัอาย ุเพศ และวฒันธรรมของผู้ ป่วยด้วย 
   5. การท่ีผู้ ป่วยยงัคงมารับการบําบดัในช่วงเวลาท่ีนานพอ นบัเป็นหวัใจสําคญั
ของการบําบดัท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบดัในผู้ ป่วยแต่ละคนนัน้จะ
แตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัลกัษณะปัญหาและความต้องการของพวกเขา จากการวิจยัพบว่าระยะเวลา
ในการบําบดัท่ีได้ผลสําหรับผู้ ป่วยสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วง 3 เดือน และเม่ือถึงช่วงเวลานีแ้ล้ว การให้
การบําบดัเพิ่มเตมิจะช่วยให้ผู้ ป่วยมีความก้าวหน้าในผลการรักษามากขึน้ไปอีก แตเ่น่ืองจากผู้ ป่วย
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จํานวนมากมกัจะเลิกการบําบดัก่อนกําหนด ดงันัน้ในการวางแผนการบําบดัจึงควรมีกลยทุธ์ท่ีจะ
ชกัชวนให้ผู้ ป่วยเข้ารับการบําบดัอยา่งตอ่เน่ืองและในเวลาท่ีนานพอ 
   6. การให้บริการปรึกษาทัง้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มและการบําบดัทาง
พฤติกรรมแบบตา่ง ๆ ถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของการบําบดัท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ติดสาร
เสพติด ในการบําบดัโดยการให้บริการปรึกษาและการบําบดัทางพฤติกรรม ผู้ ป่วยจะบอกได้ถึง
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจของพวกเขา พวกเขาจะได้รับการพฒันาทกัษะต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในกา
นําไปใช้ในการจดัการ กบัการเสพยาของเขา การหากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสร้างสรรค์ทําเพ่ือทดแทนการ
เสพยาการให้รางวลั ตนเอง เม่ือทํากิจกรรมท่ีไม่ต้องมีการเสพยาและการพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหา นอกจากนีก้ารบําบดัทางพฤติกรรมจะช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
และช่วยให้ผู้ ป่วยมี ความสามารถในการปรับตวัในครอบครัวและสงัคมได้ 
   7. การรักษาด้วยยาเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคญั สําหรับการบําบดัผู้ ป่วยหลาย
ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้ร่วมกบัวิธีการให้บริการปรึกษาและการบําบดัทางพฤติกรรแบบตา่ง 
ๆ เมธาโดน (Methadone) และเลโว-อลัฟา-อเซตีลเมธาดอล (Levo-Alpha-Acetilmethadol) เป็น
ยาท่ีมีประสิทธิภาพสงูในการรักษาผู้ ป่วยท่ีติดเฮโรอีนหรือฝ่ิน จะช่วยให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้
เป็นปกตแิละลดการเสพสารเสพตดิลงได้ นาลเทรกโซน (Naltrexone) ก็เป็นยาท่ีมีประสทิธิภาพอีก
ตวัหนึ่งท่ีใช้กบัผู้ เสพติดฝ่ินและผู้ ป่วยบางคนท่ีมีการติดสรุาร่วมด้วย สําหรับผู้ ท่ีเสพติดนิโคตินนัน้ 
การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีทดแทนนิโคตินได้ เช่น แผ่นปิด (Patches) หมากฝร่ัง หรือยากิน เช่น บโูพร
เพียน (Bupropion) ก็จะช่วยให้การรักษาได้ผลดีเช่นกนั สําหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางจิตเวช การ
รักษาทางพฤตกิรรมและการใช้ยาถือเป็นสิง่สําคญัท่ีจะทําให้การรักษาได้ผลดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
   8. ผู้ เสพ/ติดสารเสพติดท่ีมีอาการทางจิตร่วมด้วย ควรได้รับการบําบดัความ
ผิดปกติทัง้สองอย่างนีไ้ปพร้อม ๆ กนั เน่ืองจากการติดสารเสพติดและความผิดปกติทางจิตมกั
เกิดขึน้ในผู้ ป่วยอาจแสดงอาการผิดปกติออกมาเพียงอย่างเดียว แตก็่ควรได้รับการประเมินอาการ
อ่ืน ๆ และให้การรักษาอาการนัน้ ๆ ไปพร้อม ๆ กนัด้วย 
   9. การรักษาทางยาเพ่ือถอนพิษสารเสพติด ถือเป็นเพียงการเร่ิมต้นของการ
บําบดัผู้ตดิยาเสพย์ตดิเท่านัน้ และวิธีนีก็้ไมไ่ด้ช่วยให้ผู้ ป่วยเลกิเสพยาในระยะยาวได้มากนกัการให้
การรักษาทางการแพทย์เพ่ือถอนพิษสารเสพติด จะใช้เพ่ือรักษาอาการเฉียบพลนัทางกายของ
ผู้ ป่วยท่ีเกิดจากการอยากยา เพ่ือจะได้สามารถหยดุเสพยาได้ แตก่ารรักษาโดยการถอนพิษเพียง
อย่างเดียวมกัไม่คอ่ยได้ผลในการท่ีจะช่วยให้ผู้ ป่วยเลิกเสพยาได้ในระยะยาว ดงันัน้สําหรับผู้ ป่วย
บางคน การรักษาแบบนีจ้ะเป็นเพียงตวัชีว้ดัท่ีไมสํ่าคญัตอ่การเลกิเสพยาเสพย์ตดิ 



 22 

   10. การบําบดัท่ีมีประสทิธิภาพไมจํ่าเป็นต้องให้ผู้ ป่วยสมคัรใจเองก็ได้แม้วา่การท่ี
ตวัผู้ ป่วยเองมีแรงจงูใจสงูจะช่วยให้การบําบดัเป็นไปได้ด้วยดีก็ตาม แตก่ารกระตุ้นหรือการชีนํ้าใน
ครอบครัว ในสถานท่ีทํางานหรือในระบบยตุิธรรม กระบวนการทางกฎหมาย ก็มีอิทธิพลตอ่ผู้ ป่วย
มาก เพราะจะช่วยเพิ่มอตัราการเข้ารับการบําบดัและการคงอยูเ่พ่ือรับการบําบดัอยา่งตอ่เน่ืองมาก
ขึน้ได้และยงัช่วยให้การบําบดัประสบความสําเร็จมากขึน้ด้วยจากแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการบําบดั
และฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาบ้า สามารถจะสรุปความสําคญัได้ว่า ผู้ ใช้ยาเสพย์ติด ไม่ใช่
อาชญากรรม แตเ่ป็นเพียงผู้ มีความผิดพลาดในการดําเนินชีวิตไปเก่ียวข้องกบัยาเสพย์ติด จึงต้อง
นําเข้าสู่กระบวนการบําบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีต้องมีการเปล่ียนวิถีชีวิต พฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยพบว่ายงัไม่มีวิธีการบําบดัและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาบ้าท่ีให้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมหรือมีความคงท่ีเฉพาะ แต่จะปรับวิธีการให้เหมาะสมระหว่าง สถานท่ี
บําบดั เวลา ปัญหา และความต้องการของผู้ ป่วยแตล่ะคน ซึง่ถือว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุ ทัง้นีต้้อง
คํานงึถึงแผนการบําบดัและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ เสพยาบ้าท่ีมีความเหมาะสมกบับริบท โดยอาจไม่มี
ความจําเป็นต้องใช้ยาในขัน้ตอนถอนพิษยาเลย 
 1.7 การกลับไปเสพซํา้ 
  1.7.1 เช็ง (Chien. 1985. อ้างอิงจาก ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2545: 80–81) ได้ให้
ความหมายของการกลบัไปเสพซํา้วา่ หมายถึง การท่ีผู้ติดสารเสพติดหรือผู้จะเลิกเสพกลบัไปเสพ
ซํา้ มีความหมายหลายอย่าง ในแง่ของความรุนแรงท่ีมีได้ ตัง้แตข่นาดเบาๆ ไปจนถึงขนาดหนกัขึน้ 
คือ การกลบัไปเสพเป็นครัง้คราว ประเภทพลาดไปชัว่คราวและการกลบัไปติดใหม่อีกครัง้ ซึง่มี
หลกัการช่วยเหลือเพ่ือป้องกนัการเสพซํา้และการลดพฤตกิรรมเสพซํา้ดงันี ้
   1. การเข้าใจกระบวนการกลบัไปเสพซํา้ ผู้ปฏิบตัิงานจะสอนให้ผู้จะเลิก
ยาเสพย์ติดสามารถระบตุวักระตุ้นหรือสญัญาณเตือนตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ก่อนการกลบัไปใช้สารเสพ
ติด อาจต้องฝึกการบนัทึก การวางแผนจดัการกบัสญัญาณอนัตรายต่าง ๆ เหล่านีอ้ย่างเป็น
รูปธรรม รวมทัง้การพิจารณาสิง่เร้าจากสภาพแวดล้อมด้วย 
   2. การระบปัุจจยัเส่ียงตอ่การกลบัไปเสพซํา้ได้ ผู้จะเลิกยาเสพย์ติดจะได้รับการ
ฝึกฝนให้ตรวจสอบ ค้นหา และระบุภาวะท่ีจะทําให้เขามีความเส่ียงสูงต่อการกลบัไปเสพ
ยาเสพย์ตดิใหม ่
   3. การบริหารจดัการกบัความอยากยาเสพย์ตดิอยา่งรุนแรง และการสามารถระบุ
ได้ว่าแรงผลกัดนันัน้คืออะไร ผู้ จะเลิกยาเสพย์ติดจะได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้การสืบค้นหา 
แรงผลกัดนัทัง้ทางสรีระจิตใจและลกัษณะอาการท่ีต้องการจะใช้ยาเสพย์ตดิอย่างเต็มท่ีทกุประการ
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ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ท่ีเกิดขึน้กบัตน ทัง้ภายในและภายนอกนัน้มาให้ผู้จะเลิกยาเสพย์ติดแต่
ละคนหายทุธวิธีควบคมุให้ได้และผู้ปฏิบตัิงานจะเป็นผู้คอยให้ความมัน่ใจ ให้กําลงัใจท่ีจะบริหาร
จดัการกบัภาวะก่อกระตุ้นเหลา่นัน้ให้ได้เป็นรายบคุคลไป 
   4. การระบภุาวะกดดนัจากสงัคม และการฝึกฝนการบริหารจดัการกบัภาวะนัน้ 
ให้ทราบลว่งหน้า วา่มีภาวะทางสงัคมมากมายท่ีมีสว่นสําคญัตอ่ความก้าวหน้าในระยะฟืน้ฟสูภาพ 
อาจเป็นได้ทัง้อปุสรรคและกําลงัใจท่ียิ่งใหญ่ 
   5. การจดัการกบัความเครียด หรือความโกรธ ผู้ติดยาเสพย์ติดมกัมีลกัษณะ 
อ่อนไหวง่ายเก็บกด ไม่ยอมรับรู้ภาวะอารมณ์เครียดหรือโกรธของตนเอง ไม่ยอมเผชิญกบัความ
จริงแล้วหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองแต่จะปฏิเสธความจริง เพ่ือจะได้ไม่ต้องลําบากหรือ
เจ็บปวดในการเข้าไปดําเนินการบริหารแก้ไข ก็มกัจะพอใจเลือกวิธีง่าย ๆ คือ หาทางออกด้วยการ
ใช้ยาเสพย์ตดิ 
   6. ความเบ่ือ ผู้จะเลิกยาเสพย์ติดท่ีต้องเดินทางด้วยเส้นทางท่ียาวไกล เม่ือมาถึง
ระยะหนึ่งเขาอาจรู้สึกเบ่ือและลดความอดทนท่ีจะต้องเฝ้าระวงัดแูลชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
อย่างรอบคอบทกุฝีก้าว ซึง่จะมีผลมากท่ีจะทําให้ตดัสินใจเลิกทนลงกลางคนั จึงจําเป็นต้องยึด
หลกัการ ต้องออกแบบวิธีการ วางแผนการใช้เวลาพกัผ่อนอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้ จะเลิก
ยาเสพย์ตดิ เพ่ือลดความเบ่ือในชีวิตประจําวนัลงได้ 
   7. การช่วยเหลือเม่ือผู้ติดยาเสพย์ติดกลบัไปเสพซํา้ การเตรียมการ แก้ปัญหา
กล้าเผชิญกบัการกลบัไปเสพซํา้ แล้วถือเป็นบทเรียนท่ีจะฝึกฝนตนเองให้แกร่งกล้าขึน้กว่าเก่า
เท่านัน้ ท่ีจะต่อสู้ เอาชนะความอยากยาเสพย์ติดได้ ในหลกัการข้อนี ้ จะสนบัสนนุให้ผู้จะเลิก
ยาเสพย์ติดได้ทบทวนทกุด้านท่ีทําให้เขากลบัไปเสพซํา้ รวมถึงด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม  
ตา่ง ๆ ท่ีทําไปก่อน ขณะทําและหลงัจากกลบัไปเสพซํา้ เพ่ือนําเหตกุารณ์เหลา่นีม้าพดูคยุอภิปราย
กนักบัผู้ รักษา เพ่ือจะได้ลดความเสียหายในระหว่างท่ีเสพซํา้ หรือเพ่ือสร้างกําลงัใจให้หนักลบัมา
ตัง้ใจเร่ิมต้นกนัใหม ่
      8. การวางแผนระยะยาวในการงดสารเสพติด ผู้ปฏิบตัิงานจะประสานกบัผู้จะ
เลิกยาเสพย์ติดให้ตัง้ใจเต็มท่ีในการทุ่มเทและรับผิดชอบการฟืน้สภาพของตวัเองในระยะยาว เป็น
ต้นวา่ การเข้าประชมุกลุม่ร่วมการปรึกษาทางจิตวิทยา และการเข้ากลุม่ผู้จะเลิกยาเสพย์ติด หรือมี
การจดักิจวตัรประจําวนัให้อยู่อย่างปลอดภยัจากตวักระตุ้นให้ไปเสพซํา้ เป็นต้น การป้องกนัการ
กลบัไปเสพซํา้ เป็นการบําบดัทางพฤติกรรมและความคิด ซึง่ได้รับการพฒันาขึน้เพ่ือบําบดัผู้ติด
สรุาและตอ่มาถกูประยกุต์ใช้กบัผู้ ท่ีติดโคเคน ด้วยกลยทุธ์ทางพฤติกรรมความคิดมีพืน้ฐานมาจาก
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ทฤษฎีท่ีวา่ กระบวนการเรียนรู้มีบทบาทสําคญัในการพฒันาแบบแผนทางพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
ผู้ ป่วยจะเรียนรู้ท่ีจะระบุและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมผู้ ป่วยจะเรียนรู้ท่ีจะระบุและแก้ไข
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของตน การป้องกนัการกลบัไปเสพยาซํา้จะรวมกลยทุธ์ทางพฤตกิรรมแล
ความคดิ หลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกนั 
  1.7.2 สํานกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพย์ติด กระทรวงยตุิธรรม (2547: 92 ) 
ได้อธิบายถึงการกลบัไปติดยาเสพย์ติดซํา้วา่เป็นกระบวนการที่เร่ิมต้นจากการเปลี่ยนแปลงขอ
ความคิดความรู้สกึหรือพฤติกรรมของบคุคล ซึง่เกิดจากปัจจยั 3 ประการประกอบเข้าด้วยกนั คือ 
ตวักระตุ้น (Trigger) การขาดทกัษะในการป้องกนัตนเอง (Coping skill) และการขาดสํานกึถึงชีวิต
ท่ีปลอดจากสิ่งมวัเมา (Commitment to sobriety) ซึง่เดลล่ี (Daley. 1998) ได้กลา่วว่าการติด
ยาเสพย์ติดซํา้สามารถแบง่ได้เป็น 2 ความหมาย คือ การติดยาเสพย์ติดซํา้เป็นเหตกุารณ์ของกา
ใช้ยาเสพย์ติดหรือการติดยาเสพย์ติดซํา้เป็นกระบวนการของการถอยหลงัไปสูพ่ฤตกิรรม หรือ 
ทศันคตท่ีิเบ่ียงเบน และอาจนําไปสูก่ารใช้ยาเสพย์ตดิในระยะท่ีสามารถอดยาได้แล้ว 
  1.7.3 มาเลตต์ และโกรดอน (Marlatt. and Gordon. 1985. อ้างอิงจาก สํานกังาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด. 2547: 92) ท่ีว่าการติดยาเสพย์ติดซํา้จะเกิดขึน้เป็
กระบวนการ การติดยาเสพย์ติดซํา้ มิได้เร่ิมจากการใช้ยาครัง้แรกหลงัจากท่ีผ่านการบําบดัและ
หยดุเสพมาได้ระยะหนึง่แล้วแตเ่ร่ิมจากมีพฤตกิรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากสงัคมปกตแิละใช้ยาเสพย์ติด
ในท่ีสดุ 
  1.7.4  กอร์สกี (Gorski. 1989. อ้างอิงจาก สํานกังานป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพย์ติด. 2547: 92-93) ได้อธิบายว่า การติดซํา้นัน้มีความหมายมากกวา่การกลบัมาใช
ยาเสพย์ติดหรือแอลกอฮอล์ แต่เป็นกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอนของการฟืน้สภาพท่ีผิดระบบจนทํา
ให้การกลบัไปใช้ยาเสพย์ติดหรืออลักอฮอล์กลายเป็นทางเลือกท่ีมีเหตผุลในการท่ีจะรักษาตนเอง
กระบวนการตดิซํา้ เปรียบเสมือนกบัการล้มของแถวโดมิโน เม่ือโดมิโนตวัแรกกระทบตวัท่ีสอง ก็จะ
ไปกระทบตวัท่ีสามตอ่ จากนัน้ปฏิกิริยาลกูโซก็่จะเร่ิมขึน้กระบวนการติดซํา้สามารถแบง่เป็นขัน้ตอ
ตา่ง ๆ ดงันี ้
   1. เกิดการตดิขดัในการฟืน้สภาพ 
   2. ปฏิเสธวา่ตนเองตดิขดัในการฟืน้สภาพ 
   3. ใช้พฤตกิรรมอ่ืน ๆ มากลบเกล่ือนความรูสกึ 
   4. ประสบกบัเหตกุระตุ้นจนไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ได้ 
   5. เกิดปัญหาภายในจิตใจ 
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   6. เกิดปัญหาพฤตกิรรมภายนอก 
   7. ขาดการควบคมุ 
   8. มีความคดิแบบผู้ เสพตดิ 
   9. กลบัไปสูก่ลุม่ สถานท่ี หรือสิง่ท่ีทําให้เสพตดิ 
   10. ใช้สารเสพตดิ 
 จากคําจํากดัความและหลกัการ กระบวนการสามารถจะสรุปได้ว่ามีปัจจยัหรือภาวะ
หลายอย่างท่ีทําให้มีการกลบัไปเสพซํา้ได้ โดยเฉพาะท่ีเกิดจากการตกอยู่ในภาวะความเครียด
กดดนัและการได้รับตวักระตุ้น เช่น บหุร่ี เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ กาว จึงต้องมีการสร้างทกัษะใน
การป้องกนัตนเองไม่ให้กลบัไปเสพซํา้อีก ท่ีต้องใช้กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมเป็น
หลกัสําคญั 
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับยาบ้า 
  อารีรัตน์ ภู่อ่ิม (2540:165–166) ศกึษา เร่ืองปัญหาและความเป็นไปได้ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาบ้าในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา เขต 
การศกึษา 5 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไว้วา่ สถานศกึษาควรจดับคุลากรท่ีมีวฒุิภาวะ ท่ีเป็นท่ียอมรับ ของ
นกัเรียน โรงเรียน ครอบครัว และชมุชน ซึง่มีความรู้และประสบการณ์ ทําหน้าท่ีในการ ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการเสพยาบ้าของนกัเรียน โดยสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน เพ่ือให้ชมุชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเสพยาบ้าของนกัเรียน ตลอดจนการ สอดส่องดแูล
นกัเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือแบง่เบาภาระของสถานศกึษาครอบครัวและชมุชน สถานศกึษาควรจดั
กิจกรรมท่ีใช้ในการป้องกันและแก้ไขการเสพยาบ้า โดยจดัให้มีรูปแบบท่ี หลากหลายตาม
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการสอดแทรกความรู้เข้าไปในการเรียนการสอน และควร กํากบัดแูล 
นกัเรียนในกลุม่เส่ียงอยา่ใกล้ชิด สร้างภมูิคุ้มกนั เพ่ือให้นกัเรียนมีจิตสํานกึและ ภมูิต้านทาน 
  อทุยัศรี แสงคล้อย (2539: 94–100 ) ศกึษาเร่ืองการศกึษาความคิดเห็น ของครูตอ่
การป้องกนัแก้ไขปัญหายาแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ในโรงเรียนมธัยมศกึษา : ศกึษาเฉพาะใน กรณี
โรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ผลการวิจยัพบว่า ในด้านการป้องกนัปัญหายาบ้า ตาม
ความคดิเห็นของครู เห็นวา่ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้มีสว่นแสดงออกตามความสามารถท่ี มีอยู ่
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ จดัอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกนั ยาบ้า
แก่ผู้ปกครอง และนกัเรียน ในด้านการเรียนการสอน ครูควรใช้จิตวิทยาเด็กมาใช้ และใช้ส่ือ ทาง
การศกึษาเพ่ือเพิ่มความรู้เก่ียวกบัโทษของยาบ้า ในด้านการแก้ไขปัญหายาบ้า ครูมีความ คิดเห็น
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ว่าต้องมีการร่วมมือระหว่างครู ผู้ นําชมุชนและสมาชิกในชมุชน และครูควรมีสมัพนัธภาพ ท่ีดีกบั
นกัเรียนทกุคน 
  มสัสโุมโต  (Matsumato, T. 2000: 112) ได้วิจยัเร่ือง เปรียบเทียบรูปแบบการเสพ
เมทแอมเฟตามีนแบบสูบและแบบฉีดเข้าเส้นเลือดในผู้ เสพติดเมทแอมเฟตามีนในญ่ีปุ่ น 
ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ ท่ีเสพโดยวิธีสบูมกัจะไม่สามารถควบคมุการเสพได้ และเกิดอาการโรคจิต เช่น 
อาการหลงผิด และประสาทหลอนได้เร็วกว่าแบบฉีดเข้าเส้นเลือด แต่ไม่พบความแตกต่างใน
ลกัษณะอาการโรคจิตในขณะท่ีมนึเมา (Intoxication) และไม่พบความแตกตา่งของจํานวนร้อยละ
ของผู้ ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนเรือ้รัง (Chronic methamphetamine psychosis) ระหว่าง
ผู้ ท่ีเสพแบบสูบหรือแบบฉีด ในแง่ของการรักษาพบว่าผู้ เสพแบบฉีดท่ีมีอาการโรคจิตมีความ
ต้องการยาต้านโรคจิตในขนาดท่ีสงูกว่า ซึง่อาจมีผู้ ท่ีเสพแอมเฟตามีนแบบสบูอีกจํานวนมากท่ียงั
ไมไ่ด้เข้ารับการรักษา 
  เยช และคณะ (Yeh H. and others. 2001: 390) ได้วิจยัเร่ือง ผู้ ป่วยโรคจิตจากเมท
แอมเฟตามีนจํานวน 21 ราย ด้วยแบบประเมิน Schedule of affective disorder and 
schizophrenia (SADS), Scale for assessment of negative symptoms (SANS) และ Global 
assessment scale (GAS) ขณะรักษาตวัในโรงพยาบาลและ 6 เดือนหลงัจําหน่าย ผลการวิจยั
พบว่า สามารถติดตามผู้ ป่วยได้ 17 รายในจํานวนนี ้8 รายยอมรับว่ากลบัไปเสพเมทแอมเฟตามีน
ซํา้ ผลการประเมินหลงัตดิตาม 6 เดือนพบวา่ คะแนน Delusion และ Hallucination จาก SADS มี
คา่ลดลง คะแนน GAS ดีขึน้ สว่นคะแนน SANS ต่ํากวา่ระดบัปานกลาง สรุปได้ว่าผู้ ป่วยโรคจิต
จากเมทแอมเฟตามีนมีอาการดีขึน้มากหลงัติดตาม 6 เดือน และจากผลการประเมิน SANS และ
ลกัษณะการดําเนินโรคบง่ชีว้า่โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนแตกตา่งจากโรคจิตเภทเรือ้รัง 
 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัยาบ้าในเยาวชน  จะเห็นได้ว่าปัจจบุนัเยาวชนท่ีติด
ยาเสพย์ติดเป็นจํานวนมาก  และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต  วิธีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพย์ติดพบว่าถูกชักจูงจากเพ่ือน  อยากลอง  และสภาพแวดล้อมมีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพย์ติด  ดงันัน้ในการศึกษารายกรณีจะทําให้ทราบรายละเอียดต่างๆ  แล้วนําข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์  เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตขุองการเสพยาบ้า  ซึง่เป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขอยา่งเร่งดว่น 
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2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษารายกรณี 
 2.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี  
  นกัจิตวิทยาแนะแนวหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของคําว่า  การศึกษารายกรณี 
(case  study )ไว้หลายทศันะ  ซึ่งมีลกัษณะคล้าย ๆ กนัคือ  เป็นกระบวนการของการศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลเป็นระยะเวลาติดต่อเน่ืองกนั  เป็นรายกรณีไป  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
หาทางช่วยเหลือให้บคุคลนัน้ได้รู้จกัตวัเอง  เข้าใจตนเอง  และสามารถปรับปรุงตนเองได้ดีขึน้  ใน
ทกุ ๆ ด้าน  ไมว่า่จะเป็นด้านการเรียน  อารมณ์  และสงัคม  เป็นต้น 
  ดงันัน้การศกึษารายกรณี  คือ การศกึษารายละเอียดเก่ียวกบับคุคลอย่างลกึซึง้ และ
วิเคราะห์ถึงสาเหต ุท่ีทําให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นนัน้ หรือมีพฤติกรรมแปลกไปว่ามีสาเหตมุาจาก
อะไร รวมทัง้แปลความหมายของพฤติกรรมนัน้ๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กบัปัญหาและการปรับตวัของ
บคุคลนัน้อย่างไร (พนม ลิม้อารีย์. 2548: 123) ซึง่สอดคล้องกบักมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2529: 3) ท่ี
กล่าวไว้ว่าการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณีคือการศึกษารายละเอียดต่างๆ ท่ีสําคญัของหน่วยใด
หน่วยหนึ่งในสงัคม เช่น บุคคล กลุ่ม ชุมชน บ้าน สถาบนั เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบนัมกัเน้น
รายละเอียดของแต่ละบุคคล การศึกษารายละเอียดจะต้องศึกษาอย่างต่อเน่ืองกันไประยะเวลา
หนึง่ แล้วนํารายละเอียดท่ีได้มาวิเคราะห์ตีความ เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตขุองพฤติกรรม ซึง่อาจเป็น
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ได้ พฒันาการด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษด้านใด
ด้านหนึง่  
  ทศวร มณีศรีขํา (2539:170) ได้ให้ความหมายของการศกึษารายกรณีว่า การศกึษา
รายกรณีเป็นการศกึษาบคุคลอย่างกว้างขวางและอย่างละเอียด ทัง้ภมูิหลงั และชีวิตความเป็นอยู่
ในปัจจบุนั ซึง่ข้อมลูตา่งๆเหลา่นีจ้ะช่วยทําให้ ผู้ศกึษาเข้าใจบคุคลนัน้ได้อย่างแท้จริง อนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การช่วยเหลือบคุคลนัน้ และช่วยให้เขาได้ตระหนกัรู้ รวมทัง้สามารถปรับตวัได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และมีความสขุ 
  กรมสขุภาพจิต (2544 ก: 17) ได้ให้ความหมายของการศึกษารายกรณีไว้ดงันี ้
การศึกษารายกรณีเป็นการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบับุคคลท่ีต้องการศึกษาอย่างละเอียด และนํา
ข้อมลูมาวิเคราะห์วินิจฉยัหาสาเหต ุ กระบวนการความเป็นมาของเหตกุารณ์เร่ืองราวของปัญหา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการให้คําแนะนําปรึกษา แก้ปัญหาหรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อไป 
รวมทัง้ทําการประเมินตดิตามผลหลงัจากให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไปแล้ว 
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  เจส สเท็น ( Jess Stein 1994: 229) ได้ให้ความหมายของ การศกึษารายกรณี
หมายถึง การรวบรวมข้อมลู และจดัการกบัข้อมลูตา่งๆ ของแตล่ะบคุคลเพ่ือสามารถท่ีจะนําไป
วิเคราะห์ และอธิบายถึงท่ีมาของพฤตกิรรมตา่งๆของบคุคลท่ีเราต้องการจะศกึษา 
 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษารายกรณี หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลอย่างละเอียดและนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
ตีความหมาย เพ่ือหาทางช่วยเหลือ สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมี
ประสทิธิภาพ 
 2.2  จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี 
  การศกึษารายกรณี มีจดุมุง่หมายหลายประการดงัท่ี พนม ลิม้อารีย์ (2538: 10) ได้
สรุป จดุมุง่หมายของการศกึษารายกรณีไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือสืบค้นหาสาเหตท่ีุทําให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีผิดปกต ิซึง่ทางโรงเรียนจะได้
ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขได้อยา่งถกูต้อง 
  2. เพ่ือสืบค้นกระสวน (Pattern) ของพฒันาการของนกัเรียนทัง้ในด้านร่างกาย 
สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม และจิตใจ ซึง่ทางโรงเรียนจะได้ให้การสง่เสริม พฒันาได้อยา่งเหมาะสม 
  3. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความจริงเก่ียวกบัตนเอง 
สามารถพฒันาตนเอง สามารถวางแผนชีวติ สามารถตดัสนิใจเลือกแนวทางศกึษาตอ่ และเลือก
อาชีพ สามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุและมีประสทิธิภาพ 
  4. เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเดก็ของตนได้ดีขึน้และให้ความร่วมมือกบัทาง
โรงเรียนในการแก้ไขปัญหาของบตุรหลานของตน 
  5. เพ่ือช่วยให้คณะครูได้เข้าใจนกัเรียนอยา่งละเอียด ลกึซึง้และถกูต้อง และนําผล
ของการศกึษารายกรณีไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจดักิจกรรมและการให้บริการ
ตา่งๆ แก่นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการและความพร้อมของนกัเรียน 
  นอกจากนี ้ลกัขณา  สริวฒัน์ (2543: 247) ได้กลา่วถงึวตัถปุระสงค์ของการศกึษา
รายกรณีไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือสืบค้นรูปแบบของพฒันาการเพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุทําให้นกัเรียนมีพฤตกิรรม
ผิดปกต ิซึง่ทางโรงเรียนจะได้ให้ความชว่ยเหลือ และแก้ไขอยา่งถกูต้อง  
  2. เพ่ือสืบค้นรูปแบบของพฒันาการของนกัเรียนทัง้ในด้านร่างกาย สตปัิญญา 
อารมณ์ สงัคม และจิตใจ เพ่ือทางโรงเรียนจะได้ให้การสง่เสริมพฒันาได้อยา่งเหมาะสม 
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  3. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจตนเอง สามารถพฒันาตนเองได้ในทกุ ๆ ด้าน 
และสามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ และมีประสทิธิภาพ 
  4. เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจบตุรหลานของตนได้ดีขึน้ และให้ความร่วมมือกบัทาง
โรงเรียนในการแก้ไขปัญหาของบตุรหลานของตน 
  5. เพ่ือช่วยให้คณะครูได้เข้าใจนกัเรียนอยา่งละเอียด ลกึซึง้ ถกูต้อง และสามารถนํา
ผลของการศกึษารายกรณีนีไ้ปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และการ
ให้บริการตา่ง ๆ แก่นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการ และความพร้อมของเขา 
  จากแนวคดิข้างต้นสรุปได้วา่ การศกึษารายกรณีมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้ผู้ศกึษาได้
เข้าใจถึงสาเหตตุา่งๆ ของพฤตกิรรมทัง้ท่ีเป็นปัญหาและไมเ่ป็นปัญหาของผู้ รับการศกึษาอยา่ง
ละเอียด เพ่ือวนิิจฉยัและหาแนวทางในการช่วยเหลือป้องกนั ตลอดจนสง่เสริมผู้ รับการศกึษาให้มี
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้ารศกึษารายกรณียงัก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องระหวา่งผู้ รับ
การศกึษาและผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ รับการศกึษา เชน่ ครู-อาจารย์ บดิามารดา เพ่ือน เป็นต้น  
 2.3 ประโยชน์ของการศึกษารายกรณี 
  การศกึษารายกรณีเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์ตอ่งานของบคุคลท่ีนําไปใช้ และบคุคลท่ี
เก่ียวข้องดงัท่ี พนม ลิม้อารีย์ (2538: 10) ได้สรุปประโยชน์ของการศกึษารายกรณีไว้คือ 
  1. ประโยชน์ตอ่ครู หรือผู้แนะแนวท่ีเป็นผู้ศกึษาโดยตรง มีดงันี ้
   1.1 ช่วยให้ครู หรือผู้แนะแนวได้รายละเอียดเก่ียวกบัตวันกัเรียนอย่างกว้างขวาง
ทําให้รู้จักเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวมีความเข้าใจและ
ยอมรับเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลดีขึน้ มีจิตใจเป็นกลางไมมี่อคตติอ่บคุคลท่ีมาเก่ียวข้อง 
   1.2 ช่วยให้ครูหรือผู้ แนะแนวเข้าใจถึงสาเหตุ และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ทําให้มองเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม ทนัเวลาและทนัเหตกุารณ์ 
   1.3 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวมีความรู้ มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและกลวิธีตา่งๆ 
ในการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัตวันกัเรียนและยงัช่วยให้เป็นคนท่ีมีเหตผุล รู้จกัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
รู้จกัการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมลูท่ีได้รวบรวมไว้มาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ 
  2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนท่ีเป็นผู้ได้รับการศกึษา ดงันี ้ 
   2.1 ช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกับ
ตนเอง มีการปรับปรุงตนเอง หรือแก้ไขปัญหาของตน เพ่ือช่วยให้สภาพชีวิตดีขึน้กวา่เดมิ 
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   2.2 ช่วยให้นักเรียนมีกําลังใจและมีความเต็มใจท่ีจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมี
ความหวงัและเข้มแข็ง 
  3. ประโยชน์ตอ่คณะครูและโรงเรียน ดงันี ้
   3.1 ช่วยให้คณะครูรู้จักและเข้าใจนกัเรียนของตนดีขึน้ ยินดีให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กบันกัเรียน 
   3.2 ให้โรงเรียนได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ  เก่ียวกบัปัญหาและความต้องการของ
นกัเรียนทําให้สามารถนําข้อเท็จจริงเหลา่นัน้ มาใช้แป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน การสอน 
การจดักิจกรรม และการให้บริการด้านตา่งๆ แก่นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
  4. ประโยชน์ตอ่ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีได้รับการศกึษา 
   4.1 ช่วยให้ผู้ ปกครองเข้าใจเด็กของตนดีขึน้ ทําให้สามารถปฏิบัติตนต่อบุตร
หลานได้อยา่งเหมาะสม 
   4.2 ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจ เพราะได้ตระหนักว่าโรงเรียนมีความ
ตัง้ใจและจริงใจในการป้องกนั ช่วยเหลือแก้ไข สง่เสริมและพฒันานกัเรียน 
  ทศวร มณีศรีขํา  (2539: 182) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการศกึษารายกรณีไว้ดงันี ้
  1. ทําให้ผู้ ได้ข้อมูลจํานวนมากและกว้างขวาง ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักเรียน
ละเอียดทกุแง่มมุ 
  2. ช่วยให้สามารถนําข้อมลูท่ีได้รวบรวมนัน้มาวิเคราะห์ และวินิจฉัยหาสาเหตขุอง
พฤตกิรรมได้มากกวา่วิธีอ่ืน ๆ  
  3. ทําให้ผู้ ศึกษาและผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง มองเห็นแนวทางท่ีจะให้ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน 
  4. ทําให้นกัเรียนได้รู้จกัเข้าใจตนเอง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ
เท่ากบัเป็นการช่วยลดปัญหา และเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาชาดอีกทางหนึง่ด้วย  
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการศึกษารายกรณีนัน้มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นผู้
ศกึษา ผู้ถกูศกึษา และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง อนัได้แก่ บคุคลภายในครอบครัว สถาบนัการศกึษา รวม
ไปถึงผู้สนใจ ในการนําผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกศึกษา 
และยงัสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดปัญหากบับคุคลอ่ืนตอ่ไปได้ 
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 2.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี 
  ประภาพิศ  สญัชาตเิจตน์ (2539: 333) ได้กําหนดกระบวนการศกึษารายกรณีมี
ขัน้ตอนตามลําดบัขัน้ดงันี ้
  1. การเลือกนกัเรียนสําหรับศกึษารายกรณี 
   โดยทัว่ไปแล้วการศกึษารายกรณี ควรได้กระทํากบันกัเรียนทกุคนในโรงเรียน ไม่
วา่จะเป็นเดก็ปกต ิเดก็ท่ีฉลาด เดก็ท่ีมีพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา เดก็ท่ีมีความลําบากในการปรับตวั
หรือเดก็ท่ีเรียนออ่นก็ตาม แตโ่ดยทางปฏิบตัก็ิมกัจะเลือกศกึษารายกรณีกบัเดก็ท่ีมีปัญหาเป็น
ลําดบัแรก ทัง้นีเ้พราะการศกึษารายกรณีต้องใช้เวลามากในการศกึษาและผู้ศกึษาต้องรู้เทคนิค
วิธีการในการศกึษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเป็นอยา่งดี 
  2. การรวบรวมข้อมลูเพ่ือศกึษารายกรณี 
   การรวบรวมข้อมลูเพ่ือศกึษารายกรณีนัน้  ผู้ศกึษาสามารถกระทําได้ 2 ทางคือ  
    1. รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ถกูศกึษาจากระเบียนสะสม 
    2. ใช้กลวิธีตา่ง ๆ ของเทคนิคการรวบรวมข้อมลูเพ่ือการแนะแนวศกึษาผู้ถกู
ศกึษาเพ่ือเพิม่เตมิข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้กว้างขวางยิง่ขึน้ 
   เพ่ือให้ได้ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้ถกูศกึษาอยา่งละเอียดและกว้างขวาง ผู้ศกึษา
สามารถรวบรวมข้อมลูได้จากแหลง่ข้อมลูและกลวิธีดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 การเก็บข้อมลูจากผู้ถกูศกึษาเอง โดยใช้กลวิธีดงัตอ่ไปนี ้
    2.1.1 การสงัเกตแล้วบนัทกึพฤตกิรรมตรง หรืออาจประเมินพฤตกิรรมโดยใช้
ระเบียนพฤตกิารณ์และมาตราสว่นประมาณคา่ 
    2.1.2 การสมัภาษณ์ผู้ถกูศกึษา 
    2.1.3 การศกึษาจากผลงานของผู้ถกูศกึษาเป็นต้นวา่ อตัชีวประวตั ิบนัทกึ
ประจําวนัหรืออนทิุน 
    2.1.4 การศกึษาโดยใช้แบบสอบถาม เช่น แบบสอบถามแบบเตมิประโยคให้
สมบรูณ์ แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัความนกึคดิของนกัเรียนท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน
ตลอดจนเจตคตแิละคา่นิยมตา่ง ๆ  
    2.1.5 การใช้แบบทดสอบตา่ง ๆ เป็นต้นวา่ แบบทดสอบสตปัิญญา 
แบบทดสอบความถนดั แบบทดสอบบคุลกิภาพ 
   2.2 การเก็บข้อมลูจากเพ่ือนผู้ถกูศกึษา โดยใช้กลวิธีดงันี ้
    2.2.1 การสมัภาษณ์เพ่ือของผู้ถกูศกึษา 
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    2.2.2 การใช้กลวิธีสงัคมมิต ิ
    2.2.3 การใช้แบบสอบถาม “ใครเอย่” 
  3. การวิเคราะห์ข้อมลูและการวนิิจฉยัปัญหา 
   เม่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ถกูศกึษาได้มากเพียงพอแล้ว ผู้ศกึษาจะนําข้อมลู
ทัง้หลาย มาวิเคราะห์และวินิจฉยัสาเหตขุองปัญหาหรือพฤตกิรรมนัน้อยา่งรอบคอบและถกูต้อง 
เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือตอ่ไป 
  4. การดําเนินการช่วยเหลือแก้ไข 
   เม่ือวินิจฉยัปัญหาได้แล้ว ชัน้นีจ้ะเป็นการตดิหาวธีิการตา่ง ๆ ท่ีจะนํามา
ช่วยเหลือแนะแนว และดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้ 
  5. การตดิตาม 
   หลงัจากท่ีได้ให้ความช่วยเหลือนกัเรียนผู้นัน้ไปแล้ว จะต้องมีการตดิตามผลดู
เท่าท่ีได้ช่วยเหลือแก้ไขไปแล้วนัน้  ได้ผลหรือไมอ่ยา่งไร จะต้องปฏิบตัอิยา่งไรเพิม่เตมิอีกหรือไม ่ครู
แนะแนวต้องตดิตามผลตอ่เน่ืองจนกวา่เดก็จะปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม 
  พนม ลิม้อารีย์ (2538: 12-13) กลา่ววา่ การศกึษารายกรณีท่ีสมบรูณ์นัน้ อาจจําแนก
ขัน้ตอนในการดําเนินงานได้ 6 ขัน้ด้วยกนั คือ 
  1. ขัน้รวบรวมข้อมลูท่ีจําเป็นเก่ียวกบัตวับคุคล (Collecting of the necessary data) 
ซึง่จะช่วยให้ครูรู้จกันกัเรียนท่ีถกูศกึษา ตลอดจนช่วยให้ทราบภาวะความเป็นไปในปัจจบุนัของ
นกัเรียนอีกด้วย 
    2. ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) เป็นการนําข้อมลูท่ีรวบรวมเอาไว้มาวิเคราะห์หา 
ข้อเท็จจริงตา่งๆ และจําแนกออกเป็นด้านๆ เพ่ือสะดวกในการตีความหมายข้อมลูเก่ียวกบับคุคล
นัน้ 
  3. ขัน้ตรวจวินิจฉยัปัญหา (Diagnosis) เป็นการนําเอาผลการวิเคราะห์ข้อมลูใน    
ขัน้ท่ี 2 เป็นพืน้ฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือวินิจฉยัวา่อะไรน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหา การลง
ความเห็นเก่ียวกบัปัญหานีอ้าจเป็นการชัว่คราวไมใ่ช่ข้อยตุ ิแตก็่เป็นพืน้ฐานของการสงัเคราะห์
ข้อเท็จจริงในขัน้ตอ่ไป 
  4. ขัน้สงัเคราะห์ข้อมลูหรือรวบรวมข้อมลูเพิ่มเตมิ (Synthesis) เม่ือวนิิจฉยัแล้ววา่
อะไรน่าจะเป็นปัญหา ก็ควรจะได้ศกึษาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัปัญหานัน้เพิ่มเตมิ ด้วยวธีิการตา่งๆ 
เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น แล้วนําข้อเท็จจริงท่ีได้มาสงัเคราะห์เข้าด้วยกนั 
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กบัข้อเท็จจริงท่ีมีอยูแ่ล้ว ทําให้มองเห็นความสมัพนัธ์ของข้อมลูแตล่ะด้าน เกิดเป็นภาพรวมทาง
บคุลกิภาพของบคุคลผู้นัน้ อนัจะช่วยให้ผู้ศกึษาสามารถเข้าใจลกัษณะของปัญหาและสาเหตขุอง 
ปัญหาได้อยา่งถ่องแท้ 
  5. ขัน้ให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เม่ือแน่ใจวา่วินิจฉยัปัญหาได้ถกูต้องแล้ว ควร
จะหามาตรการตา่งๆท่ีจะนํามาช่วยเหลือนกัเรียนในการแก้ปัญหาแล้วดําเนินการช่วยเหลืออยา่ง
จริงจงั 
  6. ขัน้ตดิตามผล (Follow -Up) เม่ือผู้ศกึษารายกรณีได้ให้ความชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี
ถกูศกึษาไปแล้ว สิง่ท่ีจะขาดไมไ่ด้คือ การตดิตามผล เพราะจะช่วยให้ทราบวา่ การศกึษารายกรณี 
ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร มีข้อบกพร่องท่ีควรจะแก้ไขปรับปรุงอยา่งไรบ้าง และจะต้อง 
ให้ความช่วยเหลือเพิม่เตมิอีกหรือไม ่
  กรมสขุภาพจิต (2544 ข: 18-20) ได้กําหนดขัน้ตอนในการศกึษารายกรณีไว้ดงันี ้
  1. ศกึษาข้อมลูความเป็นมา ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหาในด้านตา่งๆ ดงันี ้
   (1) ลกัษณะปัญหา ได้แก่ การแสดงออกรวมถึงเหตกุารณ์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ 
ระยะเวลาในการเกิดปัญหาตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถงึปัจจบุนั ความถ่ีของการเกิดปัญหามากน้อยเพียงใด 
ความรุนแรงของการแสดงออกของปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตวับคุคลและผู้ เก่ียวข้อง ตอ่
ครอบครัว โรงเรียน และสงัคมมากน้อยเพียงใด  
   (2) ประวตัคิรอบครัว ได้แก่ การอบรมเลีย้งดขูองบดิามารดา ผู้ปกครองในชว่งวยั
เดก็จนถึงปัจจบุนั ลกัษณะบคุลกิของผู้อบรมเลีย้งด ูความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัว 
ปัญหาในครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ความขดัแย้ง ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ  
   (3) ประวตัสิว่นตวั ได้แก่ บคุลกิภาพ อารมณ์จิตใจ การแสดงออกในชว่งวยัเดก็
จนถงึปัจจบุนั การปรับตวั ผลการเรียนในอดีตถึงปัจจบุนั กิจกรรมการใช้เวลาวา่งสว่นตวั และกบั
บคุคลในครอบครัว  
   (4) การปรับตวัในสงัคม ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนกบัครู และกบับคุคลอ่ืนๆ การใช้ชีวิตประจําวนัในสงัคม การมีสว่นร่วม การเข้ากลุม่
กิจกรรมตา่งๆ การปรับตวัด้านเพศ พฒันาการทางเพศตามช่วงวยั  
   (5) ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ตวับคุคล เหตกุารณ์ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัท่ีเป็น
ปัจจยัเสริมให้เกิดปัญหา ในระยะท่ีเร่ิมเกิดปัญหามีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้กบับคุคลในครอบครัว 
บคุคลใกล้ชิดท่ีนกัเรียนเก่ียวข้องด้วย หรือเกิดเหตกุารณ์อะไรท่ีมีผลกระทบตอ่จิตใจอนัเป็นสาเหต ุ
ให้เกิดปัญหา 
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  2. วิเคราะห์สาเหต ุนําข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากข้อ 1 มาวเิคราะห์ ดงันี ้ 
   (1) สาเหตขุองปัญหาในด้านตวันกัเรียน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
   (2) ความเป็นมาของเหตกุารณ์ เร่ืองราวในอดีตจนถึงปัจจบุนั  
   (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่งๆท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหาทัง้ในด้านครอบครัว 
โรงเรียน และสิง่แวดล้อม  
   (4) สรุปสาเหตขุองปัญหา ซึง่อาจมีหลายสาเหต ุสาเหตใุดเป็นสาเหตนํุา สาเหตุ
ใดเป็นสาเหตรุอง ลําดบัความสําคญัของสาเหตขุองปัญหา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
  3. ศกึษาปัจจยัท่ีเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหา ดงันี ้ 
   (1) ศกัยภาพในตวันกัเรียน ได้แก่ ระดบัเชาวน์ปัญญา บคุลกิภาพ อารมณ์ จิตใจ 
ทศันคต ิความรู้สกึนกึคดิตอ่ปัญหา เหตกุารณ์เร่ืองราว และความต้องการในการแก้ไข  
   (2) ครู ผู้ให้ความช่วยเหลือมีความพร้อมในบทบาทหน้าท่ีทศันคตติอ่นกัเรียนตอ่
ปัญหา และการให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด  
   (3) บดิามารดา ผู้ปกครอง พืน้ฐานครอบครัว ความพร้อม ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหา  
   (4) บคุคล องค์กรสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง มีสว่นร่วมสง่เสริม หรือเป็นอปุสรรคตอ่
การช่วยเหลืออยา่งไร  
   (5) ศกึษาวิชาการในการช่วยเหลือ เทคนิค ขัน้ตอนในการให้คําแนะนําปรึกษา 
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
  4. การประเมนิ ตดิตามผล เม่ือให้คําปรึกษา และดําเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว 
มีการประเมนิตดิตามผล เพ่ือดคูวามก้าวหน้าของการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม วิธีการประเมิน 
ตดิตามผล ใช้การสงัเกต หรือการใช้แบบประเมินผลโดย ครู ผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบแบบ 
ประเมินความคดิเห็นท่ีมีตอ่นกัเรียน หรือการใช้แบบประเมินผลท่ีให้นกัเรียนเป็นผู้ตอบแบบ 
ประเมินด้วยตนเอง 
  กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2529: 22-23) กล่าวว่า “กระบวนการในการศกึษาบคุคลเป็น
รายกรณีไม่มีกฎตายตัวแน่นอนลงไป” แต่จากความรู้และประสบการณ์จริงท่ีเคยได้ฝึก
ทําการศึกษาบคุคลเป็นรายกรณี จึงแบ่งกระบวนการในการศกึษาบคุคลเป็นรายกรณีออกเป็น 7 
ขัน้ตอน คือ 
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  ขัน้ที่ 1 การกาํหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิาน 
  กําหนดปัญหา หมายถงึ การท่ีผู้ศกึษารายกรณีตัง้จดุมุง่หมายหรือกําหนดวา่ จะ
ศกึษาสิง่ใดในบคุคลหนึง่ ซึง่อาจเป็นปัญหาหรือมิใช่ปัญหา แตเ่ป็นความสนใจ ความสามารถ
พิเศษ หรืออ่ืน ๆ (กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์. 2529: 23) 
  ในการตัง้สมมตฐิานนัน้ ควรตัง้ไว้หลาย ๆ สมมตฐิาน ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นการป้องกนั
ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในกรณีท่ีพบวา่ ข้อเท็จจริงไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ใจไว้ 
นอกจากนัน้การท่ีคนเราแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ออกมานัน้ อาจไมไ่ด้เกิดจากสาเหตุ
เดียว และในทํานองเดียวกนั พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัก็อาจเกิดจากสาเหตเุดียวในทํานองเดียวกนั 
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัก็อาจเกิดจากสาเหตเุดียวกนัก็ได้ ฉะนัน้จงึควรตัง้สมมตฐิานไว้หลาย ๆ 
สมมตฐิาน 
 
  ขัน้ที่ 2 การรวบรวมข้อมล และการวิเคราะห์ข้อมลู ู  
  การรวบรวมข้อมลู คือ การหาข้อมลูหรือข้อเท็จจริงหลงัจากท่ีมีการกําหนดปัญหา
ตัง้สมมตฐิานแล้ว โดยใช้เคร่ืองมือการแนะแนวเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ท่ีเราศกึษา โดย
รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ ได้แก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ ระเบียนสะสม การทดสอบ เป็น
ต้น 
  การวิเคราะห์ข้อมลู คือ การตีความหรือแปลความหมายข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวม
ข้อมลูในแตล่ะวิธีหรือเทคนิค เพ่ืออธิบายเหตผุลหรือผลของพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ ซึง่การวิเคราะห์
ข้อมลูนี ้อาจจะทําโดยวธีิประชมุปรึกษา ด้วยการเชิญบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีเราศกึษา ร่วมกนั
พิจารณาศกึษาขอเท็จจริงท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลู 
  การรวบรวมข้อมลูท่ีดีนัน้ ควรจะต้องใช้หลาย ๆ ด้าน หลายเทคนิค และแตล่ะเทคนิค
ควรจะใช้หลาย ๆ ครัง้ เพ่ือให้เข้าถงึพฤตกิรรมของบคุคลท่ีไดรับการศกึษาอยา่งละเอียด และตรง
กบัข้อเท็จจริงมากท่ีสดุ เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีนิยมใช้มี 9 เทคนิค ดงันี ้(กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์. 2529: 29-
30) 
  1. การสงัเกต 
   พนม  ลิม้อารีย์ (2538: 55-57) ได้สรุปการสงัเกตท่ีดีไว้ดงันี ้
   1. กําหนดสิ่งท่ีสงัเกตให้ชัดเจน ผู้สงัเกตจะต้องสงัเกตพฤติกรรมควบคู่ไปกับ
สถานการณ์หรือสิง่แวดล้อม 
   2. การสังเกตพฤติกรรม  ผู้ สัง เกตจะต้องสังเกตพฤติกรรมควบคู่ ไปกับ
สถานการณ์สิง่แวดล้อม 
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   3. ควรทําการสงัเกตเพียงคนเดียวในการสงัเกตครัง้หนึ่ง ๆ เพ่ือศกึษาพฤติกรรม
ได้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน 
   4. ควรทําการสงัเกตในกิจกรรมปกติ เช่น ในห้องเรียน ห้องประชุม สนามเด็ก
เลน่ เป็นต้น เพ่ือทํานายพฤตกิรรมในอนาคตได้ดีท่ีสดุ 
   5. การสังเกตเป็นระยะเวลานาน ผู้ สังเกตจําเป็นต้องใช้เวลาสังเกตเป็น
ระยะเวลาหลาย ๆ วนั เพราะมนษุย์ย่อมมีอารมณ์แตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอาจเป็นระยะเวลา 3 
เดือน หรือ 1 ภาคเรียน 
   6. ควรจะทําการสงัเกตในสถานการณ์วิกฤต ซึง่ผิดแผกไปจากสถานการณ์ปกติ
บ้าง เพราะจะทําให้ทราบบคุลกิภาพท่ีแท้จริงบางประการของเดก็ได้ 
   7. การสงัเกตเพ่ือให้ได้มาซึง่พฤติกรรมท่ีแท้จริง ควรมีผู้สงัเกตหลาย ๆ คน เป็น
การช่วยป้องกนัข้อบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เท่ียงธรรมหรือมีอคติของผู้สงัเกตและยงัช่วย
ให้สามารถทําการสงัเกตพฤตกิรรมได้กว้างขวาง 
   8. ควรสงัเกตพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ในการสงัเกตครัง้
หนึง่ ๆ  
   9. ผู้สงัเกตต้องพยายามฝึกตนเองอยา่ให้เกิดความลําเอียง พยายามทําให้เท่ียว
ตรงมากท่ีสดุ ขณะสงัเกตอย่านําเอารูปร่างหน้าตาหรือคณุลกัษณะประจําตวัของเด็กหรือสิ่งอ่ืน ๆ 
มามีอิทธิพลตอ่การสงัเกตได้ 
   10. การสังเกตจะมีคุณค่าเม่ือมีการบนัทึกการสงัเกตไว้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็น
หลกัฐานนําไปคดิค้นหาสาเหตแุห่งพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ และคดิหาทางช่วยเหลือตอ่ไป 
   11. การสังเกตท่ีดีจะต้องตรวจสอบผลท่ีได้ด้วยเคร่ืองมือวัดท่ีแน่นอนอ่ืน ๆ 
ประกอบไปด้วย เพ่ือให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ได้มากยิ่งขึน้ 
   12. ควรสงัเกตในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั เช่น ขณะอยู่ในห้องเรียน ในโรงอาหาร
ในชมุชนและในบ้าน นอกจากนีค้วรสงัเกตขณะทํางาน เพ่ือให้ผู้สงัเกตได้มองเห็นกระแสพฤตกิรรม
ท่ีแท้จริง และแบบแผนพฒันาการท่ีสําคญัของผู้ถกูสงัเกต 
   13. ผู้สงัเกตจะต้องระลึกไว้เสมอว่า การสงัเกตเพียงครัง้เดียวไม่เป็นการเพียง
พอท่ีจะเข้าใจเดก็ จําเป็นต้องสงัเกตหลาย ๆ ครัง้ แล้วนําข้อมลูตา่ง ๆ มาประมวลเข้ากนั จงึจะชว่ย
ให้เข้าใจได้ถกูต้องแมน่ยํา 
 
 



 37 

   1. ลกัษณะของพฤตกิรรมท่ีควรสงัเกต 
   ทศวร  มณีศรีขํา (2539: 37-38) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีครูหรือผู้แนะแนวควร
สงัเกตนกัเรียน คือ  
    1.1 พฤติกรรมท่ีนกัเรียนกระทําซํา้ซากอยูเ่สมอในช่วงระยะเวลาหนึง่ เพรา
พฤตกิรรมเช่นนัน้ยอ่มเป็นภาพท่ีแสดงถึงอปุนิสยั หรือคณุลกัษณะของนกัเรียนผู้นัน้ได้เป็นอยา่งดี 
    1.2 พฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากธรรมชาติหรือกระทําไปโดยมิคาดหมาย
ตวัอย่างเช่น นกัเรียนท่ีปกติมีความร่าเริง แจ่มใจ เรียนเก่ง แต่กลบัแสดงอาการเศร้าซึมและเบ่ือ
หน่ายอยา่งเห็นได้ชดั เป็นต้น 
    1.3 พฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือไม่สามารถท่ีจะเผชิญ
กบัสภาพความเป็นจริง เช่น นกัเรียนบางคนไม่ยอมรับสภาพว่าบิดาของตนเสียชีวิตไปแล้วยงัคง
พดูคยุกบัเพ่ือนเหมือนวา่ ตวัเขานัน้ทํากิจกรรมบางอยา่งกบับดิาของเขาอยูเ่ป็นต้น 
    1.4 พฤติกรรมท่ีเป็นแบบฉบบัท่ีแท้จริง ผู้สงัเกตจะทราบได้จากการสงัเกต
พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมาในสถานการณ์ปกตธิรรมดา 
   2. ประโยชน์ของการสงัเกต 

    การสงัเกตมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 ให้รายละเอียดเพิ่มเตมิจากข้อมลูท่ีได้รับจากวิธีการอ่ืนๆ  
    2.2 ให้ข้อเท็จจริงบางประการซึง่ไมส่ามารถได้มาด้วยวิธีการอ่ืนๆ  
    2.3 ช่วยให้เห็นพฤตกิรรมท่ีแท้จริงของบคุคล  โดยเฉพาะการสงัเกตในขณะท่ี
ผู้ถกูสงัเกตไมรู้่ตวั 
    2.4 ช่วยให้เข้าใจบคุคลได้ดีขึน้ และช่วยเหลือได้ทนัทีโดยไมต้่องเสียเวลาและ
งบประมาณมาก  
   3. ปัญหาในการสงัเกต 
    การสังเกตสําหรับการวิจัยส่วนใหญ่กระทํากับมนุษย์  ฉะนัน้จึงมักจะมี
ปัญหาในการสงัเกตดงันี ้
    3.1 การเข้าถึงผู้ ท่ีจะถกูสงัเกต  จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถกูสงัเกต  จึง
สามารถสงัเกตได้  โดยเฉพาะการสงัเกตแบบพิธีการ  
    3.2 โอกาสท่ีจะสงัเกต  บางครัง้มีโอกาสในการสงัเกตน้อย  
    3.3 ลําดบัความสําคญัของเหตกุารณ์  บางครัง้มีเหตกุารณ์เกิดขึน้พร้อมๆ กนั
หลายเหตกุารณ์  ผู้สงัเกตต้องวางเหตกุารณ์สงัเกตให้ดี  
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    3.4 การจดบนัทึกข้อมลู  อาจไม่ได้บนัทึกทนัที  ทําให้ข้อมลูคลาดเคลื่อนไป
ได้ 
   4. การบนัทกึการสงัเกต (Observation Record) 
    การบนัทึกการสงัเกตเป็นการกระทําเม่ือมีการสงัเกตแล้ว  โดยใช้หลกัการ
บนัทกึดงันี ้
    4.1 บนัทึกพฤติกรรมท่ีเห็นได้ชดัเจน  โดยเรียงตามลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ก่อนหลงั  
    4.2 ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจและส่ือความหมาย  เพ่ือผู้ อ่ืนจะได้อ่าน
เข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกบัผู้บนัทกึ  
    4.3 ควรบนัทึกพฤติกรรมของผู้ถกูสงัเกต  แยกไปจากการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ สังเกตและบันทึกเป็นพฤติกรรมของผู้ ถูกสังเกตในแต่ละครัง้  ไม่ควรใช้วิธีการสรุปรวม
พฤตกิรรมท่ีได้จากการสงัเกตหลายๆ ครัง้เข้าด้วยกนั  
    4.4  ควรบันทึกทันทีหลังจากการสังเกตเสร็จสิน้  หรืออาจบันทึกในขณะ
สงัเกตหากมีการสงัเกตในระยะเวลานาน  และมีผู้สงัเกตหลายคน  โดยการแบง่เวลาในการสงัเกต
และบนัทกึ 
   5. วิธีการบนัทกึการสงัเกต 
    การบนัทกึการสงัเกตโดยทัว่ไปมี 2 วิธีดงันี ้
    5.1 การบนัทกึแบบอตันยั  (Subjective Record) เป็นวิธีการบนัทกึท่ีใสค่วาม
คิดเห็นของผู้สงัเกตไปพร้อมๆ กบัพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ วิธีการบนัทึกแบบนีท่ี้นิยมกนัมาก คือ การ
บนัทึกพฤติกรรมแบบพรรณนา (Descriptive Record) ซึง่สามารถทําได้ง่ายโดยเขียนเป็นความ
เรียงไปเร่ือยๆ แตถ้่าผู้สงัเกตมีอคตติอ่ผู้ถกูสงัเกต ข้อมลูท่ีบนัทกึอาจไมต่รงกบัข้อเท็จจริงก็ได้  
    5.2 การบนัทึกแบบปรนัย  (Objective Record) เป็นการบนัทึกเฉพาะ
พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้และแยกความคดิเห็นของผู้สงัเกตออกตา่งหาก ซึง่การบนัทกึอาจจะกระทําได้ 2 
วิธี ดงันี ้
     1. การบันทึกแบบไม่เป็นระบบ  คือบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตตาม
จุดมุ่งหมายและตามลําดับเหตุการณ์การบันทึกแบบนีท่ี้นิยมเรียกว่าระเบียนพฤติการณ์  
(Anecdotal Record) เป็นวิธีท่ีนิยมมากกว่าการบนัทึกพฤติกรรมแบบพรรณนาเน่ืองจากผู้อ่าน
สามารถเข้าใจพฤตกิรรมท่ีแท้จริงของผู้ถกูสงัเกตได้มากกวา่  
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     2. การบนัทึกแบบเป็นระบบ  คือ  การบนัทึกหลงัจากท่ีมีการตีความหรือ
เข้าใจลกัษณะพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้อย่างถูกต้อง  เป็นการบันทึกท่ีเป็นปรนัยมากท่ีสุดมีความ
เท่ียงตรงเช่ือถือได้  ซึง่การบนัทกึพฤตกิรรมแบบนี ้ แบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
      2.1 การบนัทึกพฤติกรรมโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า  (Graphic 
Rating Scale) คือ การบนัทึกการสงัเกตโดยทําเป็นมาตราส่วนประเมินลกัษณะพฤติกรรมต่างๆ 
ตามท่ีกําหนดให้ตรงจดุมุง่หมายท่ีต้องการสงัเกต  
      2 . 2  การบันทึกพฤติก รรมแบบกําหนดลักษณะพฤติก รรม  
(Behavioral Descriptive Scale) คือ การบนัทึกการสงัเกต โดยกําหนดลกัษณะพฤติกรรมแล้ว
บรรยายลกัษณะพฤตกิรรมนัน้ๆ ไว้หลายๆ ข้อความให้ผู้บนัทกึทําเคร่ืองหมายหน้าข้อความท่ีคดิวา่ 
ตรงลกัษณะพฤตกิรรมท่ีสงัเกตได้  
      2.3 การบนัทึกพฤติกรรมแบบให้คะแนน  (Scoring Scale)  คือ  การ
บนัทึกพฤติกรรมท่ีได้จากการสงัเกต  โดยการท่ีผู้บนัทึกประเมินลกัษณะของพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้
เป็นตวัเลขและตวัเลขนีจ้ะเป็นรหสัท่ีแปลความหมายออกเป็นพฤตกิรรมตา่งๆ   
  2. การสมัภาษณ์  (Interview) 
   การสัมภาษณ์  เป็นการสนทนาหรือพูดคุยกันระหว่างบุคคลสองคนอย่างมี
จุดหมายนับว่าเป็นกลวิธีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเราศึกษาได้เป็นอย่างดี  เพราะในการ
สมัภาษณ์นัน้ผู้ศึกษามีโอกาสได้สงัเกตปฏิกิริยาของเด็ก  ท่ีมีต่อคําถามต่างๆ ด้วยซึ่งจะทําให้ผู้
ศกึษานํามาประกอบการพิจารณา  ทําความเข้าใจพฤติกรรมของเด็กให้ดียิ่งขึน้  (พรจนัทร์  เจียร
อดศิกัดิ.์ 2536 : 12)   
   1. ความหมายของการสมัภาษณ์  
    การสมัภาษณ์  หมายถึง  การสนทนาหรือการพดูคยุกนัระหว่างบคุคลตัง้สอง
คนขึน้ไปโดยมีจุดประสงค์ในการสนทนา  ซึ่งอาศัยสมัพันธภาพและมนุษย์สมัพันธ์เป็นกุญแจ
สําคญัของวิธีการสมัภาษณ์  
   2. ชนิดของการสมัภาษณ์  
    การสมัภาษณ์ท่ีนิยมใช้ในวงการแนะแนวและจิตวิทยามี 2 ชนิด  (กมลรัตน์  
หล้าสวุงษ์. 2527: 94 - 96) ดงันี ้ 
    2.1 การสมัภาษณ์เพ่ือค้นหาหรือทราบข้อเท็จจริง  (Fact Finding Interview) 
      เป็นการสมัภาษณ์ท่ีผู้สมัภาษณ์สนทนาหรือซกัถามข้อเท็จจริงต่างๆ 
เก่ียวกบัผู้ถกูสมัภาษณ์ในด้านความคดิเห็น  ความรู้สกึ  ความสนใจ  เจตคต ิ และคา่นิยมของผู้ถกู
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สมัภาษณ์เก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการหาข้อเท็จจริง  หรือข้อมลูเพิ่มเติมจาก
ท่ีมีอยู ่ รวมทัง้ยงัเป็นการตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีมีอยูต่รงกบัข้อเท็จจริงหรือไม ่
    2.2 การสมัภาษณ์เพ่ือให้คําปรึกษา (Counseling Interview) 
      เป็นการสมัภาษณ์ท่ีผู้สมัภาษณ์  สนทนาหรือซกัถามผู้ถกูสมัภาษณ์
เพ่ือให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เข้าใจ  และมองเห็นสภาพปัญหาของตนเองได้ชดัเจน  จนสามารถพิจารณา
แก้ไขหรือตดัสนิปัญหาของเขาได้หลงัจากการให้สมัภาษณ์นอกจากนัน้การสมัภาษณ์ชนิดนีจ้ะชว่ย
สร้างความคุ้นเคยระหวา่งผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ด้วย 
   3. กระบวนการสมัภาษณ์ 
    กระบวนการสมัภาษณ์  มี 3 กระบวนการดงันี ้
    1. ก่อนการสมัภาษณ์  กระบวนการขัน้นีมี้องค์ประกอบ 4 ประการดงันี ้ 
     1.1 การเตรียมบคุคลเป็นการเตรียมทัง้ผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ใน
เร่ืองของความพร้อมของทัง้ 2 ฝ่าย  คือมีการกําหนดวนั  เวลาและสถานท่ีในการสมัภาษณ์  บอก
จดุมุง่หมายให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ทราบ 
     1.2 การเตรียมจดุมุ่งหมายและหวัข้อในการสมัภาษณ์  อาจมีการบนัทึก
หวัข้อก่อนการสมัภาษณ์  และมีการจดบนัทึกในขณะสมัภาษณ์ด้วยแต่ถ้าหากเป็นการสมัภาษณ์
ในขณะท่ีไมบ่อกจดุมุง่หมายท่ีแท้จริง  ก็ไมค่วรบนัทกึหวัข้อท่ีจะมาสมัภาษณ์ 
     1.3 การเตรียมสถานท่ี  ซึ่งจะต้องมีลกัษณะสะดวก  สบาย  ควรเป็นท่ี
มิดชิด  หรือมีความเป็นสว่นตวั  ปราศจากสิว่รบกวน  เพ่ือผลของการสมัภาษณ์ 
     1.4 การเตรียมวัน   เวลา   ในการสัมภาษณ์   ส่วนใหญ่มักให้ผู้ ถูก
สมัภาษณ์เป็นผู้ เลือกวนั  เวลาท่ีเขาสะดวก  พร้อมท่ีจะให้สมัภาษณ์  ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อเท็จจริง
มากขึน้ 
    2. ขณะสมัภาษณ์ 
     ในขณะสมัภาษณ์  ผู้สมัภาษณ์จะต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการสมัภาษณ์  
ซึง่ประกอบด้วยเทคนิคทัว่ไป  และเทคนิคเฉพาะ 
     กลมรัตน์  หล้าสวุงษ์  (2529: 99 -100) กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นการ
สมัภาษณ์ชนิดใจจะต้องใช้เทคนิคทัว่ไป 4 ประการ ดงันี ้
     1. การสงัเกต  (Observation)  โดยใช้อวยัวะรับสมัผสัทัง้ 5 
     2. การฟัง  (Listening)  เป็นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดในการแนะแนวและให้
คําปรึกษา 
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     3. การใช้คําถาม  (Questioning)  ผู้ สัมภาษณ์อาจจะต้องถามผู้ ถูก
สมัภาษณ์ในสิง่ท่ีไมก่ระจ่าง โดยการใช้คําถามท่ีมีลกัษณะเป็นมิตร ผู้ถกูสมัภาษณ์ฟังแล้วเข้าใจว่า
ผู้สมัภาษณ์มีความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งแท้จริง  
     4. การพดู  (Talking)  การพดูท่ีดีนัน้จะต้องแสดงการยอมรับเจตคตแิละ
ความรู้สกึของผู้ถกูสมัภาษณ์ ใช้ภาษาและถ้อยคําท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็ต้องพยายามพดู
เม่ือควบคมุให้การสมัภาษณ์เป็นไปตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 
     เทคนิคท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  มีดงันี ้
     การสร้างสายสมัพนัธ์  (Rapport) 
     การแสดงความคดิเห็น  (Sympathy) 
     การแสดงอารมณ์ร่วม  (Empathy) 
     การทําให้เกิดความมัน่ใจ  (Assurance) 
     การแสดงความเห็นด้วย  (Approval) 
     การทําให้เกิดความกระจ่าง  (Clarification) 
     การสะท้อนความรู้สกึ  (Reflection of Feeling) 
     การใช้ความเงียบ  (Using Silence) 
     การสร้างอารมณ์ขนั  (Sense of Humor) 
    3. การยตุกิารสมัภาษณ์  
     การยุติการสัมภาษณ์เป็นสิ่ง สําคัญดังนัน้จึงต้องพยายามให้เป็น
ธรรมชาตมิากท่ีสดุ  เพ่ือท่ีจะเป็นผลดีตอ่การสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ๆ ไป  จงึควรปฏิบตัดิงันี ้
     3.1 ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เกิดความมัน่ใจวา่  สิง่ท่ีเขาพดูไปนัน้จะเป็น
ความลบัและเป็นผลดีแก่เขา 
     3.2 ผู้สมัภาษณ์อาจตัง้คําถามให้ผู้ถกูสมัภาษณ์นําไปคดิก่อนยตุกิาร
สมัภาษณ์  เพ่ือจะได้มีเร่ืองราว  ตอ่เน่ืองในการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป 
     3.3 ผู้สมัภาษณ์ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์สรุปสิง่ท่ีเขาคดิหรือรู้สกึในขณะ
สมัภาษณ์  เพ่ือจะช่วยให้เขาเข้าใจสภาพปัญหาย่ิงขึน้  และอาจจะต้องมีการเพิ่มเตมิหรือแก้ไขใน
บางตอน  โดยผู้สมัภาษณ์ 
     3.4 ผู้สมัภาษณ์จะต้องใช้คําพดูและท่าทีท่ีน่ิมนวล  มีความจริงใจตอ่ผู้ถกู
สมัภาษณ์  แสดงให้เห็นวา่ต้องการสมัภาษณ์ในครัง้ตอ่ไปอีก 
     3.5 มีการนดัวนั  เวลา  สถานท่ี  ในการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป  
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     เม่ือยตุิการสมัภาษณ์แล้ว  ผู้สมัภาษณ์จะต้องรีบบนัทึกการสมัภาษณ์ลง
ในแบบฟอร์มบนัทกึการสมัภาษณ์ทนัที  เพ่ือป้องกนัข้อมลูผิดพลาด  
  3. การเย่ียมบ้าน  (Home Visit) 
   การเย่ียมบ้านเป็นวิธีการหนึ่ง  ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและร่วมมือกบับิดา
มารดาหรือผู้ปกครองในการช่วยเหลือผู้ รับการศึกษา  ข้อมลูท่ีควรได้จากการไปเย่ียมบ้าน  เช่น  
สภาพทั่วไปของบ้าน   สภาพแวดล้อมของบ้าน   ลักษณะท่าทีของผู้ ปกครอง   ลักษณะ
ความสมัพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว  ดงัท่ี  คมเพชร  ฉัตรศภุกุล  (2527: 70)  ได้เสนอแนะว่า  
การท่ีจะรู้จกันกัเรียนเฉพาะในห้องเรียนนัน้อาจจะได้ข้อมลูท่ีไม่เพียงพอกบัความจําเป็นท่ีจะต้อง
นํามาช่วยเหลือเด็ก  ดงันัน้บางครัง้บุคลากรทางการแนะแนวอาจจะต้องมีภาระในการออกไปหา
ข้อมูลทางบ้านของเด็กด้วย  ทัง้นีเ้พ่ือจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทางบ้านในด้านต่างๆ  เช่น  
สภาพแวดล้อมทางบ้าน  ทัศนคติของพ่อแม่ท่ีมีต่อเด็ก  ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กของ
ผู้ปกครอง  เป็นต้น  โดยหน้าท่ีแล้วผู้ ท่ีจะออกไปทําหน้าท่ีเย่ียมบ้านคือนกัสงัคมสงเคราะห์ประจํา
โรงเรียน  ซึง่นกัสงัคมสงเคราะห์นีเ้ป็นบคุลากรในการแนะแนวด้วย  แตใ่นสภาพความเป็นจริงของ
สงัคมโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีนักสงัคมสงเคราะห์ประจําโรงเรียน  การเย่ียมบ้านจึงตกไปเป็น
หน้าท่ีของผู้ ทําหน้าท่ีการแนะแนวบคุคลอ่ืนตอ่ไป 
   1. วตัถปุระสงค์ของการไปเย่ียมบ้าน  
    การเย่ียมบ้านมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
    1. เพ่ือต้องการทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัทางบ้าน  
    2. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งสถาบนักบับ้าน 
    3. เพ่ือหาข้อมลูบางประการท่ีไมส่ามารถได้มาด้วยวิธีการอ่ืน 
   2.  ข้อปฏิบตัใินการเย่ียมบ้าน  
    กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์.  (2529: 122-127) ได้เสนอแนะข้อควรปฏิบตัิในการ
เย่ียมบ้านไว้ดงันี ้
    1. ขัน้เตรียมก่อนการเย่ียมบ้าน จะต้องปฏิบตัดิงันี ้
     - กําหนดจดุมุง่หมายในการเย่ียมบ้าน 
     - นดัหมาย วนั เวลา ท่ีจะไปเย่ียมบ้านกบัผู้ปกครอง 
    2. ขณะเย่ียมบ้าน จะต้องปฏิบตัดิงันี ้
     - แสดงสมัมาคารวะต่อเจ้าของบ้านและแสดงความเป็นผู้ ท่ีมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี 
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     - ใช้ความสงัเกตและจดจําสิง่ท่ีได้พบเห็น 
     - ระยะแรกของการสนทนาควรหาทางสนบัสนุนให้ผู้ รับการศึกษาร่วม
สนทนาด้วย เพ่ือสงัเกตสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ รับการศกึษากบัผู้ปกครอง 
     - พยายามกระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ รับการศกึษาและสถาบนัให้มากท่ีสดุ 
     - กลา่วถึงผู้ รับการศกึษาในด้านดีท่ีเป็นจริง 
     - ไมค่วรทําตวัเป็นพิธีรีตอง 
     - ใช้เวลาในการเย่ียมบ้านประมาณ 30 – 60 นาที หรือสงัเกตจากกิริยา
อาการของเจ้าบ้านท่ีแสดงวา่อดึอดัหรือมีกิจธุระท่ีต้องทํา 
    3. หลงัจากเย่ียมบ้าน ควรจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ทันทีเม่ือกลับจากเย่ียม
บ้านโดยใช้แบบฟอร์มในการบนัทกึการเย่ียมบ้าน 
   นอกจากนี ้ คมเพชร  ฉตัรศภุกลุ  (2527: 71) ได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบตัิ
ในการไปเย่ียมบ้านไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
    1. การเย่ียมบ้าน  อาจจะเป็นโครงการของโรงเรียนโครงการหนึ่ง  โดย
กําหนดว่าครูท่ีรับผิดชอบเด็กแต่ละกลุ่มควรมีโอกาสไปเย่ียมบ้านเด็กบางอย่างน้อยท่ีสดุปีละ 1 
ครัง้  ถ้าหากเป็นโครงการของโรงเรียนแล้วจะช่วยให้พอ่แมเ่กิดความรู้สกึหรือเจตคติท่ีดีตอ่ครู  หรือ
ผู้แนะแนวท่ีจะต้องทําตามหน้าท่ีและโครงการ  นอกจากนีแ้ล้วความรู้สกึท่ีอาจเกิดขึน้วา่เป็นการไป
จบัผิดอะไรบางอยา่งก็จะลดน้อยลงไปด้วยประเด็นท่ีสําคญั  หนึ่งคือทําให้ครูมีความรับผิดชอบตอ่
การเย่ียมบ้านเดก็อยา่งจริงจงั 
    2. การไปเย่ียมบ้านจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้จดั
วนัเวลาท่ีเหมาะสม  การตดิตอ่อาจจะใช้เป็นจดหมายจากอาจารย์ใหญ่  โดยขอความร่วมมือในกิจ
กรรรมการเย่ียมบ้านของโรงเรียน  หรือในบางแห่งอาจจะใช้การติดต่อทัง้ทางจดหมายและ
โทรศพัท์ก็ได้  ข้อสําคญั  ข้อสําคญัคือให้มีการนดัอย่างแน่นอน  จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์  นอกจากนีก้ารนดัหมายลว่งหน้าก็เป็นมารยาททางสงัคมด้วย 
    3. ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีในการเย่ียมบ้านจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์เป็นอย่างดี
เพราะโดยปกตแิล้วการเย่ียมบ้านของใครก็ตาม  มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้หลกัจิตวิทยาในการทํา
ให้ผู้ปกครองเดก็มีความสบายใจและให้เกิดความรู้สกึวา่การไปเย่ียมบ้านนัน้ไมใ่ช่เป็นการไปจบัผิด  
หรือไปสํารวจสถานะต่างๆ ของเขา  แต่การไปพูดคุยเพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กให้มี
พฒันาการขึน้ทกุด้าน  ถ้าเดก็เป็นคนท่ีมีปัญหาก็อาจจะปรึกษาหารือกนัเลยก็ได้ 
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    4. ถ้ามีความจําเป็นจะต้องพูดถึงปัญหาของเด็กควรระมัดระวังการใช้
ถ้อยคําท่ีไมใ่ห้เกิดความกระทบกระเทือนใจผู้ปกครองของเด็กเพราะโดยธรรมชาติแล้ว  พ่อแม่และ
ผู้ปกครองย่อมเกิดความไม่สบายใจ  ถ้าหากมีการตําหนิลกูของเขา  สําหรับบางคนท่ีมีลกัษณะ
ตรงไปตรงมาอาจจะพดูออกไปโดยไม่เจตนา  ผลเสียย่อมจะเกิดขึน้ได้  ดงันัน้คําพูดหรือคําถาม
ควรจะเป็นกลางไมรุ่นแรงเกินไป 
    5. ควรจะถามความรู้สกึของพอ่แมเ่ดก็ให้มาก  เพ่ือดทูศันคตขิองเขาในด้าน
ตา่งๆ การท่ีผู้ ไปเย่ียมบ้านพดูมากเกินไปอาจะเป็นผลเสียทําให้ไม่ได้รับข้อมลูท่ีดีพอก็ได้  ดงันัน้สิ่ง
ท่ีควรจะให้ความสนใจมากขึน้คือ  พ่อแม่เด็กรู้สึกอย่างไรกับเด็ก  พ่อแม่เข้าใจเด็กของตนเอง
อยา่งไรเขาใช้วิธีการอยา่งไรในการอบรมเลีย้งดลูกูของเขา  เป็นต้น 
    6. การสังเกตสภาพแวดล้อม  สภาพความเป็นอยู่  และสิ่งอ่ืนๆ ควรจะ
กระทําด้วยความระมดัระวงัอย่ากระทําอย่างชดัเจนโดยให้เจ้าของบ้านรู้ตวัว่าผู้ ไปเย่ียมบ้านกําลงั
สํารวจสิ่งตา่งๆ เพราะจะทําให้เกิดความรู้สกึเปล่ียนแปลงไปได้และเป็นมารยาทท่ีจะไม่ซอกแซกดู
ทกุสิง่ทกุอยา่งเกินความจําเป็น  ควรจะสงัเกตเฉพาะสิง่ท่ีสามารถมองเห็นได้ก็เพียงพอ 
    7. การใช้เวลาในการเย่ียมบ้าน  ควรจะเป็นเวลาท่ีไม่ทําการรบกวนเจ้าของ
บ้าน  เช่น  การไปเย่ียมบ้านในเวลารับประทานอาหาร  เวลาท่ีเจ้าของบ้านต้องการพกัผ่อน ดงันัน้
ในการนดัหมายเวลา  ควรจะเลือกเวลาท่ีเจ้าของบ้านสบายใจท่ีสดุ  นอกจากนีแ้ล้วการไปเย่ียมใน
แต่ละครัง้ก็ไม่ควรจะใช้เวลานานเกินไป  เพราะจะทําให้เสียเวลาโดยไม่จําเป็น  ถ้าหลีกเล่ียง
ปัญหานี ้ ก็จะกระทําได้โดยการเตรียมการลว่งหน้าวา่  จะถามหรือพดูคยุในเร่ืองอะไรบ้างและควร
พยายามพดูคยุในเร่ืองราวท่ีต้องการให้มาก  แตท่ัง้นีก็้ควรจะมีความยืดหยุน่ในการสนทนาด้วย 
    8. การไปเย่ียมบ้านในแตล่ะครัง้จะต้องทําการบนัทึกข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับถือ
เป็นหลกัฐานข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ในการพิจารณาเด็กต่อไป  การบนัทึกควรจะกระทําหลงัจากการ
ไปเย่ียมบ้านมาแล้ว  โดยไม่ควรปล่อยเวลาไว้นานเกินไป  เพราะจะทําให้ลืมข้อมลูบางอย่างได้  
การบนัทกึข้อมลูนัน้ควรมีแบบฟอร์มเพ่ือเป็นการสะดวกท่ีจะบนัทกึ 
  4. อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 
   การเขียนอตัชีวประวตั ิ เป็นการให้บคุคลเขียนเลา่ประวตัิของตนเองตามท่ีตนเอง
มอง  โดยมุ่งเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเด็กท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ เป็นสําคัญ  กลมรัตน์  หล้าสุวงษ์  
(2529: 78)  กล่าวว่า  อตัชีวประวตัิ  คือ  การท่ีบุคคลได้เขียนบรรยายประวตัิความเป็นมาของ
ตนเองตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต  ส่วนผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์  
(2536: 78)  กลา่ววา่  อตัชีวประวตั ิ หมายถึง  เร่ืองราวชีวิตของบคุคลซึง่เจ้าตวัเป็นผู้ เขียนเองและ
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เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการแนะแนว  โดยให้นกัเรียนเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองทัง้ในด้าน
ความรู้สกึนึกคิด  เจตคติ  ประสบการณ์  ตลอดทัง้การกระทําตา่งๆ  พนม  ลิม้อารีย์  (2538: 108)  
กล่าวว่า  อัตชีวประวัติเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล  วิธีการ
จดัทําคือการให้บคุคลเขียนประวตัคิวามเป็นมาและเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
   พรจนัทร์  เจียรอดศิกัด ิ ์ (2537: 14) ได้เสนอแนะวา่ อตัชีวประวตัสิว่นใหญ่ ควรมี
หวัข้อดงันี ้
   1. ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆ ของผู้ เขียน 
   2. ข้อมลูท่ีเป็นความรู้สกึนกึคดิ เจตคตท่ีิมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
   3. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้ความหวงัในอนาคต 
   สรุปได้ว่า  อตัชีวประวตัิเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูของ
บคุคลโดยเปิดโอกาสให้ผู้ รับการศกึษาได้เขียนบรรยายเร่ืองราวตา่งๆ ตัง้แตอ่ดีต  ปัจจบุนั  รวมไป
ถึงความคาดหวงัในอนาคตได้อยา่งเสรี  ซึง่จะช่วยให้ผู้ศกึษาได้ทราบถึงลกัษณะของบคุคลนัน้ได้ 
   1. วตัถปุระสงค์ในการเขียนอตัชีวประวตั ิ
    การเขียนอตัชีวประวตัมีิวตัถปุระสงค์  ดงันี ้
    - เพ่ือให้บคุคลได้ระบายความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเองและสิง่แวดล้อม 
    - เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจบคุคลท่ีเขียนอตัชีวประวตัมิากขึน้ 
    - เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มขึน้จากการรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีอ่ืน  
   2. รูปแบบของอตัชีวประวตั ิ 
    การเขียนอตัชีวประวตั ิ โดยทัว่ไปมี  2  รูปแบบ  ดงันี ้ 
    1. แ บบ ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ห รื อ หั ว ข้ อ   ( Unstructured 
Autobiography) การเขียนแบบนีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ เขียนบรรยายเร่ืองราวของตนเองเป็นความ
เรียงอิสระ การเขียนแบบนีจ้ะให้ประโยชน์และคุณค่ามากในการให้คําปรึกษา แต่ยากต่อการ
ตีความหมายเพราะไมไ่ด้เขียนตามรูปแบบใดๆ   
    2.  แบบกําหนดโครงสร้างหรือหัวข้อ  (Structured Autobiography) การ
เขียนแบบนีข้ึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของผู้ให้เขียน วา่ต้องการทราบเก่ียวกบัเร่ืองใด 
  5. บนัทกึประจําวนั  (Diary Report) 
   พนม  ลิม้อารีย์  (2538: 120)  กล่าวว่า  การเขียนบนัทึกประจําวนั  คือ  การท่ี
บคุคลเขียนเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบักิจกรรมและเหตกุารณ์ตา่งๆ  ท่ีตนได้ประสบในแตล่ะวนัตลอดจน
ความรู้สกึนึกคิดของตนเก่ียวกบักิจกรรมและเหตกุารณ์เหล่านัน้  ดงันัน้การเขียนบนัทึกประจําวนั



 46 

หรืออนุทินส่วนตวั  เป็นส่วนหนึ่งของอตัชีวประวตัิโดยการเขียนถึงประสบการณ์ในด้านกิจกรรม
และความรู้สกึในแต่ละวนัซึง่เป็นเหตกุารณ์ปัจจบุนั  การวิเคราะห์ก็คือการสรุปเร่ืองราวท่ีเขียนเล่า
มาในแตล่ะวนันัน่เอง  โดยก่อนให้เขียนบนัทึกประจําวนัผู้ ให้เขียนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความคุ้นเคยกนั
พอสมควรกบัผู้ เขียน  นอกจากนัน้ผู้ให้เขียนจะต้องชีแ้จงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงในการให้เขียน  และ
ให้เขียนต่อเน่ืองกันอย่างน้อย 1 สปัดาห์  ในการบนัทึกอาจมีแบบฟอร์มหรือไม่มีก็ได้  แต่ต้องมี
หวัข้อตอ่ไปนี ้
   1. ช่ือ อาย ุเพศ ของผู้บกัทกึ 
   2. วนั เดือน ปี ท่ีบนัทกึ 
   3. กิจกรรมท่ีทําในวนันัน้ โดยต้องทําต่อเน่ืองอย่าง 1 สปัดาห์ จะทําให้ทราบ
นิสยัของผู้ เขียนบนัทกึได้ 
  6. สงัคมมิต ิ(Sociometry) 
   สงัคมมิติ  หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคม  
หรือ  ในกลุ่มว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัในลกัษณะใด  เช่น  สามคัคีกลมเกลียวเป็นกลุ่มใหญ่  หรือ
แตกแยกเป็นกลุ่มย่อย  สมาชิกแต่ละคนได้รับการยอมรับในกลุ่มมากน้อยเพียงใด (กลมรัตน์   
หล้าสวุงษ์. 2529: 186)  
   1. หลกัการทําสงัคมมิต ิ 
    การทําสงัคมมิตมีิหลกัในการทําดงันี ้
    1. สมาชิกในกลุม่ควรจะรู้จกัและคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดี  
    2. ก่อนทําสงัคมมิติ  ผู้ ทําควรมีความสมัพนัธ์อนัดี  และคุ้นเคยกับสมาชิก
ในกลุม่พอสมควร  
    3. ควรแจ้งจํานวนและรายช่ือสมาชิกให้ทกุคนในกลุม่ทราบ 
    4. การทําสงัคมมิตแิตล่ะครัง้  ควรสมมตสิถานการณ์เพียงสถานการณ์เดียว  
    5. ไมค่วรบอกลว่งหน้า  เพราะจะทําให้ข้อมลูไมเ่ป็นธรรมชาต ิ 
    6. การทําสงัคมมิติในแต่ละสถานการณ์  ควรให้สมาชิกเลือกมากกว่า 1 
อนัดบั  แตไ่มค่วรเกิน 3 อนัดบั  เพราะจะยุง่ยากในการเขียนแผนผงั  
    7. การแปลความหมายของสงัคมมิติในแต่ละสถานการณ์  จะแตกต่างกนั
ควรใช้วิธีอ่ืนควบคูไ่ปด้วย  เช่น  กลวิธีใครเอย่ ฯลฯ 
   2. คําศพัท์ท่ีใช้ในการทําสงัคมมิต ิ 
    คําศพัท์ตา่งๆ ท่ีนิยมใช้มีดงันี ้ (กลมรัตน์  หล้าสวุงษ์. 2527: 188 - 189)  
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    1. คําถามหรือสถานการณ์ท่ีผู้ ทําสงัคมมิติกําหนดขึน้มาเพ่ือให้สมาชิกใน
กลุม่เลือกบคุคลบางคนในกลุม่เรียกวา่  Sociometric หรือ Sociometric Criterion  
    2. แผนผงัสงัคมมิตซิึง่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างบคุคล
ในกลุม่เรียกวา่ Sociogram 
    3. กลุ่มย่อยๆ ในกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายกลุ่ม กลุ่มย่อยท่ีเล็กท่ีสดุอาจมี
สมาชิกเพียง 2 คนก็ได้ เรียกวา่ Sociometric Clique หรือ Subgroup  
    4. การท่ีบุคคล 2 คน  ต่างเลือกซึง่กนัละกนั  อาจเป็นอนัดบัเดียวกนั  หรือ
คนละอนัดบัก็ได้เรียกวา่  Mutual Choice 
    5. บุคคลท่ีได้รับเลือกจากสมาชิกในกลุ่มมากท่ีสุด  เรียกว่า Star หรือ 
Leader 
    6. บคุคลท่ีไมไ่ด้รับเลือกจากกลุม่เลยเพราะเป็นท่ีรังเกียจของสมาชิกในกลุม่  
แตบ่คุคลนัน้ยงัเลือกสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม่เรียกวา่  Rejectee 
    7. บุคคลท่ีแยกตวัออกจากกลุ่มอยู่โดดเดียวโดยไม่ได้รับเลือกจากสมาชิก
ในกลุม่และบคุคลนัน้ก็ไมเ่ลือกสมาชิกในกลุม่ด้วย เรียกวา่  Isolate  
    8. บคุคลท่ีได้รับเลือกจากกลุ่มเพียงเล็กน้อย  และบุคคลนัน้มกัอยู่ห่างไกล
จากสมาชิกคนอ่ืนๆ  ในกลุม่  เรียกวา่  Neclectee 
    9. การขาดการเลือกซึ่งกนัและกนัระหว่างบุคคลสองคน หรือมากกว่าสอง
คนขึน้ไปของกลุม่ยอ่ย เรียกวา่ Sociometric Cleavage 
    10. โครงสร้างทางสงัคมมิติท่ีแสดงแบบแผนของการเลือกในระหว่างสมาชิก
ของกลุ่มโดยเน้นถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกันของแต่ละคน เรียกว่า Sociometric 
Structure 
    11. วิธีการทดสอบเพ่ือวดัโครงสร้างทางสงัคมมิติ เรียกว่า Sociometric test 
จํานวนครัง้หรือคะแนนท่ีแตล่ะบคุคลได้รับเลือกจากสามชิกในกลุม่ เรียกวา่ Sociometric Score 
    12. สถานภาพของบคุคลในกลุม่ เช่น Star, Rejectee , Isolate , Neclectee  
เรียกวา่  Sociometric  Status 
   3. ลําดบัขัน้ของการทําสงัคมมิต ิมี 4 ขัน้  ดงันี ้ 
    ขัน้ท่ี  1 การกําหนดสถานการณ์ 
    ขัน้ท่ี  2 การทําตารางแสดงผลการเลือก 
    ขัน้ท่ี  3 การสร้างแผนผงัสงัคมมิต ิ
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    ขัน้ท่ี  4 การตีความหมายจากแผนผงัสงัคมมิต ิ
  7. แบบสอบถาม (Questionnaires) 
   แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมใน
การนํามาใช้ในโรงเรียน  ในระยะแรกเม่ือนกัเรียนเข้าเรียน  ครูมกัจะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีมี
ระบบเพ่ือนําข้อมลูเหลา่นัน้ไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับการจดัทําระเบียบสะสม  และหลงัจากนัน้
จะรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้รับข้อมลูเพิ่มขึน้  (คมเพชร  ฉตัรศภุกลุ. 2527: 58) 
   กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์  (2529: 215-217)  ได้อธิบายความหมายของ
แบบสอบถามไว้วา่  แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เพ่ือประสงค์ให้ผู้ถามได้ทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ  อย่างกว้างขวางเช่น  ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ  เจตคติ  ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของบุคคล  รวมทัง้ ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองราวส่วนตัว   สภาพครอบครัว  
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว  ความสนใจ  การใช้เวลาว่าง  สขุภาพ  นิสยัในการเรียนและการ
ทํางาน  ตลอดจนโครงการศกึษาและอาชีพในอนาคตของนกัเรียน 
   1. ชนิดของแบบสอบถาม  
    แบบสอบถามท่ีใช้ในการแนะแนวนัน้  สามารถจําแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ 
แบบสอบถามกรอกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามชนิดนีจ้ัดทําขึน้เพ่ือให้นักเรียนท่ีถูกถามได้
กรอกข้อความลงไป เร่ืองท่ีถามเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัข้อเท็จจริงส่วนตวั ภมูิหลงัโครงการในอนาคต 
แบบสอบถามนีนํ้ามาใช้เพ่ือยืนยนัหรือตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ของนกัเรียนท่ีได้รวบรวมมาก่อน 
    1.1 แบบสอบถามแบบการประเมินผล จัดทําขึน้เพ่ือให้นักเรียนได้บอกถึง
ปฏิกิริยาของตนท่ีมีตอ่การเรียนการสอน กิจกรรมและบริการตา่งๆ ของโรงเรียน 
    1.2 แบบสอบถามแบบการติดตามผล จะนํามาใช้เพ่ือทราบความเป็นไปของ
นกัเรียนเก่า และเพ่ือประเมินค่าประสิทธิผลของโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือโรงเรียนจะได้นํา
ข้อมลูท่ีได้มานัน้เป็นแนวทางสําหรับตระเตรียมนกัเรียนเพ่ือชีวิตภายนอกโรงเรียน 

2. การสร้างแบบสอบถาม 
    ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการแนะแนว  ควรปฏิบตัดิงันี ้
    2.1 ตัง้จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าต้องการทราบเร่ืองราวของนักเรียนในด้าน
ใดบ้าง 
    2.2 การสร้างคําถามเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้และ
คําถามแตล่ะข้อจะต้องมีความหมายเป็นนยัเดียว โดยการถามเพียงสิง่เดียว  
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    2.3 แยกคําถามออกเป็นหมวดหมู่ จัดให้มีความต่อเน่ืองของเร่ืองและ
เรียงลําดบัความสําคญั 
    2.4 ภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม ควรจะมีความกระทดัรัด เข้าใจง่ายเหมาะกบั
ระดบัชัน้และวยัของผู้ตอบ 
    2.5 แบบสอบถามทุกฉบับ ควรจะมีคําสั่งให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการขอความ
ร่วมมือนกัเรียนในการตอบแบบสอบถาม โดยให้กรอกข้อความให้ถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง 
    2.6 ผู้ ท่ีใช้แบบสอบถามจะต้องแจ้งให้นกัเรียนทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามจะเก็บเป็นความลบั และข้อมลูท่ีได้จะนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของนกัเรียนเท่านัน้ 
    2.7 คําถามท่ีไม่จําเป็น ควรจะได้ตดัทิง้ให้หมดและควรหลีกเล่ียงคําถามท่ี
แนะคําตอบให้ เพราะนกัเรียนส่วนมากชอบท่ีจะให้คําตอบท่ีถกูแนะว่าเป็นคําตอบท่ีถกูต้อง จะทํา
ให้ไมเ่ข้าใจนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง ทัง้ยงัทําให้ข้อมลูท่ีได้ขาดความเช่ือถือได้ และไม่เป็นประโยชน์
อยา่งแท้จริง 
    2.8 แบบสอบถามท่ีจดัทําไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ควรจะได้นําไปให้นกัเรียน
ทดสอบตอบดกู่อน และนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขให้เหมาะสมจึงคอ่ยนําไปใช้กบั
นกัเรียนกลุม่ท่ีต้องการถามจริงๆ 
    2.9 การกําหนดขอบข่ายความสัน้ยาวของแบบสอบถามให้เหมาะสม เพ่ือให้
ได้คําตอบท่ีถกูต้องสมบูรณ์ แบบสบถามท่ีดีควรจะสัน้เท่าท่ีจะทําได้ ถ้าสิ่งท่ีต้องการทราบหลาย
เร่ือง ก็สร้างแบบทดสอบแยกเป็นตอนๆ เป็นเร่ืองๆ ไป 
    2.10 แบบสอบถามท่ีต้องการให้แสดงความคิดเห็น หรือเจตคติออกมาไม่
ควรให้นกัเรียนเขียนช่ือเพราะอาจทําให้ไม่กล้าตอบตามความเป็นจริง เกรงว่าจะมีผลสะท้อนใน
ภายหลงั แต่แบบสอบถามท่ีใช้เพ่ือรอบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวนักเรียน จําเป็นท่ีจะต้องให้
นกัเรียนบอกช่ือของตนในแบบสอบถามด้วย 
   3. ประโยชน์ของแบบสอบถาม  
    แบบสอบถามถ้าสร้างและใช้อยา่งเหมาะสมแล้ว  จะได้รับประโยชน์ดงันี ้
    3.1 แบบสอบถามช่วยให้ทราบเร่ืองราวตา่งๆ ของนกัเรียนเป็นจํานวนมากใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 
    3.2 แบบสอบถามช่วยให้ทราบเร่ืองราวของนกัเรียนหลายๆ ด้าน พร้อมๆ กนั
และเป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 
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    3.3 แบบสอบถามช่วยให้ได้ข้อมลูต่างๆ เพิ่มเติมจากข้อมลูเดิมท่ีได้รวบรวม
เอาไว้ก่อนแล้ว 
    3.4 แบบสอบถามช่วยให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนกัเรียนทําให้
ครูและผู้แนะแนวสามารถให้ความช่วยเหลือได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
   4. การใช้แบบสอบถาม 
    เพ่ือช่วยให้การใช้แบบสอบถามได้ผลอย่างเต็มท่ีครูหรือผู้ แนะแนวควรจะ
ปฏิบตัดิงันี ้
    4.1 จะต้องพยายามกระตุ้นและจูงใจ ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามด้วย
ความจริงใจ ไมป่กปิด ซึง่จะช่วยให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การแนะแนวอยา่งแท้จริง 
    4.2 ควรท่ีจะได้ให้ความมัน่ใจกบันกัเรียนว่าข้อเท็จจริงต่างๆ จะเก็บรักษาไว้
เป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยให้ผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องได้ทราบ เว้นแตว่า่จะได้รับอนญุาตจากนกัเรียนเสียก่อน 
    4.3 ควรท่ีจะได้อธิบายให้นักเรียนได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของการให้
นักเรียนกรอกแบบสอบถามตลอดจนวิธีการตอบอย่างละเอียด เ พ่ือช่วยให้นักเรียนเห็น
ความสําคญัของการตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมืออยา่งดียิ่ง 
  8.  แบบทดสอบ (Testing)  
   การใช้แบบทดสอบ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นระบบและเป็นวิธีท่ีควบคมุ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรัดกุม  มีกฎเกณฑ์แน่นอน  ผลท่ีได้จากแบบทดสอบนัน้มีความหมาย
ชัดเจน  ในการแนะแนวจะนําแบบทดสอบมาใช้ในกรณีท่ีต้องการทราบข้อมูลท่ีเด่นชัด  ชี ้
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  การใช้แบบทดสอบเม่ือต้องการจะทราบถึงความถนัด  
ความสามารถ  ความสนใจ  ผลสมัฤทธิทางการเรียน  หรือบุคลิกภาพท่ีเป็นปัญหาท่ีเ์ ด็กกําลงั
ประสบอยู ่ เป็นต้น 
   1. จดุมุง่หมายของการใช้แบบทดสอบ 
    จุดมุ่งหมายสําคญัของการนําวิธีการทดสอบมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
เป็นรายบคุคล มี 5 ประการดงันี ้
    1.1 เพ่ือพยายามรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัตวันกัเรียนซึง่จะช่วยให้ครูและ
ผู้แนะแนวได้รู้จกัและเข้าใจนกัเรียนของตนมากขึน้ 
    1.2 เพ่ือครูและผู้ แนะแนวจะได้นําผลจากการทดสอบไปใช้ในการวินิจฉัย
นกัเรียน 
    1.3 เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเองได้อยา่งถกูต้อง 
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    1.4 เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองนกัเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัขีด
ความสามารถและความเข้าใจของบตุรหลานของตน 
    1.5 เพ่ือทางโรงเรียนจะได้นําผลการทดสอบท่ีได้มาใช้ในการจําแนกตัว
นกัเรียนโดยเฉพาะในด้านบริการจดัวางตวับคุคล 
   2. ประเภทของแบบทดสอบท่ีนํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นรายบคุคล 
    แบบทดสอบทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบท่ีนํามาใช้ในการแนะแนวดงันี ้
    2.1 แบบทดสอบวดัเชาวน์ปัญญา  (Intelligence Tests) 
     เป็นการทดสอบท่ีใช้สําหรับวดัความสามารถทัว่ๆ ไปทางสติปัญญาของ
บุคคลในการแนะแนวนําเอาแบบทดสอบชนิดนีม้าใช้  เพ่ือต้องการทราบถึงระดบัเชาวน์ปัญญา
ของผู้ถูกวดัโดนการนําเอาผลของระดบัเชาวน์ปัญญา  ท่ีเรียกว่าเกณฑ์ภาคเชาวน์หรือ  I.Q. 
(Intelligence Quatient) มาใช้เพ่ือต้องการวินิจฉยัปัญหาและเพ่ือทํานายความสําเร็จของผู้ถกูวดั     
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ 
     1. แสตนด์ฟอร์ด  บิเนท์  (Standford - Binet) สร้างโดยแสตนด์ฟอร์ด 
บเินท์ (Standford - Binet) ในศตวรรษท่ี 20 โดยเน้นเก่ียวกบัความสามารถในการตดัสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือการปรับตวักบัสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม แบบทดสอบของบิเนท์ได้ปรับปรุงใน
ปี 1961 โดยเทอร์แมน  และเมอริลล์ แห่งมหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ดซึ่งดัดแปลงมาจาก
แบบทดสอบของบเินท์ 
     2. เวคสเลอร์  อินเทลลิเจนซ์  (Eechster – Intelligence Test)  
นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั  ช่ือ  เดวิด  เวคสเลอร์  (David  Wechsler)  ได้สร้างแบบทดสอบนีข้ึน้
เพ่ือใช้วดัความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคคล คือ ด้านการเรียนรู้  การปรับตวักับสิ่งแวดล้อม  
การเข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  การกระทําอย่างมีเป้าหมาย  การคิดอย่างมีเหตุผล  โดยแบ่ง
แบบทดสอบเป็น 3 ชดุ  ดงันี ้
      2.1 WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้กบัผู้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5 – 15 ปี 
      2.2 WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) ใช้สําหรับผู้ ท่ีมี
อาย ุ16 ปี  
      2.3 WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 
Intelligence) ใช้กบัเดก็อายรุะหวา่ง 4 – 6 ปี 
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    2.2 แบบทดสอบวดัความถนดั  (Aptitude Tests) 
     เป็นแบบทดสอบท่ีใช้สําหรับการหาความถนัดเฉพาะอย่างของแต่ละ
บคุคล  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทํานายแนวโน้มท่ีบคุคลจะประสบความสําเร็จในการเรียนหรือ
การทํางานอยา่งใดอยา่งหนึง่ในอนาคต  และเพ่ือเป็นสว่นช่วยในการพิจารณาวางแผนศกึษาตอ่ใน
อนาคต  และการประกอบอาชีพ 
     แบบทดสอบความถนดัท่ีใช้กนัมี 2 ประเภท ดงันี ้
     1. แบบทดสอบความถนัดชนิดตัวประกอบพหุคูณ  (Multifactor 
Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความถนดัตามธรรมชาติหลายๆ ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น
สว่นประกอบของการเรียน 
     2. แบบทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดความ
ถนดัเฉพาะด้านของบคุคลเพ่ือดวูา่มีความถนดัทางด้านใด มากน้อยเพียงใด มากน้อยเพียงใด เช่น 
ความถนดัทางดนตรี หรือความถนดัทางศลิปะ เป็นต้น 
    2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ (Achievement Tests) 
     แบบทดสอบผลสัมฤทธิสร้างขึน้เ พ่ือใช้วัดสิ่ง ท่ีนักเ รียนรู้เ ก่ียวกับ์

เนือ้หาวิชาต่างๆ และสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใด  คะแนนตา่งๆ ของการ
ทดสอบจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผู้ เรียนได้มีหรือได้รับทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัการศกึษา  แบบทดสอบผลสมัฤทธิสร้างขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์  ดงันี ้์  
     1. เพ่ือใช้วัดหรือประเมินผลสมัฤทธิในหลายๆ วิชา  เช่นการใช้ภาษา  ์

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสงัคมศึกษา  แบบทดสอบลกัษณะนี ้ เรียกว่า  แบบทดสอบชุด  
ซึง่ใช้สําหรับวดัความเจริญงอกงามของผู้ เรียนในเนือ้หาวิชาต่างๆ อย่างกว้างๆ สามารถนํามาใช้
กบัเดก็ในระดบัประถมศกึษาจนถึงระดบัผู้ใหญ่  
     2. เพ่ือใช้วดัหรือประเมินผลสมัฤทธิแต่เพียงด้านเดียว  เช่น  การอ่าน์  
หรือ คณิตศาสตร์  เป็นต้น 
     3. แบบทดสอบวดัความพร้อมหรือการทํานาย สร้างขึน้เพ่ือทํานายหรือ
คาดคะเนว่าบคุคลแต่ละคนอาจได้รับประโยชน์จากการฝึก การเรียนในระยะต่อมา ดีเลวอย่างไร 
จดุเน้นเฉพาะของแบบทดสอบนีเ้พ่ือค้นหาความสามารถท่ีเป็นสิ่งสําคญัในการเรียนการอ่าน การ
คิดเก่ียวกับตัวเลข และในการเขียนแบบทดสอบความพร้อมนีบ้างท่านจัดไว้เป็นแบบทดสอบ
ความสามารถมากกวา่ท่ีจะเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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     4. แบบทดสอบผลสัมฤทธิเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ สร้างขึน้เพ่ือใช้วัด์

ความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพ่ือวดัทกัษะเฉพาะอย่าง แบบทดสอบนีจ้ะช่วยให้ผู้สอน
สามารถตรวจวิเคราะห์ถึงความสามารถในทางวิชาการของผู้ เรียน เป็นการวัดผลสมัฤทธิและ์

วิเคราะห์ถึงจดุเดน่จดุด้อยของผู้ เรียนควบคูก่นั 
    2.4 แบบสํารวจความสนใจ (Interest Inventory) 
     เป็นแบบทดสอบท่ีจดัทําออกมาในรูปของแบบสํารวจ  เพ่ือจะได้ทราบว่า
ผู้ เรียนมีความสนใจสิ่งใดบ้างและมากน้อยเพียงใด  เพราะความสนใจของคนเรานัน้จะมีส่วน
สมัพนัธ์กบัควาสําเร็จในด้านการเรียน  และการประกอบอาชีพ  แบบสํารวจความสนใจท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งแพร่หลายมีดงันี ้
     1. Kuder  Perference  Record  เป็นแบบสํารวจท่ีมีข้อให้ตอบ  แตล่ะ
ข้อมีตวัเลือก 3 ข้อ  โดยให้เลือกตอบตวัท่ีชอบมากท่ีสดุ  และชอบน้อยท่ีสดุ  ซึง่แบบสํารวจความ
สนใจของ Kuder  นีมี้ 3 ชดุดงันี ้
      1.1 ความสนใจสาขาอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพเก่ียวกับเคร่ือง กลไก 
คํานวณ วิทยาศาสตร์ ศลิปะ ดนตรี เป็นต้น 
      1.2 ความสนใจอาชีพเฉพาะ  เช่น  อาชีพครู  แพทย์  สถาปนิก 
นกัจิตวิทยา เป็นต้น 
      1.3 ความสนใจลกัษณะงาน เช่น ชอบทํางานกบักลุม่ชนชอบทํางาน
ท่ีใช้ความคดิ ชอบทํางานประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
     2. แบบสํารวจความสนใจทางอาชีพ  ของสํานกัทดสอบทางการศึกษา  
กรมวิชาการ และคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  แบ่งกลุ่มความสนใจออกเป็น 10 
ประเภท  ได้แก่  ทางด้านจกัรกล  ด้านคํานวณ  เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์  งานชกัชวนโฆษณา  งาน
เสมียน  งานศลิปะ  งานวรรณกรรม  งานดนตรี  งานบริการสงัคม  และการทํางานนอกบ้าน 
     3. แบบทดสอบความสนใจในอาชีพของกองจัดหางาน  กรมแรงงาน  
แบ่งความสนใจออกเป็น 9 กลุม่  ได้แก่  อาชีพเสมียน  การค้า  การบริการ  ช่างไฟฟ้า  ช่างยนต์
กลไก  หตัถกรรม  ขบัรถ  ช่างก่อสร้าง  และช่างโลหะ 
    2.5 แบบทดสอบวดับคุลกิภาพ (Personality Tests) 
     แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นแบบสอบถามท่ีใช้สําหรับวัดลักษณะการ
ปรับตวัทางอารมณ์  มนษุยสมัพนัธ์  แรงจงูใจ  อปุนิสยั  คา่นิยม  เจคต ิ กิริยาทา่ทาง  ฯลฯ  ซึง่เป็น
พฤตกิรรมภายนอกท่ีสงัเกตได้    การวดับคุลกิภาพเพ่ือการแนะแนวมีจดุมุง่หมายดงันี ้
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     1. เพ่ือเข้าใจบคุลกิลกัษณะของบคุคล  และช่วยให้เขาเข้าใจบคุลิกภาพ
ของเขาเองอย่างถกูต้อง  ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ผลในการนํามาวางแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อยา่งถกูต้องเหมาะสมยิ่งขึน้ 
     2. เพ่ือรู้จักและเข้าใจลักษณะการปรับตัว เช่น ฝันเล่ือนลอย เอาแต่
อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่ เผด็จการ ก้าวราว วิตกกงัวล เรียกร้องความสนใจ ซึง่นบัเป็นบคุลิกภาพท่ี
ไมพ่งึประสงค์ ควรได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป 
      ชนิดของแบบทดสอบบคุลกิภาพ 
      1. แบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีเป็นปรนยั  (Objective Type) เป็น
แบบทดสอบท่ีให้ผู้ ถูกทดสอบตอบคําถามด้วยความจริงใจตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวกับความรู้สึกของตนเอง บุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อม การร่วมมือ โดยให้เลือกตอบ “ใช่” หรือ 
“ไมใ่ช่” แบบทดสอบท่ีนิยมมี ดงันี ้
       1.1 Edward Personal Preference Schedule (EPPS) ผู้สร้าง
คือ อเลน แอล เอดเวอร์ด ประกอบด้วย ความต้องการด้านต่างๆ รวม 15 ด้าน ใช้ทดสอบกับ
นกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา 
       1.2 California Psychological Inventory (C.P.I) ผู้สร้างคือ เอช.
จี.ยอก์ช (H.G.Gough) มกัจะเป็นคําถามเก่ียวกับความมัน่ใจในตนเอง ความรับผิดชอบ ความ
สนใจ เป็นต้น 
      2. แบบทดสอบโปรเจคทีพ (Projective Tests) เป็นแบบทดสอบท่ี
เป็นสิ่งเร้าเป็นส่ือโดยการให้ผู้ถกูทดสอบเผชิญกบัสิ่งเร้าต่างๆ ซึง่อยู่ในลกัษณะคลมุเครือ จนกระ
ทัง้แสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ออกมาจนผู้ทดสอบสามารถนําคําตอบมาตีความหมายได้ แบบทดสอบท่ี
นิยมใช้มีดงันี ้
       2.1 Rorschach Ink Blot Test  ผู้สร้างแบบทดสอบนี ้ คือ  
จิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์  ช่ือ  เฮอร์แมน  รอร์สชาค  (Herman Rorschach)  แบบทดสอบนีจ้ะ
ประกอบด้วยภาพหยดหมกึเป็นรูปตา่งๆ  รวม 10 ภาพ  เป็นภาพสี 5 ภาพ  และเป็นภาพขาวดํา 5 
ภาพ  ผู้ถกูทดสอบจะตอบคําถามจากการดภูาพเหลา่นัน้ทีละภาพ  ผู้ทดสอบจะนําคําตอบท่ีได้มา
ตีความ การทดสอบทําได้ทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นรายกลุม่ 
       2.2 Thematic Apperception Test (T.A.T) ผู้สร้างแบบทดสอบ
นีคื้อ ซี. ดี. มอร์แกน  (C.D.Morgan)  และ เอช.เอ.เมอร์เรย์  (H.A.Murry)  แบบทดสอบชนิดนีจ้ะ
ประกอบไปด้วยภาพจากสถานการณ์คลมุเครือทัง้หมด 20 ภาพ  เป็นภาพท่ีแสดงสถานการณ์ทาง
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สงัคมตา่งๆ ท่ีไม่ชดัเจน  อาจพิจารณาได้หลายแง่หลายมมุ  ผู้ถกูทดสอบจะถกูกําหนดให้เลา่เร่ือง
จากภาพและนําคําตอบท่ีได้มาตีความ  การทดสอบจะทําเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ก็ได้ 
       2.3 Word Association  เป็นกลวิธีระบายความในใจชนิดท่ีใช้
ความเก่ียวโยงทางถ้อยคํา  เป็นการให้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยการพดูปากเปล่า  ผู้ทดสอบ
จะต้องคําถามขึน้มาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคําถามท่ีมีความหมายเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ เช่น  
ครอบครัว  บ้าน  โรงเรียน  ครู  ฯลฯ  ให้ผู้ถกูทดสอบตอบคําถามเหลา่นัน้ตามความรู้สกึนึกคิด  ซึง่
ต้องใช้เวลารวดเร็ว  ไม่ให้ใช้เวลาคิดนาน  การทดสอบชนิดนีจ้ะทําให้ทราบถึงความรู้สกึท่ีมีต่อสิ่ง
ต่างๆ ของผู้ รับการทดสอบหรืออาจจะทําให้ทราบถึงสาเหตุหรือท่ีมาของความขัดแย้งของการ
กระทบกระเทือนอารมณ์ได้ 
       2.4 Sentence Completion เป็นวิธีการท่ีให้ผู้ทดสอบเติม
ประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งข้อความท่ีเติมนัน้อาจจะเปิดเผยถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีลึกซึง้ หรือเก็บกด 
หรือมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ตา่งๆ ทําให้ทราบถึงความวิตกกงัวล ความลงัเลใจ ฯลฯ ประโยค
ตา่งๆ เหลา่นัน้ผู้ทดสอบมกัจะสร้างแบบทดสอบเก่ียวกบัเร่ืองรอบๆ ตวั และทิง้ประโยคค้างไว้ เช่น 
        ฉนัรู้สกึดีใจเม่ือ............................................. 
        ฉนัไมช่อบบคุคลท่ี....................................... 
       2.5 Oral and Written Story Telling and Composition เป็น
วิธีการท่ีให้ผู้ถกูทดสอบเลา่เร่ืองหรือเขียนเรียงความเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพ่ือกระตุ้นให้ได้ระบายความ
ขดัแย้งในใจ ความกระวนกระวายใจ ความปรารถนาต่อสิ่งต่างๆ หรือความกลวัตลอดเวลาท่ีถูก
ทดสอบเขียนหรือเลา่ควบคูก่นัไปด้วย 
       2.6 การใช้งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพ
ของนกัเรียนซึง่อาจจะใช้วิธีดงันี ้
        2.6.1 การวาดภาพด้วยนิว้มือ (Finger Printing) เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ระบายความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ได้ทนัทีทนัใด อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ก็ได้ 
        2.6.2 การเล่น (Play) เป็นวิธีการท่ีใช้เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา เพราะการเล่นจะเป็นการแสดงออกของบุคคล ซึ่งแสดงออก
มาถึงความรู้สกึนกึคดิ อารมณ์ ประสบการณ์ โดยทัว่ไปจะจดัสถานการณ์ให้แล้วให้นกัเรียนเลน่กบั
เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ท่ีจดัไว้ และผู้ทดสอบใช้การสงัเกตตดิตามพฤตกิรรมและบคุลกิภาพตา่งๆ ได้ 
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     สําหรับแบบทดสอบท่ีผู้ วิจยันํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการทํา
วิจยัครัง้นีคื้อ  แบบทดสอบบคุลกิภาพ  (Personality Tests) ใช้แบบทดสอบบคุลกิภาพ 3 ชดุ 
     1. แบบทดสอบเบนเดอร์เกสดลัท์  (Bender Gestalt Test) เป็น
แบบทดสอบท่ีให้นกัเรียนวาดภาพ 9 ภาพ โดยวาดทีละภาพ 
     2. แบบทดสอบบคุลิกภาพ K.H.T.P. (Kinetic House Tree Person) 
เป็นแบบทดสอบท่ีให้นกัเรียนวาดภาพ 1 ภาพ โดยสว่นประกอบของภาพประกอบด้วยบ้าน ต้นไม้ 
และคน 
     3. แบบทดสอบเติมประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion Test) 
เรียกย่อว่า S.C.T เป็นแบบทดสอบท่ีให้นกัเรียนเติมข้อความให้สมบรูณ์ในแตล่ะข้อ โดยคิดถึงสิ่ง
แรกเม่ืออา่นข้อความในแตล่ะข้อ จํานวน 64 ข้อ 
   3. ข้อควรคํานงึถึงในการใช้แบบทดสอบ 
    แบบทดสอบจะมีคุณค่าเท่าใดนัน้ขึน้อยู่กับผู้ ใช้แบบทดสอบ  ผู้ ใช้ควรมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการต่างๆ อย่างดีพอเพ่ือจะได้ผลดี  ข้อมูลมีประสิทธิภาพ  จึงมี
ข้อเสนอแนะในการใช้แบบทดสอบดงันี ้
    3.1 ผู้ ใช้แบบทดสอบควรเป็นผู้ ท่ีมีความชํานาญ เช่ียวชาญในแบบทดสอบ
นัน้ๆ เคยได้รับการเรียนรู้หรืออบรมมาดีพอ 
    3.2 ไม่ควรใช้แบบทดสอบมาเป็นเคร่ืองยืนยันความสามารถ หรือเก่งกล้า
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ระลึกเสมอว่าต้องการข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบไปเพ่ือช่วยเหลือบุคคล 
ไมใ่ช่การพิสจูน์ 
    3.3 ใช้แบบทดสอบเม่ือมีกรณีจําเป็น เป็นต้นว่า ไม่สามารถหาข้อมูลด้วย
วิธีการอ่ืน 
    3.4 ก่อนใช้แบบทดสอบควรแน่ใจเสียก่อนว่า  บุคคลท่ีถูกทดสอบนัน้
เหมาะสมกบัแบบทดสอบนัน้ๆ 
    3.5 ไม่จําเป็นต้องนําผลท่ีแปลได้จากแบบทดสอบมารายงานให้ผู้ถกูทดสอบ
ทราบโดยละเอียดเพราะบางอยา่งควรทราบแตส่ว่นรวมเท่านัน้ไมจํ่าเป็นต้องแจ้ง 
   4. ประโยชน์ของการใช้แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นรายบคุคล 
    4.1 การทดสอบช่วยให้ครูและผู้ แนะแนววินิจฉัยนักเรียนได้ถูกต้องแม่นยํา
และเป็นท่ีเช่ือถือได้มากกวา่การไมใ่ช้แบบทดสอบเสียอีก 
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    4.2 การทดสอบท่ีดีจะช่วยให้ครูและผู้แนะแนวสามารถจดักลุ่มนกัเรียนหรือ
จดัวางตวันกัเรียนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
    4.3 ข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบมีความหมายชดัเจนกว่าข้อมลูท่ีได้จากการใช้
เคร่ืองมือไมใ่ช่แบบทดสอบ 
    4.4 การเก็บข้อมลูโดยการใช้แบบทดสอบช่วยให้ครูและผู้แนะแนวได้ข้อมลู
ในเวลาอนัรวดเร็วและสะดวก 
  9. ระเบียนสะสม  (Cumulative Record) 
   จําเนียร  ช่วงโชติ  (2533: 212)  ได้ให้ความหมายของระเบียนสะสมไว้ว่า  
ระเบียนสะสมคือ  เอกสารอยา่งหนึง่ท่ีเป็นท่ีรวบรวมข้อมลู  ข้อเท็จจริง  และรายละเอียดตา่งๆ ของ
นกัเรียนแตล่ะอย่างมีแบบแผน เช่น ประวตัิสว่นตวั  ประวตัิครอบครัว  รายงานการเรียน  รายงาน
การทดลอง  รายงานสขุภาพ  ความถนดั  ความสนใจกิจกรรมพิเศษ  โครงการศกึษา  และอาชีพ
ในอนาคต  บนัทึกการสมัภาษณ์  บนัทึกการให้คําปรึกษา  และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีทางโรงเรียน
ต้องการทราบเก่ียวกบัตวันกัเรียน 
   วชัรี  ทรัพย์มี  (2531: 13)  กล่าวว่า  ระเบียนสะสม  เป็นบนัทึกข้อมลูเก่ียวกบั
นักเรียนท่ีบันทึกสะสมมาตัง้แต่นักเรียนเข้ามาโรงเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาหรือออกจาก
โรงเรียน  ระเบียนสะสมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัแนะแนวได้เห็นภาพพจน์เก่ียวกบัพฒันาการของ
นกัเรียนทัง้พฒันาการทางด้านร่างกาย  สมัฤทธิผลทางการเรียน  อารมณ์และสงัคม  ข้อมลูต่างๆ 
ท่ีได้รับจากการท่ีนกัเรียนมารับบริการปรึกษาก็ควรเก็บรวบรวมไว้ในระเบียนสะสมด้วย  ระเบียนนี ้
ต้องเก็บไว้เป็นความลบั 
   1. ชนิดของระเบียนสะสม 
    โดยทัว่ไปอาจแบง่ออกได้ดงันี ้
    1.1 แบบแผ่นเดียว  โดยบรรจุข้อความต่างๆ ท่ีจะบันทึกทัง้ด้านหน้าและ
ด้านหลงั  ระเบียนสะสมชนิดนีอ้าจสะดวกตอ่การเก็บรักษาไม่เปลืองเนือ้ท่ี  แตข้่อมลูตา่งๆ บนัทึก
ได้น้อยเพราะเนือ้ท่ีจํากดั  ฉะนัน้ระเบียนสะสมชนิดนีถ้้านําไปใช้กบันกัเรียนมธัถยมศึกษาอาจไม่
เหมาะสมเพราะอาจต้องมีข้อมลูท่ีต้องบนัทกึหรือบรรจลุงในระเบียนสะสมมาก 
    1.2 แบบรวมหรือเป็นเล่ม มีลกัษณะถาวรกว่าชนิดแรก แบบนีส้่วนใหญ่จะ
แยกข้อมลูและประเภทออกจากกนัเป็นแผ่นๆ ไป แล้วนํามารวมเย็บเป็นเล่ม ฉะนัน้เนือ้ท่ีในการ
บนัทกึจะมีมาก 



 58 

     ข้อเสียของระเบียนสะสมชนิดนีคื้อ  สิน้เปลืองงบประมาณมาก  และเสีย
เนือ้ท่ีในการเก็บรักษา  มากพอสมควร  การรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัอาจทําไม่ได้ดีพอ  เพราะ
ต้องยกไปศกึษาหรือบนัทกึทัง้เลม่ 
    1.3 แบบเป็นซอง เป็นการนําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมารวมไว้เป็นซองๆ เดียว โดย
แยกข้อมลูแต่ละชนิดออกจากกนัเป็นเร่ืองๆ ไป สะดวกต่อการบนัทึกข้อมลูในแง่ของข้อมลูท่ีเป็น
ความลบั ข้อเสียก็คืออาจง่ายตอ่การสญูหาย 
   2.  ข้อมลูตา่งๆ ท่ีควรเก็บรวบรวมไว้ในระเบียนสะสม ประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้
    2.1 ข้อมลูสว่นตวั  เช่น  ช่ือ -  สกลุ  เพศ  วนัเดือนปีเกิด  เชือ้ชาติ  สญัชาต ิ 
ศาสนา  สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 
    2.2 ประวตัคิรอบครัวและสภาพความเป็นไปทางบ้าน 
     ช่ือบดิามารดา      ท่ีอยูข่องผู้ เรียนในปัจจบุนั 
     อาชีพของบดิามารดา    สถานท่ีเกิดของบดิามารดา 
     อาชีพผู้ปกครองท่ีมีใช่บดิามารดา  สภาพทางเศรษฐกิจ 
     สถานภาพของบดิามารดา   จํานวนพ่ีน้อง  พ่ีชาย  พ่ีสาว 
    2.3 ประวตัสิขุภาพและรายงานสขุภาพ 
     ระเบียนสขุภาพท่ีบนัทกึโดยแพทย์หรือพยาบาล 
     บนัทกึการฉดัวคัซีน  ปลกูฝี  การเจ็บป่วย  อบุตัเิหต ุ
     การรักษาสขุภาพฟัน   ความบกพร่องทางร่างกาย 
    2.4 ประวตัทิางการศกึษา และรายงานพฒันาการ 
     - คะแนนผลการเรียนประจําภาค คะแนนรายวิชา 
     - รายงานพิเศษเก่ียวกบัวิชาท่ีเป็นปัญหา 
     - รายงานเก่ียวกบัการประมาณคา่ผลการเรียน 
     - คะแนนการทดสอบอ่ืนๆ เช่น 
      - เชาวน์ปัญญา 
      - ความถนดั ความสนใจ 
      - ผลสมัฤทธิทางการเรียน์  
      - บคุลกิภาพ 
     - รายงานเก่ียวกบัการมาเรียน 
     - อ่ืนๆ....................................... 
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    2.5 ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีได้รับจากบริการตา่งๆ ของสถาบนั 
     - ผลการสมัภาษณ์ การให้คําปรึกษา รายงานสงัคมมิต ิ
     - อตัชีวประวตั ิบนัทกึประจําวนั รายงานการเย่ียมบ้าน 
     - การสงัเกตของครูแนะแนวหรือครูประจําชัน้ 
     - อ่ืนๆ....................................... 
   3. การรวบรวมข้อมลูและการบนัทกข้อมลูลงในระเบียนสะสม จะต้องรวบรวม
จากหลายแหลง่  ดงันี ้
    3.1 จากตวัผู้ เรียนเอง เช่น จากการสมัภาษณ์ การเขียนอตัชีวประวตั ิ
    3.2 จากบดิามารดาหรือผู้ปกครอง เช่น จากการไปเย่ียมบ้าน การสมัภาษณ์ 
    3.3 จากเพ่ือน เช่น การสมัภาษณ์ การใช้สงัคมมิต ิ
    3.4 จากครูโดยขอความร่วมมือในการสงัเกต การทําระเบียน พฤตกิารณ์ 
    3.5 จากคนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีต้องการจะรวบรวม 
เช่น แพทย์ นกัจิตวิทยา 
    3.6 จากครูแนะแนว เช่นการให้คําปรึกษา การใช้แบบทดสอบ หรือ การ
สมัภาษณ์ 
   4. ประโยชน์ของระเบียนสะสม 
    4.1 ช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง ทัง้ในด้านการเรียน 
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ บคุลกิภาพ ซึง่จะทําให้ยอมรับและปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ 
    4.2 เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้ แนะแนว
และผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจนกัเรียนแต่ละคนได้รวดเร็วยิ่งขึน้ ทําให้ครูยอมรับสภาพความเป็นจริง
เก่ียวกบันกัเรียนและร่วมมือในการแก้ปัญหาของนกัเรียน 
    4.3 ช่วยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจเด็กของตนได้ดียิ่งขึน้ 
สามารถให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้เด็กเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจ 
หรือเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตน ช่วยให้บิดามารดายอมรับขีด
ความสามารถของนกัเรียน 
    4.4 เป็นการประเมินผลนกัเรียนในด้านต่างๆ ทําให้โรงเรียนทราบว่านกัเรียน
คนใดมีความสามารถพิเศษด้านใดท่ีควรได้รับการสง่เสริม นกัเรียนคนใดมีปัญหาท่ีควรได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา 
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    4.5 เป็นการทําความเข้าใจพฒันาการของนกัเรียนโดยตลอด ตัง้แต่นกัเรียน
เข้ามาอยูใ่นโรงเรียน จนกระทัง่ออกจากโรงเรียน 
 
  ขัน้ที่ 3   การวินิจฉัย 
  การวินิจฉัย  คือ  การนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือตีความหมายของข้อมูลท่ี
รวบรวมมาได้หลายๆ วิธี  มาพิจารณาดวูา่อะไรน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหา  โดยนําเอาหลกัเกณฑ์
ในทฤษฎีทางจิตวิทยามาพิจารณาตดัสิน  กําหนดปัญหา  แต่ในบางครัง้การวินิจฉัยปัญหาอาจ
เป็นเพียงการเสนอแนวคดิเบือ้งต้นท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ความช่วยเหลือเท่านัน้ 
  นนัทิกา  แย้มสรวล  (2529: 34-35) ได้เสนอแนวความคิดว่า กระบวนการวินิจฉัย
ปัญหาสามารถดําเนินการได้เป็น 2 ระยะดงันี ้
  1. ขัน้กําหนดปัญหา  โดยยึดหลักการตอบคําถามว่าปัญหาคืออะไร  ปัญหานัน้
เกิดขึน้เม่ือใด  ระยะการเกิดปัญหานานเพียงใด  มีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึน้ในขณะนัน้  
ปัญหาเกิดขึน้ท่ีใด  มีใครเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  นอกจากสถานท่ีนีแ้ล้วเกิดปัญหาท่ีอ่ืน
อีกหรือไม ่ ปัญหาเกิดขึน้ได้อยา่งไร 
  2. การค้นหาสาเหตขุองปัญหา เม่ือกําหนดปัญหาแล้ว ให้นําข้อมลูท่ีอ้างอิงถึงอดีต
และปัจจุบนัมาพิจารณาหาความสมัพนัธ์ของข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือดูว่าสาเหตขุองปัญหาคือ 
อะไร มีลกัษณะอยา่งไร เกิดขึน้เน่ืองจากอิทธิพลของสิง่แวดล้อมประเทใด 
  ในการวินิจฉัยปัญหานัน้จะเขียนสรุปพฤติกรรม  สาเหตุของปัญหาและควรเสนอ
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือไว้ด้วย 
 
  ขัน้ที่ 4 การช่วยเหลือ การป้องกัน และการส่งเสริม 
  การช่วยเหลือ  คือ  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมเม่ือทราบ
สาเหตขุองปัญหาก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ลลุว่งไปด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. การให้คําปรึกษา  (Counseling)  ซึ่งจะต้องประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัผู้ รับ
การศกึษาในรายท่ีมีปัญหาไมซ่บัซ้อน สามารถเข้าใจตนเองได้ หลงัจากได้รับคําปรึกษาแล้ว 
  2. การสง่ตอ่ให้ผู้ มีประสบการณ์หรือสนใจปัญหานัน้ 
  3. การใช้ระบบสง่ตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะ เช่น จิตแพทย์ นกัจิตวิทยา ในราย
ท่ีมีปัญหาซบัซ้อนรุนแรง 
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  การป้องกนั  เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหา  เช่น  สาเหตท่ีุทําให้เกิด
ปัญหา  ซึ่งการป้องกันนีอ้าจทําได้ในรายท่ียงัไม่เกิดปัญหา  หรือเกิดปัญหาแล้วแต่ป้องกันไม่ให้
เกิดขึน้มาอีก 
  การส่งเสริม  คือ  วิธีการท่ีทําให้บุคคลมีพฒันาการ  สามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้
โดยไม่มีข้อขดัแย้ง  ซึ่งอาจทําได้โดยการทํากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ  เช่น  การร้องเพลง  การ
พดูคยุสนกุสนาน  การไปทศันาจร  เป็นต้น 
 
  ขัน้ที่ 5 การทาํนายผล 
  การทํานายผลเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า  ผู้ รับการศึกษาจะมีสภาพการณ์เป็น
เช่นไรในอนาคต  นนัทิกา  แย้มสรวล  (2529: 36) ได้เสนอแนะว่า การทํานายผลจะต้องกระทํา
โดยยดึหลกัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 3 ประการ ตอ่ไปนี ้
  1. บคุคลแตล่ะคนยอ่มมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตวัเอง  ซึง่ไมเ่หมือนกบัผู้ อ่ืน 
  2. บุคคลแต่ละคนย่อมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนเอง อย่าง
ตอ่เน่ืองกนัไป 
  3. บคุคลแต่ละคนย่อมมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นของตนเองซึง่ดําเนินไปตาม
ลักษณะประสบการณ์ท่ีเคยประสบมาและตามแผนการท่ีวางไว้สําหรับอนาคตของตน  
นอกจากนัน้จะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีสร้างเง่ือนไขและข้อจํากดัในชีวิตของผู้ประสบปัญหา
ด้วย  ฉะนัน้ผู้ จะทํานายผลได้ถูกต้องแม่นยํา  มักจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  ตลอดจน
ประสบการณ์อย่างเพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับ  กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์  (2529: 370)  ได้เสนอ
แนวคิดไว้ว่า  หากผู้กระทําการศึกษาเป็นรายกรณีไม่มีความเช่ียวชาญพอ  กระบวนการในขัน้นี ้
อาจไม่ต้องมีเน่ืองจากหากผลการทํานายผิดพลาดก็อาจเกิดความเสียหายทัง้ผู้ ทํานายและผู้ถูก
ทํานายได้ 
 
  ขัน้ที่ 6 การตดิตามผล 
  ขัน้การติดตามผลนีเ้ป็นเร่ืองจําเป็นท่ีจะต้องกระทํา  ในการศึกษารายกรณีเป็นการ
กระทําหลงัจากให้ความช่วยเหลือไปแล้วควรติดตามผลเพ่ือประเมินการช่วยเหลือว่าได้ผลอย่างไร  
และเพ่ือสํารวจดวู่ามีปัญหาใหม่เกิดขึน้อีกหรือไม่  ถ้าพบว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึน้  ก็จะได้ช่วยเหลือ
ได้ทนัท่วงที  นอกจากนีย้งัเป็นการติดตามผลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือ
วา่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเพียงใด  เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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  วิธีการตดิตามผล 
  การตดิตามผลสามารถการะทําได้หลายวิธีดงัตอ่ไปนี ้
  1. การนดัสมัภาษณ์ผู้ รับการศกึษา 
  2. การสงัเกตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ รับการศกึษา 
  3. การสมัภาษณ์ตดิตามผลจากผู้ปกครองหรือผู้ เก่ียวข้อง 
  4. ตดิตอ่ซกัถามขา่วคราวด้วยการสง่จดหมายหรือแบบสอบถาม 
  5. ให้ผู้ อ่ืนไปเย่ียมเยียนแทน โดยบอกจุดมุ่งหมายให้ผู้ ไปเย่ียมทราบระยะเวลาใน
การตดิตอ่ผล 
  การติดตามผลไม่มีระยะเวลาท่ีแน่นอน  ทัง้นีแ้ล้วแต่สถานการณ์ผู้ ทําการศึกษา  
กลมรัตน์  หล้าสวุงษ์  (2529: 371) ได้เสนอแนะหลกัในการตดิตามผลดงันี ้
  1. รายท่ีมีปัญหาซบัซ้อนให้ตดิตามผลในช่วงระยะเวลาสัน้ 
  2. การติดตามผลระยะแรกควรติดตามในระยะเวลาท่ีสัน้  เช่น  ติดตามทุก 2 
สปัดาห์  เม่ือดีขึน้ในระยะหนึ่งจึงติดตามทุกเดือน  เม่ือดีขึน้เร่ือยๆ  ในระยะท่ี 3  ก็ติดตามทุก 2 
เดือน  จนแน่ใจว่าอาการดีขึน้จนหายเป็นปกติ  จึงปล่อยช่วงเวลาให้ห่างออกไปโดยไม่ต้อง
กําหนดให้สม่ําเสมอหรือตายตวัเช่นครัง้แรกๆ  
   การติดตามผลมกัติดตามในรายท่ีมีปัญหาและการติดตามผลไม่จําเป็นต้องทํา
ในรายท่ีทําการศึกษารายกรณีสิน้สดุแล้ว  แต่การติดตามผลจะทําได้ในขณะท่ีทําการศึกษาราย
กรณีทกุระยะ  โดยเฉพาะในแตล่ะครัง้ไมพ่บผู้ รับการศกึษาหรือแตล่ะครัง้ท่ีให้การช่วยเหลือป้องกนั  
ส่งเสริม  เพ่ือประเมินผลว่าสิ่งท่ีทําไปนัน้ถกูต้อง  ให้ผลดีหรือไม่  ถ้าไม่ได้ผลดีแสดงว่าไม่ถกูต้อง  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
   การติดตามผลทุกครัง้  ควรเขียนสรุปผลการติดตามผล  ข้อมูลท่ีได้จากการ
ติดตามผลจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาในโอกาสต่อไป  และเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาผู้ประสบปัญหาคนตอ่ไปอีกด้วย 
 
  ขัน้ที่ 7 การสรุปและข้อเสนอแนะ 
  การสรุปและการให้ข้อเสนอแนะสามารถทําได้ทัง้ในขณะท่ีทําการศกึษารายกรณีแล้ว
โดยทัว่ไปพบวา่มกัทําควบคูก่นัไปเพ่ือประสทิธิภาพของการศกึษารายกรณี  และก่อนปิดการศกึษา
รายกรณีเป็นครัง้สดุท้าย  ควรสรุปผลของการศกึษาไว้ทัง้หมดและให้ข้อเสนอแนะไว้สําหรับผู้ ท่ีจะ
มาศกึษาบคุคลรายนีห้รือผู้ ท่ีสนใจตอ่ไป 
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  กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์  (2529: 372) กลา่วว่า การให้ข้อเสนอแนะท่ีดีควรให้ไว้หลายๆ 
ทาง อยา่งน้อยควรเสนอไว้ 3 ทาง ดงันี ้
  1. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ ทําการศกึษารายกรณี 
  2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับการศกึษารายกรณี 

  3. ข้อเสนอแนะสําหรับบคุคลท่ีสนใจหรือบคุคลท่ีจะศกึษาในลกัษณะเดียวกนั 
   2.5 วิธีการที่ใช้ในการศึกษารายกรณี 
  การศึกษารายกรณีให้บรรลุจุดมุ่งหมายและเกิดประโยชน์ทัง้แก่ผู้ ศึกษาและผู้ ถูก
ศกึษานัน้จะต้องใช้วิธีควบคูก่นัไป 2 วิธี   ดงันี ้
  1. การศกึษาประวตัริายกรณี  (Case History) 
  2. การประชมุปรึกษาเป็นรายกรณี  (Case Conference) 
   จากความคิดเห็นดงักลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การประชมุปรึกษารายกรณี  
หมายถึง  การประชมุร่วมกนัระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถกูศกึษา  เพ่ือระดมความคิดเห็นและ
ปรึกษาหรือร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงจากข้อมลูต่างๆ ท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์และวินิจฉัยหา
สาเหตขุองปัญหาของพฤติกรรม  ตลอดจนหาทางช่วยเหลือ  ส่งเสริม ป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรม
ตา่งๆ ให้แก่บคุคล 
   2.1 ประโยชน์ของการประชมุปรึกษารายกรณี 
    การประชมุปรึกษารายกรณีมีประโยชน์ดงันี ้
    1. เป็นประโยชน์โดยตรงกับบุคคลท่ีถูกศึกษารายกรณี  ซึ่งจะได้มีการ
ช่วยเหลือให้มีการปรับปรุงตนเอง  แก้ไขปัญหาของตนเองให้ดียิ่งขึน้ 
    2. เป็นประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการประชมุ โดยเฉพาะครูได้เห็นถึง
คณุประโยชน์ของการศกึษารายกรณี 
    3. ช่วยให้บคุคลได้รับพิจารณาปัญหาตามข้อเท็จจริงและเป็นการลดความ
โน้มเอียงหรือการมองบคุคลในแง่ร้ายตา่งๆ โดยไม่มีการพิจารณาอย่างแท้จริงเช่น ครูมองนกัเรียน
คนหนึง่วา่เป็นเดก็เกียจคร้านชอบโกหก ชอบขโมย 
   2.2 รูปแบบของการประชมุปรึกษารายกรณี 
    จากรูปแบบของการศกึษารายกรณีดงักล่าว  รูปแบบท่ี 2 เป็นท่ีนิยมใช้กนั
มากท่ีสดุและจะต้องเน้นการรักษาความลบัมากท่ีสดุ  นอกจากนัน้ในการประชมุปรึกษารายกรณี
ทกุรูปแบบจะต้องมีประธานในการประชมุ  ซึง่อาจจะเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้อาวโุส  และจะต้องมีผู้
ประชมุให้ท่ีประชมุทราบ  สว่นเวลาท่ีใช้ในการประชมุมกัใช้เวลา 1 ชัว่โมง  โดยช่วงเวลาท่ีสมาชิก
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ทุกคนพร้อมหรือส่วนใหญ่พร้อม  ทัง้นีเ้พ่ือประสิทธิภาพในการประชุม  (กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์. 
2529: 603-604) 
   2.3 กระบวนการในการจดัการประชมุปรึกษารายกรณี 
    การประชมุปรึกษารายกรณีมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้     
    1. ขัน้เตรียมการ 
     ในขัน้เตรียมการมีการปฏิบตัดิงันี ้ 
     1.1 เตรียมบุคคล โดยการออกจดหมายเชิญประชุมไปยังประธานและ
สมาชิกโดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และจดุมุง่หมายในการประชมุ 
     1.2 เตรียมสถานท่ี เป็นการจองสถานท่ีล่วงหน้าให้มีขนาดพอเหมาะกับ
สมาชิก รวมทัง้ระบบแสง เสียง ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการประชมุ  
     1.3 เตรียมข้อมลู อาจเตรียมเฉพาะผู้ศึกษารายกรณีสําหรับรายงานใน
การประชมุหรืออาจมีการบนัทกึยอ่แจกแก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุ ซึง่แล้วแตก่รณี  
    2. ขัน้ดําเนินการประชมุ  
     ในขัน้ดําเนินการประชมุ  มีการปฏิบตัดิงันี ้ 
     2.1 ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนําผู้ ทําการศึกษารายกรณีพร้อม
ทัง้อนญุาตให้ผู้ศกึษารายกรณีรายงานผลการศกึษาแก่สมาชิกในท่ีประชมุ  
     2.2 ผู้ ทําการศึกษารายกรณีรายงานข้อมูลต่างๆ ท่ีศึกษาไปแล้วแก่ท่ี
ประชมุ 
     2.3 ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกซกัถามข้อมลูหรือข้อสงสยัจากผู้ศกึษา
สมาชิกกุคนร่วมแสดงความคดิเห็น 
     2.4 ประธานสรุปข้อพึงปฏิบตัิตามความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในท่ี
ประชมุโดยมีเลขานกุารเป็นผู้จดบนัทกึการประชมุ  
    3. ขัน้ยตุกิารประชมุ  
     การยุติการประชุม กระทําเม่ือประธานสรุปข้อพึงปฏิบตัิตามความเห็น
ของสมาชิกสว่นใหญ่ในท่ีประชมุ  และประธานกลา่วขอบคณุสมาชิกและปิดการประชมุ   
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัใช้วิธีการศกึษารายกรณีควบคู่กบัการประชุม
ปรึกษารายกรณี  เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ถกูศกึษาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม
ยิ่งขึน้ 
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 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษารายกรณี 
  ธัชวรรณ  พิมพ์งาม  (2538: 137-143)  ได้ศึกษารายกรณีของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีปัญหาการปรับตวั  ผลการศกึษาว่าปัญหาการปรับตวัของนกัเรียนมีสาเหตุ
มาจากลกัษณะสว่นตวัของนกัเรียน  คือ  เดก็เกิดความไมส่บายใจ  และมีความเครียดเน่ืองมาจาก
การไมส่ามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของตนได้  อีกสาเหตหุนึง่คือ  สิง่แวดล้อมทางบ้าน  
ได้แก่  การอบรมเลีย้งดท่ีูไมเ่หมาะสม 
  ดวงกมล  วงษ์ศรีหสั  (2541: 156-164)  ได้ศกึษารายกรณีของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
การปรับตัวในครอบครัว  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการปรับตัวของนักเรียนมีสาเหตุมาจาก
นกัเรียนมีบคุลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม  การอบรมเลีย้งดท่ีูไม่ถกูต้อง  ความสมัพนัธ์ในครอบครัวไม่ดี
และระดบัการศกึษาของบดิามารดาอยูใ่นระดบัต่ําและปัญหาสิง่แวดล้อม  ท่ีอยูอ่าศยั  
  สรุพล  สขุสายชล  (2541: 71-94) ได้ศกึษารายกรณีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมลกัขโมยมี
สาเหตุมาจาก ลักษณะส่วนตัวของนักเรียน ได้แก่ ปัญหาทางอารมณ์และบุคลิกภาพ และ
สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวกบัการอบรมเลีย้งดท่ีูไมเ่หมาะสม สภาพชดุชนท่ีแออดั  
  ธันย์ชนก  ศิริสุขชัยวุฒิ  (2542: 80-87)  ได้ทําการศึกษารายกรณีนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีปัญหาการปรับตวักบัเพ่ือน  ผลจากการศึกษาพบว่า  ปัญหาการปรับตวั
ของนักเรียนมีสาเหตุมาจากตัวเด็กเองได้แก่  การขาดความมั่นใจในตนเอง  ความวิตกกังวล  
ความคบัข้องใจ  และความเครียด  สาเหตจุากสิง่แวดล้อมเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมทางบ้าน  ได้แก่
การอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์ในครอบครัวของนกัเรียน  สิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียน  ได้แก่  ระบบ
การเรียนท่ีเน้นการแขง่ขนั 
 จากการศึกษารายกรณี  พบว่า  การศึกษารายกรณีสามารถใช้ได้ผลเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นท่ีมีปัญหาทางครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อตนเองและสงัคม  การศึกษารายกรณีได้มีการช่วยเหลือ  ป้องกัน  และส่งเสริมผู้ รับ
การศกึษา  จากการศกึษาเร่ืองการศกึษารายกรณีท่ีกลา่วมาทัง้หมด  ผู้ รับการศกึษามีพฤติกรรมท่ี
ดีขึน้  มีการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดีขึน้  ดงันัน้ผู้วิจยัคิดว่าการศกึษารายกรณี  เป็นวิธีการหนึ่งท่ี
สามารถใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเด็กได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเสพยาบ้าของ
นกัเรียน 
 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหา สาเหตุ  และดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมการเสพยาบ้า ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการดําเนินการท่ีสําคญั ดงันี ้
 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
 3. วิธีการศกึษารายกรณี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
 แหล่งข้อมลที่ใช้ในการวจิัยู  
 แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นวยัรุ่นท่ีเสพยาบ้าและเข้ารับการบําบดั ณ วดั  
อินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม   จํานวน 4 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นวยัรุ่นชาย อาย ุ15-18 ปี ท่ีเสพยาบ้าตัง้แต่ 2 เม็ดต่อวนัขึน้ไป มีผลการเรียน
ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป  และมาจากครอบครัวท่ีพอ่แมไ่มไ่ด้หยา่ร้าง สมคัรใจให้ศกึษารายกรณี 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู  
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  ดงันี ้
 1. แบบสงัเกตและบนัทกึการสงัเกต (Observation and Observation Record) 
 2. แบบสมัภาษณ์และบนัทกึการสมัภาษณ์ (Interview and Interview Record) 
 3.   อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 
 4. แบบบนัทกึการเย่ียมบ้าน (Home visit) 
 5.  แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นของบคุคล 
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
 6.  แบบทดสอบ (Test) 
  6.1 Bender Gestalt Test 
  6.2 Kinetic House Tree Person 
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  6.3 Sentence Completion Test 
 
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัดําเนินการสร้างดงันี ้
 1. ผู้วิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างเคร่ืองมือ    
 2. ผู้วิจยัสร้างแบบสงัเกตและบนัทกึการสงัเกต แบบสมัภาษณ์และบนัทกึการสมัภาษณ์ 
อตัชีวประวตั ิแบบบนัทกึการเย่ียมบ้าน แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล  แบบสอบถามสภาพ
ความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น ให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ 
 3. สร้างเสร็จแล้วนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไป
ทดลองใช้กบัวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะคล้ายกบักลุม่ตวัอยา่ง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้หนึง่ ก่อน
นําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 4. ผู้วิจยันําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีสร้างขึน้ ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 
ราย 
 
วธีิการศกึษารายกรณี 
 ในการศกึษารายกรณีครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาตามขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน คือ 
 1. กําหนดปัญหาและตัง้สมมตุฐิาน 
  สาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก 
  - สาเหตจุากตวัเอง วยัรุ่นมีลกัษณะสว่นตวัทางด้านจิตใจท่ีออ่นไหว มีบคุลกิภาพท่ี
ต้องพึง่พาผู้ อ่ืน การตดัสนิใจขาดความยัง้คดิและเหตผุล   
  - สาเหตจุากสิง่แวดล้อม ได้แก่ บ้าน การเลีย้งดขูองครอบครัว การเลียนแบบเพ่ือน 
  สมมตฐิาน คือ การเสพยาบ้าของวยัรุ่นซึง่เกิดจากตวัวยัรุ่นเองและการเลียนแบบ
เพ่ือนจากสิง่แวดล้อม ลดลงภายหลงัได้รับการศกึษารายกรณี      
 2. รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูของวยัรุ่น และ
รวบรวมข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น เพ่ือศกึษาหาสาเหตจุากสิง่แวดล้อม ตามสมมตฐิาน ท่ีตัง้
ไว้ในข้อ 1 โดยใช้เทคนิคตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
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  2.1 การสงัเกตและการบนัทกึการสงัเกต 
   ผู้วิจยัสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของวยัรุ่น เพ่ือเก็บข้อมลูไว้ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉยัพฤตกิรรมเสพยาบ้า 
  2.2 การสมัภาษณ์ 
   ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ผู้ปกครอง
ของวยัรุ่น และพระต๋ี (พระผู้ดแูล) โดยสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) เพ่ือ
เก็บข้อมลูไว้ประกอบการพิจารณาวนิิจฉยัพฤตกิรรมเสพยาบ้า 
  2.3 อตัชีวประวตั ิ
   ผู้ วิจัยได้ให้วัยรุ่นเขียนเล่าประวัติของตนเองตามท่ีตนเองมอง ตามหัวข้อท่ี
กําหนด ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด 
เจตคติ ประสบการณ์ ตลอดทัง้การกระทําตา่ง ๆ  เพ่ือช่วยให้ทราบถึงลกัษณะของตวัวยัรุ่นได้มาก
ขึน้ 
  2.4 การเย่ียมบ้าน 
   ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูทางบ้าน เพ่ือศกึษาสิง่แวดล้อมทางบ้าน ความสมัพนัธ์
ระหวา่งวยัรุ่นกบับดิามารดา ผู้ปกครองและบคุคลอ่ืนๆ ในบ้าน ตลอดจนขอความร่วมมือจากบดิา
มารดาหรือผู้ปกครอง ในการให้ความช่วยเหลือวยัรุ่น ในการไปเย่ียมบ้านผู้วิจยัปฏิบตั ิดงันี ้
   ก. กําหนดจดุมุง่หมายในการเย่ียมบ้าน 
   ข. นดัเวลาท่ีจะไปเย่ียมบ้านกบัผู้ปกครอง 
   ค. ไปเย่ียมบ้านพร้อมทัง้สงัเกตสิง่แวดล้อมทางบ้านและสมัภาษณ์ผู้ปกครอง
รวมทัง้บคุคลภายในบ้าน ในการไปเย่ียมบ้านใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที และไปเย่ียมบ้านอยา่ง
น้อย คนละ 1 ครัง้ 
   ง. บนัทกึการเย่ียมบ้าน 
  2.5 แบบสอบถาม 
   ผู้วิจยัให้วยัรุ่นตอบแบบสอบถามตา่งๆ ตอ่ไปนี ้เพ่ือศกึษารายละเอียดข้อเท็จจริง
บางประการท่ีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉยัปัญหาพฤตกิรรมเสพยาบ้า และช่วยเหลือวยัรุ่นตอ่ไป 
แบบสอบถามท่ีใช้มีดงันี ้
   1. แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
   2. แบบสอบถามความรู้สกึและอารมณ์ 
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  2.6 แบบทดสอบ 
   ผู้วิจยัให้วยัรุ่นทําแบบทดสอบตา่งๆ ตอ่ไปนี ้เพ่ือใช้ผลของการทดสอบมาช่วยใน
การวนิิจฉยัปัญหาพฤตกิรรมเสพยาบ้า ซึง่เป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ แก่
วยัรุ่น ในการวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้แบบทดสอบตอ่ไปนี ้
   ก.Bender Gestalt Test 
   ข. Kinetic House Tree Person 
   ค. Sentence Completion Test 
 3. วินิจฉยัสาเหตขุองเสพยาบ้า โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 2 มาเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือวนิิจฉยัสาเหตขุองการเสพยาบ้า 
 4. การให้การช่วยเหลือวยัรุ่น โดยให้คําปรึกษารายบุคคลกับวยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Center-Counseling) ในการ
ให้คําปรึกษาทกุครัง้ ผู้วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 เร่ิมต้นให้คําปรึกษา โดยสร้างความคุ้นเคยให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็น
กนัเอง ไว้วางใจและกล้าท่ีจะระบายปัญหาให้ผู้วิจยัทราบ 
  ขัน้ท่ี 2  ดําเนินการให้คําปรึกษา โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ การสะท้อนความรู้สึก 
การทําให้เกิดความกระจ่างชดั การเงียบ การฟัง การใช้คําถาม ฯลฯ เพ่ือให้วยัรุ่นเข้าใจตนเอง รู้จกั
ตนเอง มองเห็นแนวทางในการเลกิเสพยาบ้าและเปล่ียนพฤตกิรรมไปในทางท่ีดีขึน้ 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยตุกิารให้คําปรึกษา ผู้วิจยัให้วยัรุ่นสรุปเร่ืองท่ีสนทนาตลอดจนแนวทางใน
การเลกิเสพยาบ้าและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของตนเอง 
 5. ทํานายผล โดยชีแ้จงให้วยัรุ่นทราบว่า ปัญหานีส้ามารถแก้ไขได้หากวยัรุ่นและบคุคล
ท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ ผู้วิจยัพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดทัง้การวินิจฉยัปัญหา
และการช่วยเหลือ เพ่ือคาดการณ์เก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา 
 6. การติดตามผล ผู้วิจยัได้ทําการติดตามผลภายหลงัท่ีให้การช่วยเหลือวยัรุ่นในขณะท่ี
ทําการศึกษาทุกระยะ คือ ติดตามผลทุกครัง้ท่ีไปพบกลุ่มตัวอย่างหรือแต่ละครัง้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ เพ่ือประเมินผลวา่สิง่ท่ีทําไปแล้วได้ผลหรือไม ่และควรมีการปรับปรุงอยา่งไร 
 7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ปฏิบตัดิงันี ้
  7.1 สรุปผลทกุครัง้หลงัทําการศกึษาแตล่ะครัง้ทําให้ทราบว่าทําอะไรไปแล้วบ้าง และ
ให้ข้อเสนอแนะวา่มีการวางแผนทําอะไรในครัง้ตอ่ไป 
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  7.2 สรุปก่อนปิดทําการศกึษา โดยสรุปผลของการทําการศกึษาไว้ทัง้หมด และให้
ข้อเสนอแนะแก่กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ รับการศกึษารายกรณีและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับการศกึษาราย
กรณี 
 ในการทําการศกึษารายกรณี มีการประชมุปรึกษาเป็นรายกรณีแตล่ะราย คือ นายเอ 
นายบี นายซี และนายดี ในช่วงรวบรวมข้อมลูแล้วเข้าประชมุเพ่ือการวินิจฉยัในตอ่ไป  
 
 การประชมุปรึกษารายกรณี (Case Conference) 
 เป็นการประชมุเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัผู้ ป่วยท่ีเป็นผู้ รับการศกึษารายกรณี ดงันี ้
 1. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้ วิจัยทําการประชุมปรึกษารายกรณี โดยมี
จดุประสงค์ของการศกึษารายกรณี ดงันี ้
  1.1 เพ่ือพิจารณาปัญหาตามข้อเท็จจริงจากบคุคลตา่งๆ หลายๆ ฝ่ายในท่ีประชมุ 
  1.2 เพ่ือลดความโน้มเอียงหรือการมองวยัรุ่นทัง้ 4 คนในแง่ร้าย และจะทําให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาจากบคุคลหลายๆ ฝ่ายในท่ีประชมุ 
 2. ในการประชมุปรึกษารายกรณีผู้วิจยัปฏิบตัดิงันี ้
  2.1 การประชมุปรึกษารายกรณี ใช้การประชมุกลุม่เล็กซึง่ประกอบด้วยบคุคลตอ่ไปนี ้
คือ ผู้วิจยั พระต๋ี  และผู้ปกครองของวยัรุ่น ได้แก่ นายเอ คือ มารดา นายบีและนายดี คือ บิดา
มารดา นายซี คือ อา  
  2.2 การประชุมปรึกษารายกรณี ทําการประชุมรายละ 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ         
1 ชัว่โมง 
  2.3 ในการประชุมแต่ละครัง้ผู้ วิจัยเป็นผู้ กล่าวรายงานประวัติและวิธีการต่างๆ ท่ี
ศกึษา โดยไม่มีบนัทึกย่อแจกสมาชิกเน่ืองจากเกรงว่าจะเป็นหลกัฐานท่ีสมาชิกอาจนําไปเปิดเผย
ตอ่ไปได้ 
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การวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Reserch) ในลกัษณะของการวิจยั
เชิงความสัมพันธ์ ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยละเอียดทุกขัน้ตอนโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ          
ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไว้ในหวัข้อเร่ืองเทคนิคท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู จึงเป็นการนํา
ข้อมลูมาสรุปหาข้อเท็จจริง ดงันัน้การรายงานผลการวิจยั จึงเป็นการเขียนสรุปเป็นรายบคุคล และ
โดยภาพรวมทัง้ 4 ราย ตัง้แต่ลักษณะของปัญหา ประวัติด้านต่างๆ  โดยย่อ การวินิจฉัย การ
ช่วยเหลือ และการตดิตามผลตลอดจนการสรุปและข้อเสนอแนะ 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

 
 จาการศึกษารายกรณี พฤติกรรมการเสพยาบ้าของวยัรุ่น จํานวน 4 คน โดยใช้ขัน้ตอน   
7 ขัน้ตอน  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แต่วนัท่ี 2 กันยายน 2551 ถึงวนัท่ี               
8  ธนัวาคม 2551 รวม 3 เดือน  ผลการรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์โดยภาพรวมได้ดงันี ้
 
กรณีศกึษารายที่ 1 นายเอ (นามสมมต)ิ 
ลักษณะทั่วไป 
 เป็นชายไทยวยัรุ่นอาย ุ15 ปี รูปร่างสนัทดั ผิวเนือ้ดําแดง ผมรองทรงสงู หยกัศกเล็กน้อย 
นยัน์ตาสองชัน้สีดําโต ใบหน้ารูปห้าเหล่ียม เคร่งขรึม ยิม้แย้มบ้างเล็กน้อย แต่งกายเสือ้ผ้าสะอาด
เรียบร้อย ฟันด้านหน้าบิน่ 1 ซี่ พดูจาดี มีสมัมาคารวะตอ่ผู้ใหญ่ 
 
ข้อมลทั่วไปู  
 นายเอ เป็นบตุรคนสดุท้องของครอบครัว มีพ่ีสาว 1 คน ปัจจบุนันายเอกําลงัศกึษาอยู่ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สมาชิกภายในครอบครัวประกอบด้วย พอ่ แม ่พ่ีสาว และนายเอ 
 
การรวมรวมและวเิคราะห์ขอมลู   
 จากการรวมรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันี ้
 1. การสังเกตและบันทกึการสังเกต 
  ด้านบคุลกิภาพสว่นตวั 
  ผู้วิจยัสงัเกตพฤตกิรรมของนายเอ พบวา่ นายเอเป็นคนท่ีคอ่นข้างขรึม ขีอ้าย ยิม้แย้ม
บ้างเลก็น้อย อปุนิสยัใจร้อน มีลกัษณะของการพึง่พาเพ่ือน ไมค่อ่ยมัน่ใจในตนเอง พดูเสียงเบา ฟัง
ไม่ชัดเจน ท่าทางไม่กระตือรือร้น มีลกัษณะเหมือนคนเอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยยอมใคร ใจน้อย 
หวาดระแวง สงัเกตจากขณะกวาดลานวดักบัเพ่ือน ๆ ท่ีมารับการบําบดัอาการติดยาบ้าท่ีวดัวดัอิน
ทารามนัน้ เม่ือพระผู้ดแูลเรียกเข้ามาพบ นายเอจะไม่คอ่ยสบตา หลบตาลงต่ํา เมื่อพดูคยุมกัแสด
สีหน้าไม่พอใจเม่ือต้องตอบคําถามท่ีไม่อยากตอบ และขณะท่ีนัง่อยู่กบัเพ่ือนท่ีศาลาริมคลองของ
วัด เม่ือถูกพระพ่ีเลีย้งเรียกใช้งาน ก็จะลุกขึน้ไปเป็นคนสุดท้ายของกลุ่ม เบือนหน้ามองไปทาง
ด้านข้าง ท่าทางไมก่ระตือรือร้น 
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  หลงัจากท่ีผู้วิจยัและนายเอ มีความคุ้นเคยกนัแล้วพบว่า นายเอมีท่าทางยิม้แย้มบ้าง 
ถามคําตอบคํา ไมค่อ่ยพดู ไมค่อ่ยมัน่ใจในตนเอง ขาดแรงจงูใจ คอ่นข้างเฉ่ือยชา ไมมี่ลกัษณะของ
ความเป็นผู้ นํา เอาแตใ่จตนเอง สงัเกตจากการพดูคยุ จะมีรอยยิม้ท่ีมมุปาก แตก็่ยงัคงพดูน้อย และ
ไมส่บตาคูส่นทนาเท่าท่ีควร 
 2. การสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ รับการศกึษาและผู้ เก่ียวข้อง เชน่ แม ่พ่ีสาว พระผู้ดแูล ซึง่ได้ข้อมลู 
ดงันี ้
  สิง่แวดล้อมด้านครอบครัว 
  สมัพนัธภาพกบับิดาไม่ดีเน่ืองจากบิดาเป็นคนดแุละพดูน้อย มีความรู้สึกว่าบิดารัก
พ่ีสาวมากกว่าตนเอง บ้านท่ีพกัอาศยัเป็นบ้านของบิดา ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองวนัละ 80 
บาท เร่ืองการเสพยานัน้มารดาทราบแต่เพียงผู้ เดียว บิดาไม่ทราบ นายเอเป็นคนท่ีค่อนข้างเจ้า
อารมณ์ คอ่นข้างใจร้อน เอาแตใ่จตวัเอง ก้าวร้าว เวลาอยู่บ้านไม่คอ่ยพดูกบัใครในบ้าน เก็บตวัอยู่
แต่ในห้อง หมกมุ่นกบัเร่ืองการเรียน ช่วงหลงักลบับ้านค่ําเสมอ ๆ บางครัง้พาเพื่อนมาบ้านแตก่็จ
พากนัเข้าไปในห้องไม่ออกมาคยุกบัผู้ ใหญ่หรือคนในครอบครัว รับประทานอาหารน้อยลง ผลการ
เรียนลดลง ถ้าบิดาทราบเร่ืองการเสพยาบ้าของนายเอจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง มารดา
พยายามพดูและขอให้เลกิเสพ โดยชีผ้ลท่ีทําให้กระทบตอ่การเรียนแตน่ายเอก็ยงัเลกิไมไ่ด้ 
  สิง่แวดล้อมด้านเพ่ือนและท่ีอยูอ่าศยั 
  นายเอเร่ิมเสพมาตัง้แต่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเสพเป็นจํานวนน้อยประมาณ
สปัดาห์ละ 1-2 เม็ด โดยเสพเพราะเพ่ือน ๆ ชวน เวลาเสพแล้วรู้สกึสนกุเพราะเสพกนัหลายคนแย่ง
กนัเสพ ปัจจุบนันีเ้สพวนัละ 7 – 8 เม็ด ถ้าเสพน้อยประมาณ 1-2 เม็ดจะไม่หายอยากและไม่รู้สึก
กระปรีก้ระเปร่า  การเสพในปัจจบุนัจะแอบเสพท่ีบ้านโดยไม่ให้ผู้ปกครองรู้ มีบางครัง้ถ้าเพ่ือนเอา
ยามาจากบ้านก็จะแอบเสพท่ีโรงเรียนโดยมีเพ่ือน ๆ คอยดอูาจารย์และส่งสญัญาณหากอาจารย์
มา พยายามเลกิเสพเพราะมีผลกระทบตอ่การเรียน แตเ่วลาเพ่ือนชวนก็เกิดความอยาก วิธีการเสพ
จะนํายาบ้าไปใสบ่นกระดาษตะกัว่แล้วลนไฟให้เป็นควนั สดูควนัเข้าไปโดยใช้หลอดกาแฟ เงินท่ีซือ้
ยาบ้ามาเสพก็จะเก็บจากคนท่ีเสพด้วยกนัคนละ 10-20 บาท แล้วแต่ว่าคนใดมีเงินมากหรือน้อย 
ยาบ้าท่ีเสพกนัจะซือ้มาจากซอยแถวบ้าน ราคาถกูเพราะซือ้กนัเป็นประจํา 
    
   
 
 



 74 

 3. อัตชีวประวัต ิ
  ผู้วิจัยได้ให้วยัรุ่นเขียนเล่าประวตัิของตนเองตามท่ีตนเองมอง ตามหวัข้อท่ีกําหนด 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด เจตคต ิ
ประสบการณ์ ตลอดทัง้การกระทําตา่ง ๆ  สรุปได้ดงันี ้
  ความสามารถทางภาษา การสะกดคําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้
ภาษาไทย แสดงว่ามีเชาว์ปัญญา ชีวิตในอดีต มีความรู้สกึมีความสขุ ชีวิตปัจจบุนั รู้สกึผิดท่ีทําให้
พ่อแม่เสียใจ มีความตัง้ใจท่ีจะเลิกยาและกลบัมาตัง้ใจเรียน ต้องการความรักความเข้าใจ ชีวิตใน
อนาคต อยากเป็นคนดีในสงัคม ประกอบอาชีพท่ีสจุริต  
 4. การเยี่ยมบ้าน 
  ผู้ วิจัยได้ไปเย่ียมบ้านนายเอ 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เม่ือวันเสาร์ท่ี 18 
ตลุาคม 2551 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ได้สงัเกตและสมัภาษณ์บคุคลในครอบครัวของนายเอ  
มีรายละเอียดดงันี ้
  จากการสงัเกต พบว่า สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ มีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้าน บ้าน
ตัง้อยู่ในซอยลึกเข้าไปประมาณ 300 เมตร บริเวณบ้านเป็นแหล่งชุมชน ภายในบ้านสะอาด
เรียบร้อย ชัน้ล่างมีชดุรับแขก 1 ชดุ คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง และมีเคร่ืองเสียงชดุใหญ่ 1 ชดุ ด้านใน
เป็นห้องครัวและห้องนํา้  
  จากการสมัภาษณ์มารดาทราบว่า ขณะอยู่บ้านนายเอ ไม่เคยช่วยทํางานบ้าน ชอบ
อยู่บ้านแบบสบาย ๆ ใจร้อน โกรธง่าย เวลาว่างชอบดโูทรทศัน์และคยุโทรศพัท์เป็นเวลานาน ไม่
คอ่นเห็นทําการบ้าน การอ่านหนงัสือน้อยลงมาก เวลาท่ีมารดาดชุอบเถียง และมกัจะทะเลาะกบั
มารดาเป็นประจํา กบับดิาไมค่อ่ยพดูคยุกนัมากนกั เพราะบดิาเป็นคนคอ่นข้างเงียบขรึมและด ุ
 5. แบบสอบถามและแบบสาํรวจ 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
   แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล พบวา่ นายเอกําลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 อาย ุ15 ปี เป็นบตุรคนสดุท้องมีพ่ีสาว 1 คน บิดาประกอบอาชีพรับซอ่มและจําหน่ายอะไหล่
มอเตอร์ไซค์ มารดาเป็นแม่บ้าน ได้รับค่าใช้จ่ายจากมารดาวนัละ 80 บาท นายเอมีโรคกระเพาะ
อาหารเป็นโรคประจําตวั  เคยประสบอุบตัิเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ําและเย็บ 5 เข็ม ไม่เคยตรวจ
สขุภาพมาก่อน ปกติพกัผ่อนวนัละ 6-8 ชัว่โมง สว่นสงู 170 เซนติเมตร นํา้หนกั 54 กิโลกรัม  ท่ีพกั
อาศยัของนายเอเป็นบ้านบิดา มีเพ่ือนมาบ้านบ่อย ๆ  ในเร่ืองการตดัสินใจนัน้ไม่ได้รับอนญุาตให้
ตดัสนิใจด้วยตนเอง ชอบดภูาพยนตร์ประเภทสงคราม และชอบอา่นหนงัสือประเภทลกึลบั ไม่ชอบ
เล่นกีฬากลางแจ้ง เวลาว่างชอบเลน่กีตาร์ งานอดิเรกชอบเลีย้งสตัว์ นายเอไม่มีสมาธิในการเรียน
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หนงัสือ  สิ่งท่ีกระทําร่วมกบัเพ่ือน ๆ คือเสพสิ่งเสพย์ติดและสบูบหุร่ี ในอนาคตมีความสนใจอยาก
เรียนต่อทางด้านช่างยนต์ เม่ือเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตัง้ใจว่าจะเรียนต่อทางด้านช่าง 
ความรู้สกึของนายเอท่ีมีต่อโรงเรียนคือ สนกุสนาน ความรู้สกึท่ีมีต่อครอบครัว นายเอมีความรู้สึก
วา่บรรยากาศภายในบ้านตงึเครียด  
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
   แบบสอบถามสภาพความรู้สึกและอารมณ์ของวัยรุ่น พบว่า นายเอเป็นคนท่ี
ควบคมุอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้ มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า เป็นคนใจร้อนและโมโหง่าย รู้สึก
ท้อแท้เม่ือทําอะไรไมสํ่าเร็จ เวลามีปัญหาพอ่แม่ไม่คอ่ยให้ความสนใจ เอาใจใส ่รู้สกึว่าพ่อแม่รักลกู
ไมเ่ท่ากนัอยากมีคนรับฟังเร่ืองราวและปัญหาตา่ง ๆ ของตนเอง เวลามีปัญหาตา่งๆ  มกัจะปรึกษา
เพ่ือน รู้สึกเหงาและว้าเหว่เวลาท่ีเพ่ือนสนิทไม่อยู่ การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ชอบดโูทรทศัน์และฟัง
วิทยจุนดกึ 
 6. แบบสอบบุคลิกภาพ สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงันี ้
  6.1 แบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ (Bender Gestalt Test) 
   จากแบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ พบว่า นายเอเป็นคนจิตใจไม่สงบ คิดวุ่นวาย 
คิดมาก มีความเครียดสงู มีความรู้สึกต้องการพึ่งพิงพึ่งพา พยายามคบคมุอารมณ์ตนเองแต่ไม่
สําเร็จ มีอารมณ์ฉนุเฉียว โกรธง่าย รู้สกึไมม่ัน่คง ไมป่ลอดภยั 
  6.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (Kinetic House Tree Person) 
   จากแบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน พบว่า นายเอเป็นคนไม่ค่อยมีพลงั มี
ความรู้สึกถูกทอดทิง้ เศร้า ๆ หงุดหงิด ยํา้คดิยํา้ท ํา นายเอมีปัญหาเกี่ยวกบัสมัพนัธภาพ
ครอบครัว ภายในบ้านไม่ค่อยมีความผูกพันใกล้ชิดกัน เวลาอยู่บ้านไม่มีความสุข รู้สึกอึดอัด 
ต้องการความสนใจเอาใจใส่จากพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อ  เป็นคนโมโหง่าย พยายามเรียกร้องความ
สนใจ 
  6.3 แบบทดสอบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion Test) 
   จากแบบทดสอบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ พบวา่ นายเอมีปัญหาด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 
ด้านความสมัพันธ์กับบิดา  ด้านความสมัพันธ์กับมารดา  ด้านครอบครัว  ด้านความสามารถ   
และด้านความรู้สกึผิด  ดงันี ้นายเอรู้สกึไม่ลงรอยกบับิดามารดา ภาพลกัษณ์ของบิดาในอดีตเป็น
คนท่ีใจดีปัจจบุนัไม่คอ่ยได้พดูคยุกนั สว่นความรู้สกึท่ีมีตอ่มารดารู้สกึว่าเป็นคนท่ีจู้ จีขี้บ้น่ นายเอมี
ความรู้สกึวา่ตนเองเป็นคนท่ีใจร้อน มีความรู้สกึผิดท่ีตนเองติดยาเสพย์ติด และทําให้พ่อแม่ผิดหวงั
เร่ืองการเรียน 
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การวนิิจฉัย 
 จากการรวมรวมข้อมลูดงักลา่ว วินิจฉยัได้วา่ นายเอ เสพยาบ้า มีสาเหตดุงันี ้
 1. สาเหตจุากตวันายเอ 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
นายเอเป็นคนหงดุหงิดง่าย ควบคมุตนเองไม่ได้ มีความเครียดสงู ไม่เห็นคณุคา่ในตวัเอง อารมณ์
ไมม่ัน่คงและเปล่ียนแปลงง่าย มีความรู้สกึไมค่อ่ยได้รับความเอาใจใสจ่ากบิดามารดา จึงพยายาม
เรียกร้องความสนใจ โดยการเสพยาบ้าเพ่ือให้คนรอบข้างสนใจตนเอง ทําให้ผลการเรียนตกลง 
เกรดเฉล่ียจาก 3.18 เป็น 2.75 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
สิง่แวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเสพยาบ้าของนายเอ คือ ภายในครอบครัวไม่มีความผกูพนั ทําให้นาย
เอคิดว่า บิดามารดาไม่สนใจ และไม่มีท่ีพึ่งพิง ขาดสมาธิในการเรียน จึงทําให้มีความรู้สกึว่าบ้าน
ไม่มีความสขุ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมทางสงัคมซึ่งอาจเป็นโรงเรียนหรือท่ีพกัอาศยั มีการมัว่สมุ
เสพยาบ้าในกลุม่วยัรุ่น นายเอจงึรวมกลุม่กบัวยัรุ่นเหลา่นัน้เสพยาบ้าจนลืมนึกถึงเร่ืองการเรียนทํา
ให้ผลการเรียนลดลง ประกอบกบัการหาซือ้ยาบ้ามาเสพหาซือ้ง่าย ราคาไมแ่พง 
 
การช่วยเหลือ  
 ผู้วิจยัได้ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้
 1. การช่วยเหลือโดยตรง 
  1.1 การให้คําปรึกษากับนายเอโดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person –Centered Counseling) ทฤษฎีนีเ้น้นความจริงของชีวิตว่า ผู้ รับคําปรึกษามี
ความสามารถอยู่ในตนเองท่ีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิตอนัเป็นสาเหตุท่ีทําให้ตนเองไม่มี
ความสุข ผู้ รับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะนําชีวิตและสามารถเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของ
ตนเอง การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพจะเกิดขึน้ได้ถ้าผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจและสามารถท่ีจะสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี มีการยอมรับและเข้าใจปัญหาอยา่งถกูต้อง ผู้วิจยัให้คําปรึกษานายเอ  3 ครัง้ ครัง้
ละ 45 นาที ผลการให้คําปรึกษา นายเอสามารถควบคมุตนเองได้มากขึน้ 
  1.2 ผู้วิจยัปรึกษาปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัมารดาของนายเอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในตวัของนายเอมากขึน้ ชีแ้นวทางในการอบรมเลีย้งด ู การดแูลเอาใจใส่ในด้านการเรียน ความ
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ประพฤติและอารมณ์ เพ่ือการมีสขุภาพจิตท่ีดีและมีความสขุมากขึน้ ผลปรากฏว่า มารดาเข้าใจ
นายเอมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนายเออยา่งดี 
 2. การช่วยเหลือทางอ้อม ปฏิบตัดิงันี ้
  การประชุมปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) 1 ครัง้ ในวนัอาทิตย์ท่ี               
30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยผู้วิจยั พระต๋ี และ
มารดาของนายเอ เพ่ือขอความร่วมมือในการให้กําลงัใจ เอาใจใส ่และเข้าใจในพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ ช่วยกนัแก้ไขเพ่ือให้นายเอ เลกิเสพยาบ้า หนัมาสนใจและเอาใจใสใ่นการศกึษาเลา่เรียนให้
มากขึน้ ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสขุ ปรับตวัให้เข้ากบัสมาชิกในครอบครัวได้ ผลการ
ประชุมปรึกษารายกรณี ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือนายเอเป็น
อยา่งดี 
 
การทาํนายผล 
 จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเสพยาบ้าของนายเอ พบว่า การเสพยาบ้ามีสาเหตุ
เน่ืองมาจากปัญหาส่วนตวัของนายเอ ท่ีไม่มีความมัน่ใจในตนเอง ต้องการพึ่งพิงพึ่งพาผู้ อ่ืน และ
พยายามเรียกร้องความสนใจจากบิดามารดา และจากการอบรมเลีย้งดูท่ีไม่เหมาะสมของ
ครอบครัว อยู่ในสภาพครอบครัวบิดามารดาไม่ค่อยให้ความใส่ใจในเร่ืองชีวิตและความเป็นอยู่ใน
แตล่ะวนั นายเอมกัทะเลาะกบัมารดาบอ่ย ๆ และการท่ีไม่สนิทกบับิดาจึงทําให้นายเอเร่ิมไม่สนใจ
เรียน มีความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ยงัไม่
รุนแรงนกั ดงันัน้หากนายเอมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  และทกุฝ่ายร่วมมือกนัช่วยเหลือแก้ปัญหาด้วยการ
เอาใจใส่อย่างแท้จริง ให้กําลงัใจกนั พฤติกรรมการเสพยาบ้าของนายเอก็น่าจะลดลงและเลิกเสพ
ได้ รวมทัง้จะเป็นผลทําให้นายเอเห็นความสําคญัของการเรียน และมีสมาธิในการเรียนมากขึน้ 
 
การตดิตามผล 
 หลงัจากให้การช่วยเหลือ ผู้วิจยัได้ตดิตามผลเป็นระยะทกุ 2 สปัดาห์ ปรากฏผลดงันี ้
 1. จากการสงัเกตและสมัภาษณ์นายเอ รายงานว่า นายเอสามารถลดปริมาณการเสพ
ยาบ้าลงได้ จากท่ีเคยเสพวนัละ 7- 8 เม็ด ลดลงเหลือวนัละ 1- 2 เม็ด บางสปัดาห์ไม่ได้เสพเลย 
ขณะนีมี้ความพยายามและตัง้ใจท่ีจะเลกิเสพให้ได้เพ่ืออนาคตของตนเอง 
 2. จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง รายงานวา่ นายเอมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทาง
ท่ีดีขึน้และเป็นท่ีน่าพอใจ มีการพดูคยุกบัผู้ปกครองและบคุคลอ่ืน ๆ ในบ้านมากขึน้ กลบับ้านตรง
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เวลา กลบัมาตัง้ใจเรียนอีกครัง้ ทําการบ้านอย่างสม่ําเสมอ มีการช่วยทํางานบ้านเลก็ ๆ น้อย ๆ ที
สามารถทําได้ ควบคมุตนเองได้มากขึน้ บางวนัก็นํากีตาร์มาเลน่เหมือนช่วงท่ียงัไมไ่ด้เสพยาบ้า 
 3. จากการสมัภาษณ์พระต๋ี รายงานวา่ นายเอ มารับยาสมนุไพรเพ่ือบําบดัอาการเสพติด
ยาบ้าจากวดัอินทาราม อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ขอเสนอแนะแนะสําหรับนายเอ 
  นายเอควรรู้จักควบคุมตนเองให้มากขึน้  เป็นตัวของตัวเอง  ปรับปรุงตนเอง           
เห็นคณุคา่ในตวัเอง และทําปัจจบุนัให้ดีท่ีสดุ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองควรตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลเอาใจใส่ สอบถามถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ในแต่ละวนั ควรให้ความรักความอบอุ่น ให้กําลงัใจ และพยายามทํากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีขึน้ เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเข้าใจความ
ต้องการของนายเอให้มากขึน้ 
 
กรณีศกึษารายที่ 2 นายบ ี(นามสมมต)ิ 
ลักษณะทั่วไป 
  เป็นชายไทยวยัรุ่นอายุ 18 ปี รูปร่างผอมสงู ผิวขาว ผมทรงแฟชัน่ท่ีกําลงันิยมแบบ
เกาหลี นยัน์ตาสองชัน้ สีดํา ใบหน้ายาวเรียวรูปไข่ จมกูโดง่ ปากเรียวบาง ท่าทางเป็นคนอารมณ์ดี 
ยิม้แย้มแจ่มใส แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าทนัสมยั มีสมัมาคารวะ  
 
ข้อมลทั่วไปู  
  นายบี เป็นบุตรคนโตของครอบครัว มีน้องชาย 1 คน นายบีอาศัยอยู่บ้านพัก
ข้าราชการกบับิดาและมารดาซึ่งมีอาชีพรับราชการ ขณะนีกํ้าลงัเรียนการศกึษานอกโรงเรียน นบั
ถือศาสนาพุทธ เช่ือชาติไทย สญัชาติไทย สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา นายบี 
และน้องชาย 
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การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมลู  
 จากการรวมรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันี ้  
 1. การสังเกตและบันทกึการสังเกต 
  ผู้ วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนายบี พบว่า นายบีเป็นคนท่ียิม้แย้มแจ่มใส ร่าเริง 
อปุนิสยัใจร้อน มีลกัษณะของการพึง่พาเพ่ือน มีลกัษณะเหมือนคนเอาแตใ่จตนเอง พดูจาดี สงัเกต
จากการเป็นคนไมค่อ่ยอยูก่บัท่ี มกัเดนิหยอกเย้าคนโน้นที คนนีที้ มกัจะไปไหนมาไหนกบัเพ่ือนเป็น
กลุม่ เม่ืออยูใ่นกลุม่จะพดูเสียงดงั และเม่ือถึงเวลาท่ีต้องจริงจงั เช่น พระผู้ดแูลเรียกใช้งานจะไม่ให้
ความสนใจ ยงัคงพดูคยุสนกุสนานกบัเพ่ือนเหมือนเดมิ 
  หลงัจากท่ีผู้วิจยัและนายบี มีความคุ้นเคยกนัแล้วพบว่า นายบียงัคงยิม้แย้มแจ่มใส 
ใจร้อน และเอาแตใ่จตนเอง ออ่นไหวง่าย เรียกร้องความสนใจ สงัเกตจากการท่ีต้องมีเพ่ือนอยู่ใกล้
ตวัตลอดเวลา พดูเสียงดงัตลอด 
 2. การสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ รับการศกึษาและผู้ เก่ียวข้อง เชน่ บดิา มารดา น้องชาย  พระผู้ดแูล 
ซึง่ได้ข้อมลู ดงันี ้
  สิง่แวดล้อมด้านครอบครัว 
  ความรู้สึกของนายบีท่ีมีต่อครอบครัวนัน้ นายบีคิดว่าตนเองไม่ค่อยสนิทสนมกบัคน
ในครอบครัว บิดามารดาให้ความใส่ใจน้องชายมากกว่าตน ไม่ชอบอยู่บ้านเพราะไม่ค่อยมี
ความสขุ นายบีอยากเป็นสถาปนิก  นายบีเป็นคนท่ีคยุเก่ง สนกุสนาน มีเพ่ือนมาก ยิม้แย้มแจ่มใส 
ร่าเริง มกัอยู่กบัเพ่ือนหลาย ๆ คน  บางครัง้มีเพ่ือนมาค้างท่ีบ้าน บางครัง้ก็ขออนุญาตไปค้างคืน
บ้านเพ่ือน บิดามารดาก็อนุญาต หากไม่อนุญาตก็หนีไปเฉย ๆ เม่ือถูกบิดามาราดาดมุกัจะเถียง
เอาแต่ใจตนเอง นายบีจะติดเพ่ือนมาก มกักลบับ้านผิดเวลา บางวนักลบั 23.00 น. บางวนัก็ไม่
กลบับอกว่าไปค้างบ้านเพ่ือนจึงไม่ค่อยได้พดูคยุกัน ตอนท่ีนายบีกลบับ้านตอนเช้าบิดามารดาก็
ออกไปทํางานแล้ว บิดามารดาจะเอาเงินค่าใช้จ่ายวางไว้บนโต๊ะ หลงัจากบิดามารดาทราบเร่ือง
การเสพยาบ้าได้พดูคยุให้เลิกเสพแต่ก็ไม่ได้ผล นายบีกลายเป็นคนไม่สนใจเรียน นอกจากนีบ้ิดา
มารดาไมค่อ่ยมีเวลาให้และไมมี่เวลาดแูลเพราะต้องทํางานพิเศษกนัทัง้   2 คน 
  สิง่แวดล้อมด้านเพ่ือนและท่ีอยูอ่าศยั 
  นายบีเร่ิมเสพยาบ้ามาตัง้แตส่มยัมธัยมศกึษาปีท่ี 3  พอจบ ม.3 ก็ไม่ยอมเรียนต่อทัง้
ท่ีผลการเรียนดี ต่อมาบิดามารดาจึงขอให้เรียน กศน. ขณะนัน้นายบีเสพยาบ้าเพียง 1-2 เม็ดต่อ
สัปดาห์ ปัจจุบันเสพประมาณ 5-6 เม็ดต่อวัน สถานท่ีเสพจะเป็นบ้านเพ่ือน ขณะเสพจะเสพ
ด้วยกนั 3-4 คน เวลาท่ีเสพแล้วรู้สกึวา่มีความสขุดี เป็นท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ  สําหรับคา่ยาท่ีจะซือ้
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มาเสพก็จะรวมเงินกนัซือ้ ลกูค้าประจําจะซือ้ได้ในราคาถกู พยายามท่ีจะเลิกเสพหลายครัง้แล้วแต่
ก็ไมส่ามารถเลกิเสพได้ เวลาเสพแล้วจะมีความสขุสนกุสนาน ลืมเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีไมส่บายใจ 
 3. อัตชีวประวัต ิ
  ผู้วิจัยได้ให้วยัรุ่นเขียนเล่าประวตัิของตนเองตามท่ีตนเองมอง ตามหวัข้อท่ีกําหนด 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด เจตคต ิ
ประสบการณ์ ตลอดทัง้การกระทําตา่ง ๆ  สรุปได้ ดงันี ้
  ความสามารถทางภาษา การสะกดคําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้
ภาษาไทย แสดงว่ามีเชาว์ปัญญา ชีวิตในอดีต จะคิดถึงความสนกุสนาน คิดถึงการได้เลน่สนกุกบั
เพ่ือน ๆ การท่ีพ่อแม่พาไปเท่ียว พาไปซือ้หาสิ่งของท่ีต้องการ ชีวิตในปัจจบุนั ต้องการเป็นคนดีให้
มากกว่านี ้ยงัติดเท่ียวอยู่ ต้องการท่ีจะเลิกยา ชีวิตในอนาคต อยากจะเป็นสถาปนิก เป็นคนดีของ
พอ่แมแ่ละสงัคม ประสบความสําเร็จในการเรียนอีกครัง้ มีงานทําท่ีมัน่คง  
 4. การเยี่ยมบ้าน 
    ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้านนายบี 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  เม่ือวนัท่ี เสาร์ท่ี 25 
ตลุาคม 2551 เวลา 13.30 น.– 14.00 น.ได้สงัเกตและสมัภาษณ์บุคคลในครอบครัวของนายบี มี
รายละเอียดดงันี ้
  จากการสงัเกต พบว่า สถานท่ีพกัของนายบีเป็นบ้านพกัข้าราชการ บิดามารดารับ
ราชการ ชัน้บนเป็นห้องนอน ชัน้ล่างเป็นห้องรับแขก มีชุดรับแขก 1 ชุด มีห้องนํา้และห้องครัวอยู
ด้านหลงัของบ้าน การวางสิง่ของในบ้านไมค่อ่ยเป็นระเบียบ  
  จากการสมัภาษณ์บิดามารดาของนายบี ทราบว่านายบีมักจะออกไปเรียน กศน.
ในช่วงเย็นและกลบับ้านค่ําเป็นประจํา บางครัง้ก็ไมก่ลบับ้าน จะกลบัมาตอนท่ีบดิามารดาไปทํางา
แล้ว ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคยุกนั เน่ืองจากบิดามารดาไปทํางานแต่เช้า จะมีโอกาสได้พูดคยุกัน
เฉพาะวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหญ่นายบีจะเลน่เกม ไม่คอ่ยพดูคยุกบัคนในบ้านนกั จะพดูบ้าง
กบัน้องชาย น้องชายไม่คอ่ยชอบนายบีเพราะนายบีชอบแกล้ง เม่ืออยู่บ้านจะอยู่แตใ่นห้องของตน 
เวลาวา่งชอบออกไปเดนิเลน่กบัเพ่ือนท่ีศนูย์การค้า ไมส่นใจเรียนเหมือนตอน ม.ต้น 
 5. แบบสอบถามและแบบสาํรวจ 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
   แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคล พบว่า นายบีกําลงัศึกษา กศน. อาย ุ18 ปี เป็น
บุตรคนท่ี 1 มีน้องชาย 1 คน บิดา มารดารับราชการ ได้รับค่าใช้จ่ายประจําวนัวนัละ 100 บาท 
นายบีไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมาก่อน สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรง 
ส่วนสงู 178 เซนติเมตร นํา้หนกั 62 กิโลกรัม ปกตินอนวนัละ 8-10 ชัว่โมง ท่ีพกัอาศยัของนายบี
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เป็นบ้านพักข้าราชการ เพ่ือนมาเท่ียวบ้านเป็นครัง้คราว เม่ือได้สมาคมกับเพ่ือน ๆ จะรู้สึก
สนกุสนาน เพ่ือน ๆ มีนํา้ใจและห่วงใยกนัดี ไมเ่คยอา่นหนงัสือพิมพ์รายวนั ชอบดโูทรทศัน์ประเภ
กีฬาและรายการเพลง  ชอบอา่นหนงัสือประเภทตลกขบขนัและชอบเลน่กีฬากลางแจ้ง กีฬาท่ีชอบ
คือ ฟุตบอล กีฬาในร่มท่ีชอบคือ สนุกเกอร์ นายบีเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ไม่สนใจการเรียน
กิจกรรมท่ีชอบคือเล่นฟตุบอลกบัเพ่ือน ๆ  สิ่งท่ีกระทําร่วมกบัเพ่ือนสนิท คือ เล่นฟตุบอล เวลาว่าง
ชอบเดนิเลน่ท่ีศนูย์การค้า วิชาท่ีชอบท่ีสดุคือวิชาศลิปะ อาชีพท่ีสนใจ คือ สถาปนิก 
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
   แบบสอบถามสภาพความรู้สึกและอารมณ์ของวัยรุ่น พบว่านายบีไม่ค่อยมี
ความสขุ เหงาและว้าเหว่บ่อย เป็นคนอ่อนไหวง่าย ไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยมัน่ใจ เป็นคน
ใจร้อนและโมโหง่าย อยากให้มีคนรับฟังเร่ืองราวของตนเอง ไม่ค่อยได้รับสนใจ เอาใจใส่จากบิดา
มารดา บิดามารดาไม่ค่อยมีเวลาให้และไม่เคยแสดงความห่วงใย เวลาท่ีกลบับ้านค่ําบดิามารด
ไม่ได้แสดงความห่วงใยเท่าท่ีควร เวลามีปัญหามกัปรึกษาเพ่ือน มีความรู้สกึว่าตนเองไม่มีค่า ไม่
ยอมกลบับ้าน รู้สึกท้อแท้เม่ือทําอะไรไม่สําเร็จ กลวัความผิดหวงั มกัจะทําอะไรให้ตวัเองเสียใจ
ภายหลงั มีมนษุยสมัพนัธ์ดี ปรับตวัให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดี  ชอบดโูทรทศัน์และฟังวิทยอุยูจ่นดกึ 
 6. แบบสอบบุคลิกภาพ สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงันี ้
  6.1 แบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ (Bender Gestalt Test) 
   จากแบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ พบว่า นายบีเป็นคนจิตใจไม่สงบ คิดวุ่นวาย 
กระสับกระส่าย มีความวิตกกังวล เจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียวง่าย พยายามควบคุมอารมณ์ตนเอง 
คอ่นข้างเอาแตใ่จตนเอง มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย มีความรู้สกึไม่มัน่คง ไม่ปลอดภยั คอ่นข้างคิด
สบัสน ไมพ่อใจตนเอง บางครัง้รู้สกึเศร้า ยํา้คดิยํา้ทํา 
  6.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (Kinetic House Tree Person) 
   จากแบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน พบว่า นายบีมีลกัษณะคอ่นข้างเอาแต่
ใจตนเอง เรียกร้องความสนใจ รู้สกึด้อยและโดดเด่ียว พยายามคดิแก้ปัญหาแตห่าทางออกไม่ได้ มี
ความกงัวล กลุม่ใจ ว้าเหว่ คิดไม่ตก ไม่สดช่ืน สมัพนัธภาพกบับิดามารดาไม่ดี ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจจากบิดามารดา ปรารถนาท่ีจะพึ่งพาบิดามารดา แต่ไม่สมปรารถนาและไม่ทราบว่าจะหนั
หน้าไปพึง่ใคร 
  6.3 แบบทดสอบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion Test) 
   จากแบบทดสอบเติมประโยคให้สมบรูณ์ พบว่า นายบีมีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านความสมัพนัธ์กบับดิา ด้านความสมัพนัธ์กบัมารดา ด้านความสามารถ และด้านความรู้สกึผิด 
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ดงันี ้นายบีไม่คอ่ยได้รับความไว้วางใจจากบิดามารดา มีความรู้สกึตอ่ต้านตนเองว่ามกัจะทําอะไร
ไม่คิด ต้องการให้บิดามารดาเข้าใจ นายบีมองตนเองว่ามีความผิดอย่างมากท่ีไม่ศกึต่อตามระบบ
หลงัจากจบ ม.ต้น คบเพ่ือนไมดี่และเสพยาบ้า ทําให้บดิามารดาไมส่บายใจ 
 
การวนิิจฉัย 
 จากการรวมรวมข้อมลูดงักลา่ว วินิจฉยัได้วา่ นายบี เสพยาบ้า มีสาเหตดุงันี ้
 1. สาเหตจุากตวันายบี 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
นายบีเป็นคนท่ีค่อนข้างเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง ฉุนเฉียวง่าย พยายามควบคมุตนเองแต่ไม่
สําเร็จ ประกอบกับเป็นคนท่ีอ่อนไหวง่าย  ค่อนข้างคิดสบัสน มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างโดด
เด่ียว ว้าเหว่ พยายามท่ีจะพึ่งพาพ่อแม่แต่ไม่สําเร็จ เม่ือต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ จึงแก้ปัญหาด้วย
การตดัสนิใจท่ีไมเ่หมาะสม โดยพยายามเรียกร้องความสนใจจากการเสพยาบ้า 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
สิง่แวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเสพยาบ้าของนายบี คือ สมัพนัธภาพในครอบครัวและการอบรมเลีย้ง
ดท่ีูไม่เหมาะสม นัน่คือ เลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย นายบีจึงขาดความรักความอบอุ่นจากบิดา
มารดา ขาดความมัน่คง ปลอดภยั และไม่มีท่ีพึ่ง ประกอบกบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคมซึง่มีการมัว่สมุ
ยาบ้าในกลุ่มวยัรุ่น เม่ือนายบีรู้สกึว้าเหว่ จึงหนัเข้าหากลุม่เพ่ือนท่ีเสพยาบ้า  ไม่สนใจการเรียน ไม่
มีความหวงัในอนาคตประกอบกบัการหาซือ้ยาบ้ามาเสพซือ้หาง่าย ราคาไมแ่พง 
 
การช่วยเหลือ  
 ผู้วิจยัได้ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้
 1. การช่วยเหลือโดยตรง 
  1.1 การให้คําปรึกษากับนายบีโดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person –Centered Counseling) ทฤษฎีนีเ้น้นความจริงของชีวิตว่า ผู้ รับคําปรึกษามี
ความสามารถอยู่ในตนเองท่ีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิตอนัเป็นสาเหตุท่ีทําให้ตนเองไม่มี
ความสุข ผู้ รับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะนําชีวิตและสามารถเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของ
ตนเอง การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพจะเกิดขึน้ได้ถ้าผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจและสามารถท่ีจะสร้าง
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สมัพนัธภาพท่ีดี มีการยอมรับและเข้าใจปัญหาอย่างถกูต้อง ผู้วิจยัให้คําปรึกษานายบี  3 ครัง้ ครัง้
ละ 45 นาที ผลการให้คําปรึกษา นายบีสามารถควบคมุตนเองได้มากขึน้ 
  1.2 ผู้วิจยัปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบับิดามารดาของนายบี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในตวัของนายบีมากขึน้ ชีแ้นวทางในการอบรมเลีย้งดู ตลอดจนการดแูลเอาใจใส่ในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ผลปรากฏวา่ บดิามารดาเข้าใจนายบี ให้ความร่วมมือ สนใจและเอาใจใสน่ายบี 
ให้กําลงัใจในด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะด้านการเรียน และการวางแผนสําหรับอนาคตท่ีกําลงัจะมาถึง 
 2. การช่วยเหลือทางอ้อม ปฏิบตัดิงันี ้
  การประชุมปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) 1 ครัง้ ในวนัอาทิตย์ท่ี 30 
พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยผู้วิจยั พระต๋ี และบดิา
มารดาของนายบี เพ่ือขอความร่วมมือในการให้กําลงัใจ เอาใจใส ่และเข้าใจในพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ ช่วยกนัแก้ไขเพ่ือให้นายบี เลกิเสพยาบ้า ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสขุ กลบัมา
สนใจการเรียน และมีความหวงัในชีวิตมากขึน้ ผลการประชมุปรึกษารายกรณี ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
กบันายบี ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือนายบีเป็นอยา่งดี 
 
การทาํนายผล 
 จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเสพยาบ้าของนายบี พบว่า การเสพยาบ้ามีสาเหตุ
เน่ืองมาจากปัญหาส่วนตัวของนายบีเอง ได้แก่ จิตใจอ่อนไหว ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
ต้องการพึง่พาผู้ อ่ืน ต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง และอยู่
ในสภาพครอบครัวท่ีปล่อยปละละเลย  บิดามารดาไม่สนใจและเอาใจใส่ ทําให้นายบีมีความรู้สกึ
ขาดความรักความอบอุ่น ต้องการเรียกร้องความสนใจจากบิดามารดา ไม่มีท่ีพึ่ง บางครัง้รู้สึก
ว้าเหว่ ไม่มีความสขุ ขาดการควบคมุตนเอง  ทําให้นายบีไม่มีสมาธิในการเรียน ผลการเรียนตกต่ํ
และไม่สนใจเรียนในท่ีสดุ ผู้วิจยัมีความเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ยงัไม่รุนแรงนกั ประกอบ
กับวัยรุ่นเป็นวัยท่ียังสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ ดังนัน้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือ
แก้ปัญหาด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ให้กําลงัใจกัน นายบีน่าจะลดลงปริมาณการเสพยาบ้า
และเลกิเสพยาบ้าได้ และหนักลบัมาสนใจการเรียน มีความหวงัในชีวิตมากขึน้ 
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การตดิตามผล 
 หลงัจากให้การช่วยเหลือ ผู้วิจยัได้ตดิตามผลเป็นระยะทกุ 2 สปัดาห์ ปรากฏผลดงันี ้
 1. จากการสงัเกตและสมัภาษณ์นายบี รายงานว่า นายบีสามารถลดปริมาณการเสพ
ยาบ้าลงได้ จากท่ีเคยเสพวันละ 5-6 เม็ด ลดลงเหลือวันละ 1 เม็ด บางสัปดาห์ไม่ได้เสพเลย 
สามารถควบคมุและบงัคบัตนเองได้มากขึน้ คือเม่ือเพ่ือนชกัชวนให้เสพจะเดินหนีไม่ร่วมเสพกับ
เพ่ือน ด้านการเรียนก็เร่ิมจดัตารางเวลาในการทบทวนบทเรียน และเข้าชัน้เรียนทุกครัง้ เร่ิมหา
สถาบันเพ่ือสมัครเรียนพิเศษเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนทางด้าน   
สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย 
 2. จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครองและน้องชาย รายงานว่า นายบีพยายามควบคมุตนเอง
ได้มากขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้คือพูดคุยกับบิดามารดามากขึน้ เม่ือไม่
เข้าใจด้านการเรียนก็ได้นํามาปรึกษา ช่วยเหลืองานบ้านบ้าง เวลาจะไปเท่ียวบ้านเพ่ือนมีการขอ
อนญุาตก่อนเสมอ เม่ือวา่งก็เลน่เกมกบัน้องบ้าง ไมแ่กล้งน้องเหมือนก่อน พ่ีน้องรักกนัมากขึน้  
 3. จากการสมัภาษณ์พระต๋ี รายงานว่า นายบี มารับยาสมนุไพรเพ่ือบําบดัอาการเสพติด
ยาบ้าจากวดัอินทาราม อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ขอเสนอแนะแนะสําหรับนายบี 
  นายบีควรมีเพ่ือนหรือบคุคลท่ีไว้ใจ สามารถพดูคยุถึงปัญหาของตน ควรรู้จกัควบคมุ
ตนเองให้มากขึน้ พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตนให้สําเร็จ เห็นคณุค่าในตนเอง เห็นคณุค่าใน
การเรียน และทําปัจจบุนัให้ดีท่ีสดุ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองควรตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลเอาใจใส ่การเลีย้งด ูการให้ความ
รักความอบอุ่น  และพยายามทํากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวให้มากขึน้ และเข้าใจความต้องการ
ของนายบีให้มากขึน้ เพ่ือให้นายบีสามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนเอง เห็นความสําคญัของ
การเรียน และสามารถเลกิเสพยาบ้าได้ในท่ีสดุ 
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กรณีศกึษารายที่ 3 นายซี (นามสมมต)ิ 
ลักษณะทั่วไป 
 เป็นชายไทยวยัรุ่นอายุ 16 ปี รูปร่างสนัทดั ผิวขาวเหลือง นยัน์ตาสีนํา้ตาลเข้ม ทรงผม 
สกินเฮด  คิว้เข้มหนา  จมกูโดง่ มีหนวดขึน้บาง ๆ บริเวณริมฝีปากบน การแตง่กายสะอาด ทนัสมยั 
มกัใสก่างเกงขาเดฟท่ีวยัรุ่นกําลงันิยม ท่างทางใจร้อน พดูจาไมช่ดัเจน เสียงอยูใ่นลําคอ 
 
ข้อมลทั่วไปู  
 นายซี จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้ว ยงัไม่ได้ศกึษาตอ่ เป็นบตุรคนท่ี 2 มีพ่ีชาย 
1 คนและน้องชาย 1 คน นายซีอาศยัอยู่กับบิดามารดา น้องชาย ย่าและอา ส่วนพ่ีชายอยู ่     
หอพกัของมหาวิทยาลยั สว่นใหญ่จะกลบับ้านเดือนละครัง้ บิดามารดามีอาชีพรับจ้างทํางานตอน
กลางคืนทัง้ 2 คน 
 
การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมลู  

1. การสังเกตและบันทกึการสังเกต 
  ด้านบคุลกิภาพสว่นตวั 
  ผู้วิจัยสงัเกตพฤติกรรมของนายซีพบว่า นายซีเป็นคนท่ีใจร้อน อารมณ์ฉุนเฉียวถ้า
ไมไ่ด้ดงัใจ นายซีจะดเูป็นคนเฉย ๆ แตก็่มีแววตาท่ีแสดงออกว่าเป็นคนใจร้อน การพดูจาไม่ชดัเจน 
เสียงอยู่ในลําคอ สงัเกตจาก เวลาพดูคยุจะตอบในลกัษณะถามคําตอบคํา ชอบนัง่คิดอะไรอยู่คน
เดียว เม่ือสงัเกตจากดวงตาดจูะแข็ง ๆ ไม่ยอมใคร เวลาอยู่กับเพ่ือน ๆ ท่ีเข้ารับการบําบดั ส่วน
ใหญ่จะนัง่ฟังมากกว่าพดู ใจร้อน ฉนุเฉียว เม่ือเกิดความรู้สกึไม่พอใจจะแสดงออกทางสีหน้าและ
เงียบกวา่เดมิ 
  หลังจากท่ีผู้ วิจัยและนายซี มีความคุ้ นเคยกันแล้วพบว่า นายซีมีท่าทางสุภาพ
เรียบร้อย มัน่ใจในตนเอง กล้าพดู กล้าแสดงออก สงัเกตจากนายซี พดูจาชดัถ้อยชดัคํามากขึน้ มี
การแสดงความคดิเห็น  
 2. การสัมภาษณ์ 
  ผู้ วิจัยสมัภาษณ์ผู้ รับการศึกษาและผู้ เก่ียวข้อง เช่น อา ย่า พระผู้ดูแล ซึ่งได้ข้อมูล 
ดงันี ้
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  สิง่แวดลอมด้านครอบครัว 
  บิดามารดามีอาชีพรับจ้าง ทํางานตัง้แตเ่วลา 16.00 – 02.00 น. ดงันัน้จึงไม่มีโอกาส
ได้พบปะพูดคยุกันนกั นายซีจึงอยู่ในความดแูลของย่าและอา อาจะเป็นผู้ควบคมุเร่ืองเรียนและ
เวลาในการกลบับ้าน หากกลบับ้านผิดเวลาจะถกูว่ากลา่วตกัเตือนอย่างหนกั หรือบางครัง้ก็จะถกู
ลงโทษ  ยา่มีสขุภาพไม่แข็งแรงนกั มีโรคประจําตวัตามประสาคนแก่ ดงันัน้ขณะท่ีอยู่บ้านนายซีจึง
มีหน้าท่ีคอยดแูลและคอยปรนนิบตัิย่าตลอดเวลา ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายจากย่าสปัดาห์ละ 500 บาท 
ความคาดหวงัในอนาคตนายซีอยากเป็นตํารวจหรือทหาร และอยากเป็นคนดีคนหนึ่งของสงัคม 
นายซีเป็นคนท่ีมีความกตญัญโูดยเฉพาะตอ่ยา่ เวลาอยูบ้่านจะคอยดแูลยา่ตลอดเวลา เวลาว่างจะ
ชอบร้องเพลงและเลน่กีตาร์ เวลาออกนอกบ้านจะต้องขออนญุาตทกุครัง้ ช่วงนีน้ายซีจะกลบับ้านค่ํา
จึงถกูอาว่ากล่าวอย่างรุนแรงและถกูลงโทษทุกครัง้ท่ีกลบัค่ํา นายซีจงึไมค่อ่ยพดูกบัอาเหมือนแต
ก่อน เป็นคนท่ีใจร้อน ฉุนเฉียวง่าย  ในเร่ืองการติดยาเสพติดนัน้ทางบ้านทราบแล้วยกเว้นบิดา
มารดายงัไมท่ราบเพราะยา่ขอไว้ไมใ่ห้บอก อาเป็นคนพามารับการบําบดัรักษาท่ีวดัอินทาราม  
  สิง่แวดล้อมด้านเพ่ือนและท่ีอยูอ่าศยั 
  การเสพยาบ้านัน้เร่ิมเสพ ขณะเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทางบ้านไม่ทราบเร่ือง 
ขณะนัน้เสพวนัละ 1 เม็ด ปัจจุบนัเสพยาบ้าวนัละ 4-5 เม็ด เสพกันหลาย ๆ คน จะมีความรู้สึก
สนุกสนาน สบายใจ มีความสขุ เหมือนได้รับอิสระ สถานท่ีเสพจะแอบเสพทัง้ท่ีบ้านและออกไป
เสพนอกบ้านกับเพ่ือน ๆ ปัจจุบนัทางบ้านทราบเร่ืองการเสพยาบ้าแล้ว ตัง้แต่ก่อนจบการศึกษา 
เพราะทางโรงเรียนจบัได้ขณะเสพกบัเพ่ือน ๆ ทางโรงเรียนจึงเชิญผู้ปกครองมาพบ หลงัจากทราบ
เร่ืองแล้วทางบ้านยิ่งควบคมุนายซีมากขึน้  
 3. อัตชีวประวัต ิ
  ผู้วิจัยได้ให้วยัรุ่นเขียนเล่าประวตัิของตนเองตามท่ีตนเองมอง ตามหวัข้อท่ีกําหนด 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด เจตคต ิ
ประสบการณ์ ตลอดทัง้การกระทําตา่ง ๆ  สรุปได้ดงันี ้
  ความสามารถทางภาษา การสะกดคําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้
ภาษาไทย แสดงว่ามีเชาว์ปัญญา ชีวิตในอดีต จะคิดถึงความสนกุสนานท่ีได้อยู่กบัครอบครัวและ
เพ่ือน ๆ ชีวิตในปัจจุบนั ยงัต้องการท่ีจะเท่ียวเล่นกบัเพ่ือน ๆ อยู่ รู้สกึขาดความเป็นอิสระชีวิต ใน
อนาคต อยากทําให้ยา่และพอ่แมมี่ความสขุ อยากเลกิยา และเรียนตอ่ 
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 4. การเยี่ยมบ้าน 
  ผู้ วิจัยได้ไปเย่ียมบ้านนายซี 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เม่ือวันเสาร์ท่ี 18 
พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น.–   13.30 น. ได้สงัเกตและสมัภาษณ์บุคคลในครอบครัวของ
นายซี มีรายละเอียดดงันี ้
  จากการสงัเกต  พบว่า สภาพบ้านเป็นบ้าน 2 ชัน้คร่ึงตกึคร่ึงไม้ คอ่นข้างเก่า สภาพ
อากาศไมดี่เท่าท่ีควร ไมถ่กูสขุลกัษณะ มีเสียงรบกวนจากรถจกัรยานยนต์อยู่ตลอดเวลา หน้าบ้าน
เป็นถนนเล็กและแคบ ภายในบ้านค่อนข้างคบัแคบ ห้องนํา้อยูใ่ต้บนัได ห้องครัวอยูท่างด้านหลงัสุ
  
  จากการสมัภาษณ์ย่าของนายซี ทราบว่า ขณะท่ีนายซีเรียนอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1- 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นายซีจะเป็นคนท่ีขยันเรียน กลับบ้านตรงเวลาทุกวัน ต่อมาในช่วงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก็เร่ิมท่ีจะกลบับ้านไมต่รงเวลา จะกลบับ้านค่ํา ไมค่อ่ยเห็นทําการบ้านเหมือนก่อน
เม่ืออาให้อ่านหนงัสือเรียนก็จะเหม่อลอย ช่วงหลงัได้รับการแจ้งจากทางโรงเรียนว่าหนีเรียนบ่อย 
ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าเสพยาบ้าช่วงใกล้จบการศกึษา ผลการเรียนลดลงจากเดิมมากแต่ก็
จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นมาได้ อาได้ลงโทษอย่างรุนแรงและดแูลอย่างเข้มงวดขึน้
กวา่เดมิ นายซีก็ยงัไมเ่ลกิเสพดือ้ไมเ่รียนตอ่ และหนีออกจากบ้านไปค้างบ้านเพ่ือน 2 วนัจงึกลบั 
 5. แบบสอบถามและแบบสาํรวจ 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
   แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นายซีจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้ว ยงัไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นบุตรคนท่ี 2 มีพ่ีชาย 1 คน และน้องชาย 1 คน บิดามารดามี
อาชีพรับจ้างทํางานกลางคืนทัง้ 2 คน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอาและย่า นายซีได้รับเงิน
คา่ใช้จ่ายจากผู้ปกครองเป็นสปัดาห์ สปัดาห์ละ 500 บาท นายซีไม่เคยเจ็บป่วยอย่างหนกัมาก่อน 
สขุภาพทัว่ไปแข็งแรง ไม่เคยตรวจสขุภาพ  ปกตินอนอนวนัละ 6-8 ชัว่โมง สว่นสงู 175 เซนติเมตร 
นํา้หนกั 60 กิโลกรัม เคยมีอาการปวดไมเกรนบ้าง  ท่ีพกัอาศยัของนายซีเป็นบ้านของตนเอง มี
เพ่ือน ๆ มาเท่ียวบ้านบ้างเป็นบางครัง้ ความรู้สกึเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือนจะสนกุสนาน กีฬากลางแจ้ง
ท่ีชอบคือฟุตบอล กีฬาในร่มท่ีชอบคือปิงปอง ชอบเล่นกีตาร์ ร้องเพลง นายซีชอบเล่นกีตาร์ ร้อง
เพลง ขณะท่ียงัเรียนหนงัสือเคยได้รับคดัเลือกให้เป็นหวัหน้าชัน้ สิ่งท่ีกระทําร่วมกบัเพ่ือนสนิทคือ 
ไปเท่ียว ผลการเรียนท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑ์ดี อาชีพท่ีสนใจในอนาคตคือ ตํารวจ, ทหาร 
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
   แบบสอบถามสภาพความรู้สึกและอารมณ์ของวยัรุ่น พบว่านายซีเป็นคนท่ีมัก
วิตกกงัวลในเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นคนมีความรู้สึกท้อแท้ใจ รู้สกึว่าตนเองไม่มีค่า เป็นคนช่างคิด
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และวิตกกังวล บิดามารดาไม่ค่อยให้ความสนใจ อยากให้มีคนรับฟังเร่ืองราวของตนเอง เวลามี
ปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยตวัเอง บดิามารดาไมค่อ่ยแสดงความสนใจและห่วงใย กลวัความผิดหวงั 
รู้สกึท้อแท้เม่ือทําอะไรไมสํ่าเร็จ  
 6. แบบสอบบุคลิกภาพ สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงันี ้
  6.1 แบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ (Bender Gestalt Test) 
   จากแบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ พบว่า นายซีเป็นคนจิตใจไม่สงบ คิดวุ่นวาย 
คดิมาก มีวิตกกงัวลสงู พยายามควบคมุอารมณ์ตนเองแตไ่มสํ่าเร็จ มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย  
  6.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (Kinetic House Tree Person) 
   จากแบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน พบว่า นายซีมีความวิตกกงัวลสงู ไม่
ค่อยได้รับความเอาใจใส่จากบิดามารดา กลุ้ มใจ คิดไม่ตก สัมพันธภาพกับมารดาไม่ค่อยดี 
ต้องการพึ่งพาพ่อและต้องการใกล้ชิดกับพ่อ ไม่ทราบว่าจะหนัหน้าไปพึ่งใคร ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง 
พยายามตอ่สู้ ชีวิตและจริงจงักบัชีวิต 
  6.3 แบบทดสอบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion Test)   
   จากแบบทดสอบเติมประโยคให้สมบรูณ์ พบว่า นายซีมีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านความสมัพนัธ์ต่อครอบครัว ด้านความสามารถ และด้านอดีต ดงันี ้มีความรู้สึกต่อครอบครัว
คือ ควบคมุและเข้มงวดมากเกินไป ไมใ่ห้ตนเองได้รับอิสระ ความต้องการสงูสดุของนายซี ต้องการ
อิสระ ไมอ่ยากถกูบงัคบัและควบคมุ ไมอ่ยากผิดพลาดเหมือนท่ีผา่นมา อยากศกึษาตอ่ 
 
การวนิิจฉัย 
 จากการรวมรวมข้อมลูดงักลา่ว วินิจฉยัได้วา่ นายซี เสพยาบ้า มีสาเหตดุงันี ้
 1. สาเหตจุากตวันายซี 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
จากการท่ีนายซีไม่ค่อยได้รับความสนใจเอาใจใส่จากบิดามารดา ถกูควบคมุจากคนในครอบครัว
มากเกินไป ทําให้เป็นคนช่างคิด มีความวิตกกงัวลสงู เน่ืองจากไม่มีบคุคลท่ีจะรับฟังเร่ืองราวของ
ตนเอง ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครจึงพยายามหาทางออกด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม โดยการเสพยาบ้า 
เพ่ือให้ลืมเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง จนทําให้กระทบตอ่อนาคตด้านกาเรียน 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของนายซี คือ การอบรมเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสม นัน่คือ ขาด
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ความสนใจและเอาใจใสจ่ากบดิามารดา ประกอบกบับคุคลอ่ืนในครอบครัวเลีย้งดแูบบเข้มงวด ทํา
ให้นายซีรู้สึกขาดความเป็นอิสระ และมีความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีใครไว้วางใจ 
ประกอบกบับริเวณท่ีพกัมีการมัว่สมุเสพยาบ้าในกลุม่วยัรุ่น นายซีจงึรวมกลุม่กบัวยัรุ่นเหลา่นัน้เสพ
ยาบ้าเพ่ือให้ลืมปัญหา จนทําให้ไมส่นใจเรียน และการหาซือ้ยาบ้ามาเสพหาซือ้ง่าย ราคาไมแ่พง 
 
การช่วยเหลือ  
 ผู้วิจยัได้ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้
 1. การช่วยเหลือโดยตรง 
  1.1 การให้คําปรึกษากับนายซีโดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person –Centered Counseling) ทฤษฎีนีเ้น้นความจริงของชีวิตว่า ผู้ รับคําปรึกษามี
ความสามารถอยู่ในตนเองท่ีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิตอนัเป็นสาเหตุท่ีทําให้ตนเองไม่มี
ความสุข ผู้ รับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะนําชีวิตและสามารถเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของ
ตนเอง การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพจะเกิดขึน้ได้ถ้าผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจและสามารถท่ีจะสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี มีการยอมรับและเข้าใจปัญหาอย่างถกูต้อง ผู้วิจยัให้คําปรึกษานายซี  3 ครัง้ ครัง้
ละ 45 นาที ผลการให้คําปรึกษา นายซีสามารถควบคมุตนเองและเข้าใจครอบครัวได้มากขึน้ 
  1.2 ผู้ วิจัยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับย่าและอาของนายซี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในตวัของนายซีมากขึน้ ชีแ้นวทางในการอบรมเลีย้งด ู การดแูลเอาใจใสท่ี่เหมาะสม สอนให้
นายซีรู้จักคิดและตดัสินใจด้วยตนเอง ผลจากการปรึกษาปัญหาของนายซีกับผู้ปกครองทําให้
ผู้ปกครองเข้าใจนายซีมากขึน้ และให้โอกาสนายซีเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
 2. การช่วยเหลือทางอ้อม ปฏิบตัดิงันี ้
  การประชุมปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) 1 ครัง้ ในวนัอาทิตย์ท่ี 30 
พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยผู้วิจยั พระต๋ี และอาของ
นายซี เพ่ือขอความร่วมมือในการให้กําลงัใจ เอาใจใส่ และเข้าใจในพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้นายซี เลิกเสพยาบ้า หันมาสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนต่อ ใช้ชีวิตอยู่ใน
ครอบครัวได้อย่างมีความสขุ ปรับตวัให้เข้ากบัสมาชิกในครอบครัวได้ หลงัจากประชมุปรึกษาราย
กรณีปรากฏวา่ ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือนายซีเป็นอยา่งดี 
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การทาํนายผล 
 จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเสพยาบ้าของนายซี พบว่า การเสพยาบ้ามีสาเหตุ
เน่ืองมาจากปัญหาส่วนตัวของนายซี ท่ีไม่มีความมั่นใจในตนเอง ต้องการพึ่งพิงพึ่งพาผู้ อ่ืน 
ต้องการหาทางออกให้กบัชีวิตตนเอง และจากการอบรมเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสมของครอบครัว อยู่ใน
สภาพครอบครัวท่ีควบคมุมากเกินไป ไมใ่ห้อิสระในการทําสิ่งตา่ง ๆ ทําให้นายซี มีความรู้สกึกดดนั 
ไม่มีความสขุ ไม่มีท่ีพึ่ง จนเกิดปัญหาทางด้านการเรียนจากเรียนดีเป็นไม่สนใจเรียนได้ ผู้วิจยัมี
ความเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ยังไม่รุนแรงนัก ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยท่ียังสามารถ
เปล่ียนแปลงตนเองได้ ดงันัน้หากนายซีให้ความร่วมมือและพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี
ผ่านมาของตนเอง  และทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือแก้ปัญหาด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ให้
กําลงัใจกนั นายซีก็น่าจะเลกิเสพได้ และหนักลบัมาศกึษาตอ่และสนใจเรียนดงัเดมิ 
 
การตดิตามผล 
 หลงัจากให้การช่วยเหลือ ผู้วิจยัได้ตดิตามผลเป็นระยะทกุ 2 สปัดาห์ ปรากฏผลดงันี ้
 1. จากการสงัเกตและสมัภาษณ์นายซี รายงานว่า นายซีสามารถลดปริมาณการเสพ
ยาบ้าลงได้ จากท่ีเคยเสพวนัละ 4-5 เม็ด ลดลงเหลือวนัละ 1 เม็ด บางสปัดาห์ไม่ได้เสพเลย ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวมีความสขุมากขึน้ อาไม่ลงโทษรุนแรงเหมือนก่อน มีอิสระในการทําสิ่งต่าง ๆ 
มากขึน้ สามารถรับผิดชอบตนเองได้  
 2. จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง รายงานว่า นายซีพยายามควบคมุตนเองได้มากขึน้ มี
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทางท่ีดีขึน้ คือ เร่ิมพดูเร่ืองเรียนตอ่ พดูคยุกบัคนในครอบครัวมาก
ขึน้ สนใจและปรนนิบตัยิา่เหมือนเดมิ เวลาจะไปเท่ียวหรือออกนอกบ้านจะขออนญุาตก่อนเสมอ 
 3. จากการสมัภาษณ์พระต๋ี รายงานว่า นายซี มารับยาสมนุไพรเพ่ือบําบดัอาการเสพติด
ยาบ้าจากวดัอินทาราม อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ขอเสนอแนะแนะสําหรับนายซี 
  นายซีควรเข้าใจครอบครัวให้มากขึน้ รู้จกัควบคมุตนเองและมีเหตผุล พยายามแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตน มองเห็นคณุคา่และความสามารถท่ีมีอยูใ่นตนเอง สนใจอนาคตให้มากและทํา
ปัจจบุนัให้ดีท่ีสดุ 
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 2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองควรตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลเอาใจใสด้่านการเรียน การเลีย้งด ู
ควรให้ความรักความอบอุ่น ใช้เหตผุล ให้อิสระตามสมควร ให้กําลงัใจ รับฟังปัญหา เพ่ือนายซีจะ
ได้สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางท่ีดีขึน้ ผู้ปกครองควรเข้าใจความ
ต้องการของนายซีให้มากขึน้ เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น และชีถ้ึงความสําคญัของการเรียน 
 
กรณีศกึษารายที่ 4 นายด ี(นามสมมต)ิ 
ลักษณะทั่วไป 
 เป็นชายไทยวยัรุ่นอาย ุ18 ปี รูปร่างผอมสงู ผิวเนือ้ดําแดง ผมทรงแฟชัน่ ผมตรง ตาสอง
ชัน้นยัน์ตาสีดํา ใบหน้ารูปไข่ แต่งกายเสือ้ผ้าตามสมยันิยม ดดัฟัน จมกูโด่ง ริมฝีปากบาง ไว้เครา
บริเวณคาง ท่าทางเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงดุหงิดง่าย  
 
ข้อมลทั่วไปู  
 นายดี เป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัว มีพ่ีชาย 1 คน ปัจจุบนันายดีไม่ได้ศึกษาต่อ
หลงัจากออกจากชัน้ ปวช.2 สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา พ่ีชาย พ่ีสะใภ้ นายดี 
และหลาน บดิามีทํางานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ มารดาเป็นแมบ้่านและเลีย้งหลาน 
 
การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมลู  
 จากการรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันี ้
 1. การสังเกตและบันทกึการสังเกต 
  ด้านบคุลกิภาพสว่นตวั 
  ผู้ วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนายดี พบว่า นายดีเป็นคนท่ี อุปนิสัยใจร้อน อารมณ์
ฉนุเฉียวถ้าไมไ่ด้ดงัใจ มีลกัษณะของการพึง่พาเพ่ือน ไมค่อ่ยมัน่ใจในตนเอง ท่าทางไมก่ระตือรือร้น 
มีลกัษณะเหมือนคนเอาแตใ่จตนเอง ไม่คอ่ยยอมใคร ใจน้อย หวาดระแวง สงัเกตจากการขยบัตวั
บ่อยครัง้จากการนั่งสมาธิ ถอนหายใจบ่อย เวลาจะเข้าห้องนํา้ต้องชวนเพื่อนไปด้วย เวลาอยูก่ั
เพ่ือน ๆ ท่ีเข้ารับการบําบดัจะไม่ค่อยใส่ใจคนในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการคยุโทรศพัท์   
ไมใ่สใ่จฟังเพ่ือน  
  หลงัจากท่ีผู้วิจยัและนายดี มีความคุ้นเคยกนัแล้วพบว่า นายดีมีท่าทางยิม้แย้มบ้าง 
สภุาพ ตอบคําถามได้มากขึน้ สงัเกตจากการพดูจาท่ีมีหางเสียงขึน้ ไมค่อ่ยฉนุเฉียวเวลาไมพ่อใจ 
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 2. การสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ รับการศกึษาและผู้ เก่ียวข้อง เช่น มารดา บิดา พ่ีชาย พระผู้ดแูล ซึง่
ได้ข้อมลู ดงันี ้
  สิง่แวดล้อมด้านครอบครัว 
  สมัพันธภาพกับบิดามารดาไม่ดี มักขัดแย้งกับมารดาเสมอ รู้สึกว่าบิดามารดารัก
พ่ีชายมากกว่า ทําอะไรมกัถกูบิดามารดาตําหนิเสมอ นอกจากนีม้ารดาจะคอยควบคมุไม่ให้ออก
จากบ้านตลอดเวลาเพราะกลวัจะไปคบเพ่ือนท่ีไมดี่ นายดีมกัจะหนีออกไปหาเพ่ือนเป็นประจํา เม่ือ
มารดาโมโหจะทบุตี สว่นบิดาไม่คอ่ยมีเวลาเจอกนัเน่ืองจากออกจากบ้านแต่เช้าและกลบัมืด นาย
ดีจึงไม่มีสมาธิในการเรียน เลยไม่ไปเรียนและต้องโดนให้ออกจากการเรียน ทัง้ท่ีก่อนหน้านีมี้ผล
การเรียนดี  นายดีเป็นคนท่ีค่อนข้างเจ้าอารมณ์ มีนิสยัใจร้อน หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยยอมใคร  เอา
แตใ่จตวัเอง ก้าวร้าว เวลาอยู่บ้านไม่คอ่ยพดูกบัใครในบ้าน เก็บตวัอยู่แตใ่นห้อง ไม่ชอบให้ใครเข้า
ไปในห้อง ช่วงท่ีไม่ได้เรียนแล้วจะกลบับ้านค่ําเสมอ ๆ บางครัง้พาเพื่อนมาบ้านแตก่็จะพากนัเข้าไ
ในห้องไม่ออกมาคุยกับผู้ ใหญ่หรือคนในครอบครัว มารดามีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อนายดีท่ีเสพยาบ้า 
เพราะญาตพ่ีิน้องไมมี่ใครเป็นแบบนี ้ทําให้รู้สกึอาย 
  สิง่แวดล้อมด้านเพ่ือนและท่ีอยูอ่าศยั 
  นายดีเร่ิมเสพมาตัง้แต่ชัน้ปวช.1 โดยเสพเป็นจํานวนน้อยประมาณสปัดาห์ละ 1-2 
เม็ด โดยเสพเพราะเพ่ือน ๆ ชวน เวลาเสพแล้วรู้สึกสนุกเพราะเสพกนัหลายคน จนลืมเร่ืองต่าง ๆ 
รวมทัง้การเรียนด้วย ปัจจบุนันีเ้สพวนัละ 7 – 8 เม็ด ถ้าเสพน้อยประมาณ 1-2 เม็ดจะไม่หายอยาก 
การเสพในปัจจบุนัจะแอบเสพท่ีบ้านตนเองและบ้านเพ่ือน พยายามเลกิเสพแล้ว แตเ่วลาเพ่ือนชวน
ก็เกิดความอยาก ยาบ้าท่ีเสพกนัจะซือ้มาจากซอยแถวบ้าน  
 3. อัตชีวประวัต ิ 
  ผู้วิจัยได้ให้วยัรุ่นเขียนเล่าประวตัิของตนเองตามท่ีตนเองมอง ตามหวัข้อท่ีกําหนด 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัในอนาคต ทัง้ในด้านความรู้สึกนึกคิด เจตคต ิ
ประสบการณ์ ตลอดทัง้การกระทําตา่ง ๆ  สรุปได้ดงันี ้
  ความสามารถทางภาษา การสะกดคําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้
ภาษาไทย แสดงว่ามีเชาว์ปัญญา ชีวิตในอดีต รู้สกึไม่ค่อยดีต่อการถกูลงโทษ คิดถึงความสขุท่ีได้
อยู่กับครอบครัว ชีวิตในปัจจุบนั รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร รู้สึกว่าคนอ่ืนมีความสุขมากกว่า 
ปัจจบุนัสิ่งท่ีกงัวลคืออยากเลิกยาเสพย์ติด แต่ก็ยงัติดเท่ียวเล่นกบัเพ่ือนอยู่ ชีวิตในอนาคต อยาก
ประกอบอาชีพช่างยนต์ ต้องการกลบัไปเรียนหนังสือให้จบ และท่ีสําคญัคือมีความมุ่งมั่นท่ีจะ   
เลกิยา 
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 4. การเยี่ยมบ้าน 
    ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้านนายดี 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 23 
พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น. –     13.30 น. ได้สงัเกตและสมัภาษณ์บคุคลในครอบครัวของ
นายดี มีรายละเอียดดงันี ้
  จากการสงัเกต พบว่า สภาพบ้านเป็นบ้านเด่ียว 2 ชัน้ มีบริเวณสนามหญ้าอยู่หน้า
บ้าน มีประตรัูว้เป็นเหล็กดดั รัว้เป็นปนู  ภายในบ้านชัน้ลา่งดกูว้างขวาง บ้านสะอาดเรียบร้อย จดั
วางสิ่งของต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ ชัน้ล่างมีชุดรับแขก 1 ชุด ด้านในเป็นห้องครัวและห้องนํา้ ช่ว
ด้านข้างของตวับ้านตอ่ออกมาเป็นห้องนอนสว่นตวัของนายดี  
  จากการสมัภาษณ์มารดาทราบว่า ขณะอยู่บ้านนายดี ไม่เคยช่วยทํางานบ้าน ใจร้อน 
โกรธง่าย เวลาวา่ง ชอบคยุโทรศพัท์เป็นเวลานาน ไมช่อบอา่นหนงัสือเหมือนตอนเรียน ปวช.ใหม่ ๆ  
เวลาท่ีมารดาดชุอบเถียง และมกัจะทะเลาะกบัมารดาเป็นประจํา กบับิดาไม่คอ่ยพดูคยุกนัมากนกั 
เพราะบดิาทํางานต้องออกจากบ้านแตเ่ช้ากลบัดกึ จงึไมค่อ่ยได้เจอกนั 
 5. แบบสอบถามและแบบสาํรวจ 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
   แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นายดีไม่ได้ศึกษาต่อ หลงัจากออกจาก
การเรียนชัน้ ปวช.2 อาย ุ18 ปี เป็นบตุรคนสดุท้องมีพ่ีชาย 1 คน บิดาทํางานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
มารดาเป็นแม่บ้าน ได้รับค่าใช้จ่ายจากมารดาวันละ 100 บาท นายดีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เคย
ประสบอบุตัเิหตหุนกั ไมเ่คยตรวจสขุภาพมาก่อน ไมมี่โรคประจําตวั ปกตพิกัผอ่นวนัละ 6-8 ชัว่โมง 
ส่วนสงู 186 เซนติเมตร นํา้หนกั 62 กิโลกรัม ท่ีพกัอาศยัของนายดีเป็นบ้านของตนเอง มีเพ่ือนมา
บ้านบ้าง  ในเร่ืองการตดัสนิใจนัน้ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ตดัสนิใจด้วยตนเอง ชอบดภูาพยนตร์ประเภท
ตลก และชอบอ่านหนงัสือประเภทแต่งรถ กีฬากลางแจ้งท่ีชอบเล่นคือ ฟุตบอล เวลาว่างชอบเล่น
กีตาร์ งานอดิเรกชอบแต่งรถ นายดีไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือจึงต้องออกจากการศึกษา
กลางคนั  สิ่งท่ีกระทําร่วมกบัเพ่ือน ๆ คือฟังเพลง ในอนาคตมีความสนใจอยากเรียนต่อทางด้าน
ช่างยนต์ ความรู้สึกท่ีมีต่อครอบครัว นายดีมีความรู้สึกว่าบรรยากาศภายในบ้านตึงเครียด          
ไมน่่าอยู ่
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
   แบบสอบถามสภาพความรู้สึกและอารมณ์ของวัยรุ่น พบว่า นายดีเป็นคนท่ี
ควบคมุอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้ มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า เป็นคนใจร้อนและโมโหง่าย รู้สึก
ท้อแท้เม่ือทําอะไรไมสํ่าเร็จ เวลามีปัญหาพอ่แม่ไม่คอ่ยให้ความสนใจ เอาใจใส ่รู้สกึว่าพ่อแม่รักลกู
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ไมเ่ท่ากนัอยากมีคนรับฟังเร่ืองราวและปัญหาตา่ง ๆ ของตนเอง เวลามีปัญหาตา่งๆ  มกัจะปรึกษา
เพ่ือน ชอบดโูทรทศัน์และฟังวิทยจุนดกึ 
 6. แบบสอบบุคลิกภาพ สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงันี ้
  6.1 แบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ (Bender Gestalt Test) 
   จากแบบทดสอบเบนเดอร์เกสตลัท์ พบว่า นายดีเป็นคนจิตใจไม่สงบ คิดวุ่นวาย 
คิดมาก มีความเครียดสูง ควบคุมตนเองไม่ได้ ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ มีความรู้สึกต้องการพึ่งพิง
พึง่พา มีอารมณ์ฉนุเฉียว โกรธง่าย รู้สกึไมม่ัน่คง 
  6.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (Kinetic House Tree Person) 
   จากแบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน พบว่า นายดีเป็นคนยํา้คดิยํา้ทํา         
ความรู้สึกถูกทอดทิง้ เศร้า ๆ หงุดหงิด นายดีมีปัญหาเก่ียวกับสมัพนัธภาพในครอบครัว ภายใน
บ้านไมค่อ่ยมีความผกูพนัใกล้ชิดกนั เวลาอยู่บ้านไม่มีความสขุ รู้สกึอดึอดั ต้องการความสนใจเอา
ใจใสจ่ากพอ่แมโ่ดยเฉพาะพอ่  เป็นคนโมโหง่าย พยายามเรียกร้องความสนใจ 
  6.3 แบบทดสอบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion Test) 
   จากแบบทดสอบเติมประโยคให้สมบรูณ์ พบว่า นายดีมีปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านความสัมพันธ์กับมารดา  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านความกลัว และด้านผู้ ท่ี
เหนือกวา่ ดงันี ้ไมล่งรอยกบัมารดา  รู้สกึวา่ครอบครัวของตนไมมี่ความสขุ คล้ายตนเองไม่ใช่คนใน
ครอบครัว บางครัง้มีความรู้สกึออ่นแอมาก สว่นความรู้สกึท่ีมีตอ่มารดารู้สกึว่าเป็นคนท่ีจู้ จีขี้บ้น่ ไม่
มีเหตผุล ความรู้สกึของนายดีตอ่บดิาคือ มีความเป็นผู้ นํา บางครัง้ดแุตเ่พียงภายนอกแตล่กึ ๆ แล้ว
ใจดี นายดีอยากให้บดิารักตนเอง มีเวลาให้ตนเองบ้าง เข้ากบัใครไมไ่ด้ มีเพียงบิดาเท่านัน้ นายดีมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนท่ีใจร้อน มีความรู้สึกผิดท่ีตนเองติดยาเสพย์ติด ไม่สนใจเรียน จนเป็น
เหตใุห้ต้องออกจากการศกึษา พยายามจะเลกิแตไ่มมี่ความมัน่ใจ และทําไมไ่ด้ 
 
การวนิิจฉัย 
 จากการรวมรวมข้อมลูดงักลา่ว วินิจฉยัได้วา่ นายดี เสพยาบ้า มีสาเหตดุงันี ้
 1. สาเหตจุากตวันายดี 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
นายดีเป็นคนหงุดหงิดง่าย  ควบคุมตนเองไม่ได้  มีความเครียดสูง  อารมณ์ไม่มั่นคงและ
เปล่ียนแปลงง่าย มีความรู้สึกไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่จากบิดามารดา ถกูควบคมุจากมารดา
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เกินไป จึงพยายามเรียกร้องความสนใจ โดยเลือกทางออกท่ีผิดคือการเสพยาบ้า ทําให้ขาดสมาธิ
และความสนใจในการเรียนจนต้องออกจากการศกึษา 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเย่ียมบ้าน แบบสอบถามและแบบทดสอบ พบว่า 
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของนายดี คือ สัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่มีความ
ผกูพนั การเลีย้งดแูบบท่ีบ้านเป็นการเลีย้งดแูบบขาดความรักความอบอุ่น ทําให้นายดีคิดว่า บิดา
มารดาไมส่นใจ และไมมี่ท่ีพึง่พิง จงึทําให้มีความรู้สกึวา่บ้านไมมี่ความสขุ ไมอ่ยากเรียนหนงัสือ จึง
หนัหน้าไปหาเพ่ือน ปรึกษาปัญหาเร่ืองราวต่าง ๆ กบัเพ่ือน  ประกอบกบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคมซึ่ง
อาจเป็นโรงเรียนหรือท่ีพกัอาศยั มีการมัว่สมุเสพยาบ้าในกลุม่วยัรุ่น เม่ือเพ่ือนชวนให้ลองนายดีจึง
รวมกลุ่มกบัวยัรุ่นเหล่านัน้เสพยาบ้า จนไม่ให้ความสนใจกบัการเรียนเลย ประกอบกบัการหาซือ้
ยาบ้ามาเสพหาซือ้ง่าย ราคาไมแ่พง จงึทําให้นายดีถอนตวัไมข่ึน้ 
 
การช่วยเหลือ  
 ผู้วิจยัได้ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้
 1. การช่วยเหลือโดยตรง 
  1.1 การให้คําปรึกษากับนายดีโดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person –Centered Counseling) ทฤษฎีนีเ้น้นความจริงของชีวิตว่า ผู้ รับคําปรึกษามี
ความสามารถอยู่ในตนเองท่ีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิตอนัเป็นสาเหตุท่ีทําให้ตนเองไม่มี
ความสุข ผู้ รับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะนําชีวิตและสามารถเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของ
ตนเอง การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพจะเกิดขึน้ได้ถ้าผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจและสามารถท่ีจะสร้าง
สมัพันธภาพท่ีดี มีการยอมรับและเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้อง ผู้ วิจัยให้คําปรึกษานายดี  3 ครัง้    
ครัง้ละ 45 นาที ผลการให้คําปรึกษา นายดีสามารถควบคมุตนเองได้มากขึน้ 
  1.2 ผู้วิจยัปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบับิดามารดาของนายดี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในตัวของนายดีมากขึน้ ชีแ้นวทางในการอบรมเลีย้งดู  การดูแลเอาใจใส่ในด้านความ
ประพฤติและอารมณ์ เพ่ือการมีสขุภาพจิตท่ีดีและมีความสขุมากขึน้ พยายามไม่รือ้ฟืน้เร่ืองราวไม่
ดีเก่า ๆ ท่ีผ่านมา เป็นกําลงัใจและอยู่เคียงข้างนายดีเสมอเม่ือประสบปัญหา ผลปรากฏว่า บิดา
มารดาเข้าใจนายดีมากขึน้ มีเวลาให้กันในครอบครัวมากขึน้ ให้ความรักความอบอุ่น ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนายดีเป็นอยา่งดี 
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 2. การช่วยเหลือทางอ้อม ปฏิบตัดิงันี ้
  การประชุมปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) 1 ครัง้ ในวนัอาทิตย์ท่ี 30 
พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยผู้วิจยั พระต๋ี และบดิา
มารดาของนายดี เพ่ือขอความร่วมมือในการให้กําลงัใจ เอาใจใส่ และเข้าใจในพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ ช่วยกนัแก้ไขเพ่ือให้นายดี เลิกเสพยาบ้า หนัมาสนใจและเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน
ต่อไป ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสขุ ปรับตวัให้เข้ากบัสมาชิกในครอบครัวได้ ผลการ
ประชุมปรึกษารายกรณี ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือนายดีเป็น
อยา่งดี 
 
การทาํนายผล 
 จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเสพยาบ้าของนายดี พบว่า การเสพยาบ้ามีสาเหตุ
เน่ืองมาจากปัญหาส่วนตวัของนายดี ท่ีไม่มีความมัน่ใจในตนเอง ต้องการพึ่งพิงพึ่งพาผู้ อ่ืน และ
พยายามเรียกร้องความสนใจจากบิดามารดา สาเหตุจากการอบรมเลีย้งดูท่ีไม่เหมาะสมของ
ครอบครัว นายดีอยู่ในสภาพครอบครัวบิดามารดาไม่ค่อยให้ความสนใจในเร่ืองชีวิตและความ
เป็นอยู่ในแต่ละวนั นายดีมกัทะเลาะกับมารดาบ่อย ๆ และการท่ีบิดาไม่ค่อยมีเวลาให้ จึงทําให้
นายดี มีความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีท่ีพึ่ง หันไปพึ่งเพ่ือนและได้รับการชกัจูงให้เสพ
ยาบ้า ทําให้ขาดสมาธิในการเรียน ไม่สนใจเรียน จนต้องถกูให้ออก ผู้วิจยัมีความเห็นว่าพฤติกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ยงัไมรุ่นแรงนกั ดงันัน้หากนายดีมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  และทกุฝ่ายร่วมมือกนัช่วยเหลือ
แก้ปัญหาด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ให้กําลงัใจกนั ไม่จมอยู่กบัอดีตท่ีผิดพลาด เร่ิมต้นใหม่ทัง้
การศกึษาตอ่ และพฤตกิรรมการเสพยาบ้าของนายดีก็น่าจะลดลงจนเลกิเสพได้ในท่ีสดุ  
 
การตดิตามผล 
 หลงัจากให้การช่วยเหลือ ผู้วิจยัได้ตดิตามผลเป็นระยะทกุ 2 สปัดาห์ ปรากฏผลดงันี ้
 1. จากการสงัเกตและสมัภาษณ์นายดี รายงานว่า นายดีสามารถลดปริมาณการเสพ
ยาบ้าลงได้ จากท่ีเคยเสพวนัละ 7-8 เม็ด ลดลงเหลือวนัละ 1-2 เม็ด ขณะนีมี้ความพยายามและ
ตัง้ใจท่ีจะเลกิเสพให้ได้เพ่ือการกลบัไปเรียนตอ่และอนาคตของตนเอง 
 2. จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง รายงานว่า นายดีมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ท่ีดีขึน้และเป็นท่ีน่าพอใจ มีการพดูคยุกบัผู้ปกครองและบคุคลอ่ืน ๆ ในบ้านมากขึน้ กลบับ้านตรง
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เวลา เร่ิมพดูถึงเร่ืองการเรียน มีการช่วยทํางานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีสามารถทําได้ ควบคมุตนเอง
ได้มากขึน้ บางวนัก็นํากีตาร์มาเลน่ หรือเลน่กบัหลานท่ีสนามหญ้าหน้าบ้าน 
 3. จากการสมัภาษณ์พระต๋ี รายงานว่า นายดี มารับยาสมนุไพรเพ่ือบําบดัอาการเสพติด
ยาบ้าจากวดัอินทาราม อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ขอเสนอแนะแนะสําหรับนายดี 
  นายดีควรรู้จกัควบคมุตนเองให้มากขึน้ เป็นตวัของตวัเอง ปรับปรุงตนเอง เห็นคณุคา่
ในตนเอง และทําปัจจบุนัให้ดีท่ีสดุ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองควรตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลเอาใจใส่ สอบถามถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ในแต่ละวนั ควรให้ความรักความอบอุ่น ให้กําลงัใจ และพยายามทํากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีขึน้ เม่ือเกิดปัญหาขึน้กบับตุรหลานก็ไม่ต้องโทษว่า
ใครเป็นคนผิด ควรร่วมมือหาทางแก้ไข จะทําให้เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเข้าใจความต้องการ
ของนายดีได้มากขึน้ 
 
 



บทที่ 5 
บทย่อ สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

บทย่อ 
 
 ความมุ่งหมายในการวจิัย 
  เพ่ือศกึษาปัญหา และสาเหตขุองวยัรุ่นท่ีเสพยาบ้า และหาแนวทางในการดําเนินการ
ช่วยเหลือ โดยศกึษาเป็นรายกรณี 
 
 แหล่งข้อมลที่ใช้ในการวจิัยู  
  แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นรุ่นท่ีเสพยาบ้าและเข้ารับการบําบัด ณ วัด     
อินทาราม จงัหวดัสมทุรสงคราม   จํานวน 4 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเป็นวยัรุ่นชาย อาย ุ15-18 ปี ท่ีเสพยาบ้าตัง้แต่ 2 เม็ดตอ่วนัขึน้ไป มีผลการเรียน
ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป  และมาจากครอบครัวท่ีพอ่แมไ่มไ่ด้หยา่ร้าง สมคัรใจให้ศกึษารายกรณี 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู  
 1. แบบสงัเกตและบนัทกึการสงัเกต (Observation and Observation Record) 
 2. แบบสมัภาษณ์และบนัทกึการสมัภาษณ์ (Interview and Interview Record) 
 3.   อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 
 4. แบบบนัทกึการเย่ียมบ้าน (Home visit) 
 5.  แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  5.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นของบคุคล 
  5.2 แบบสอบถามสภาพความรู้สกึและอารมณ์ของวยัรุ่น 
 6.  แบบทดสอบ (Test) 
  6.1 Bender Gestalt Test 
  6.2 Kinetic House Tree Person 
  6.3 Sentence Completion Test 
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 วธีิดาํเนินการ 
  ผู้วิจยัดําเนินการศึกษากลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 คน เป็นรายกรณี โดยใช้กระบวนการใน
การศกึษาเป็นรายกรณี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. การกําหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิาน 
  2. การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
  3. การวินิจฉยั 
  4. การช่วยเหลือ ป้องกนั และสง่เสริม 
  5. การทํานายผล 
  6. การตดิตามผล 
  7. การสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเสพยาบ้าของวัยรุ่น ทัง้ 4      
รายกรณี สามารถสรุปได้ดงันี ้
 1. สาเหตจุากตวัวยัรุ่นเอง 
  ได้แก่ การเป็นคนออ่นไหวง่าย ใจร้อน มีความรู้สกึไม่มัน่คง คิดมาก มีวิตกกงัวลสงู ยํ ้
คิดยํา้ทํา ควบคมุตนเองไมไ่ด้ ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ มีความรู้สกึต้องการพึง่พิงพึง่พา มีความรู้สึ
ขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความใกล้ชิดจากบิดามารดา จึงพยายามเรียกร้อง
ความสนใจด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม โดยการเสพยาบ้า 
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  2.1 การเลีย้งดขูองครอบครัว 
   เวลามีปัญหาผู้ปกครองไม่คอ่ยให้ความสนใจปลอ่ยปละละเลย การอบรมเลีย้งดู
อย่างเข้มงวด ไม่สนใจเอาใจใส่วัยรุ่น ขาดความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ทัง้ ๆ ท่ีวัยรุ่น
ปรารถนาท่ีจะพึง่พาบดิามารดา แตไ่มส่มปรารถนาและไมท่ราบวา่จะหนัหน้าไปพึง่ใคร  
  2.2 การเลียนแบบเพ่ือน และสิง่แวดล้อม 
   เพ่ือน ๆ ของวยัรุ่นมีการรวมกลุ่มกันเสพยาบ้า โดยเร่ิมตัง้แต่ชักชวนให้ทดลอง
เสพ จนกระทัง่ติด ไม่สามารถเลิกเสพได้ และบริเวณท่ีพกัอาศยัก็มีแหล่งท่ีสามารถจะหาซือ้ยาบ้า
ได้ง่าย 
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 การวนิิจฉัย 
 จากการศกึษารายกรณีผู้ รับการศกึษาทัง้ 4 ราย ท่ีเสพยาบ้า สามารถวินิจฉยัได้ดงันี ้
 1. นายเอ จากการศึกษาพบว่า นายเอมีความรู้สึกว่าบิดารักพ่ีสาวมากกว่าตนเอง 
เน่ืองจากบิดาเป็นคนดุและพูดน้อย ไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวให้ตัดสินใจด้วยตนเอง มี
ความรู้สกึวา่ตนเองไมมี่คา่ ต้องการความสนใจเอาใจใสจ่ากพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อ  ประกอบกบัเป็น
คนใจร้อนและโมโหง่าย รู้สกึท้อแท้เม่ือทําอะไรไม่สําเร็จ ยํา้คดิยํา้ทํา เวลามีปัญหาพอ่แมไ่ม่คอ่ยใ
ความสนใจ เวลามีปัญหาต่างๆ  มกัจะปรึกษาเพ่ือน และพยายามเรียกร้องความสนใจ โดยการ
เสพยาบ้าเพ่ือให้คนรอบข้างสนใจตนเอง 
 2. นายบี จากการศึกษาพบว่า นายบีคิดว่าตนเองไม่ค่อยสนิทสนมกบัคนในครอบครัว 
บดิามารดาให้ความใสใ่จน้องชายมากกว่าตน ไม่ชอบอยู่บ้านเพราะไม่คอ่ยมีความสขุ เม่ือถกูบิดา
มารดาดมุกัจะเถียงเอาแตใ่จตนเอง นายบีจะตดิเพ่ือนมาก มกัไปค้างบ้านเพ่ือน ซึง่บดิามารดาก็ไม่
ว่าอะไร ตอนท่ีนายบีกลบับ้านตอนเช้าบิดามารดาก็ออกไปทํางานแล้ว บิดามารดาไม่ค่อยมีเวลา
ให้และไมมี่เวลาดแูลเพราะต้องทํางานพิเศษกนัทัง้ 2 คน ประกอบกบันายบีเป็นคนออ่นไหวงา่ย ไม่
ค่อยชอบอยู่คนเดียว ใจร้อน ขีโ้มโห มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย มีความรู้สึกไม่มัน่คง ปรารถนาท่ี
จะพึ่งพาบิดามารดา แต่ไม่สมปรารถนาและไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเวลามีปัญหามัก
ปรึกษาเพ่ือน มีความรู้สกึวา่ตนเองไมมี่คา่ เม่ือนายบีรู้สกึว้าเหว ่จงึหนัเข้าหากลุม่เพ่ือนท่ีเสพยาบ้า   
 3. นายซี จากการศกึษาพบวา่ นายซีห่างเหินจากบดิามารดา บดิามารดาไมค่อ่ยให้ความ
สนใจ อยู่ในความดูแลของย่าและอาท่ีควบคุมเข้มงวด และใช้วิธีการลงโทษและว่ากล่าวอย่าง
รุนแรงเม่ือกระทําความผิด โดยไม่ไต่ถามสาเหตกุ่อน ทําให้นายซีไม่ได้รับอิสระ ไม่มีใครไว้วางใจ  
ประกอบกบันายซีเป็นคนคิดวุ่นวาย คิดมาก มีวิตกกงัวลสงู พยายามคบคมุอารมณ์ตนเองแต่ไม่
สําเร็จ มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย เวลามีปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยตวัเอง ไม่รู้จะหนัไปพึ่งใคร จึง
พยายามหาทางออกด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม โดยการเสพยาบ้า เพ่ือให้ลืมเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบั
ตนเอง 
 4. นายดี จากการศึกษาพบว่า นายดีมกัขดัแย้งกับมารดาเสมอ มารดาจะคอยควบคมุ
ไม่ให้ออกจากบ้านตลอดเวลา นายดีมกัจะหนีออกไปหาเพ่ือนเป็นประจํา เม่ือมารดาโมโหจะทบุตี  
บิดาไม่คอ่ยมีเวลาเจอกนัเน่ืองจากออกจากบ้านแตเ่ช้าและกลบัมืด เวลามีปัญหาพ่อแม่ไม่คอ่ยให้
ความสนใจ เอาใจใส่ ประกอบกับนายดีเป็นคนมีความเครียดสงู ควบคมุตนเองไม่ได้ ขาดความ
ยบัยัง้ชัง่ใจ มีความรู้สกึต้องการพึง่พิงพึง่พา  จึงพยายามเรียกร้องความสนใจ โดยเลือกทางออกท่ี
ผิดคือการเสพยาบ้า 
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 การช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ไข 
 การช่วยเหลือ การป้องกนั และการแก้ไข ผู้ รับการศกึษาทัง้ 4 ราย ทําดงันี ้
 1. การให้คําปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง     
(Person – Centered Counseling) ของโรเจอร์ (Rogers) ทฤษฎีนีเ้น้นความจริงของชีวิตว่าผู้ รับ
คําปรึกษามีความสามารถในตนเองท่ีจะเข้าถึงองค์ประกอบของชีวิตอนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้ตนเอง
ไม่มีความสขุ ผู้ รับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะนําชีวิตและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม บุคลิกภาพ
ของตนเองให้เหมาะสมได้ โดยเน้นให้ผู้ รับคําปรึกษาได้ระบายถึงชีวิตในอดีตจนถึงปัจจบุนั ในสิ่งท่ี
อยากจะเล่า สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ไว้วางใจ เพ่ือนําไปสูก่ารร่วมมือในการพฒันาตนเองต่อไป 
ให้ความจริงใจในการช่วยเหลือ สร้างความมัน่ใจ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสงัคม เพ่ือไม่ให้ผู้ รับ
คําปรึกษาอยูก่บัตนเองจนกลบัไปคดิเร่ืองในอดีต 
 2. ให้คําแนะนําแก้ผู้ปกครองในเร่ืองการเลีย้งดท่ีูเหมาะสม ด้วยการให้ความรักความ
อบอุ่น ความสนใจ เอาใจใส่ด้านการเรียน ความประพฤติและอารมณ์อย่างต่อเน่ือง เข้าใจ
พฤตกิรรมท่ีผา่นมา ให้กําลงัใจ  
 3. การให้ข้อมลูสนเทศ ตลอดจนแนะนําวิธีปฏิบตัตินแก่ผู้ รับการรักษาทัง้ 4 ราย เพ่ือให้มี
บคุลิกภาพท่ีเหมาะสม การปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมและคนรอบข้าง ชีใ้ห้เห็นถึงผลเสียของการเสพ
ยาบ้าท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเอง สงัคม ครอบครัว และประเทศชาต ิ 
 4. การประชมุปรึกษาเป็นรายกรณี (Case Conference) เพ่ือขอความความร่วมมือใน
การให้กําลงัใจ เอาใจใส ่และเข้าใจพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เป็นการประชมุเพ่ือปรึกษาหารือกนั
ระหว่างผู้ วิจยั ผู้ปกครอง และพระต๋ี เพ่ือทําความเข้าใจถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีผู้ รับการศึกษา
ประสบอยู่ และแนวทางแก้ไขโดยร่วมมือกันแก้ปัญหา และส่งเสริมให้ผู้ รับการศึกษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ลดปริมาณการเสพยาบ้าลง จนถึงการเลิกเสพยาบ้า ด้วยการ
ให้การดแูลเอาใจใสอ่ยา่งตอ่เน่ือง 
 5. การเย่ียมบ้าน เป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ปกครองในการขอความร่วมมือ ท่ีจะ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กบัวยัรุ่น 
 6. ให้การดูแลเอาใจใส่วยัรุ่นท่ีติดยาบ้าด้วยการติดตามผลเป็นระยะ ๆ  ตลอดเวลาท่ี
วยัรุ่นยงัเข้ารับการบําบดัรักษาท่ีวดัอินทาราม และหลงัจากหยดุการรับยาแล้ว 
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อภปิรายผล 
 การการวินิจฉัยวยัรุ่นทัง้ 4 คน ท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบ้านัน้ ผลจากการศึกษารายกรณี
พอจะสรุปได้ดงันี ้
 1. สาเหตจุากตวัวยัรุ่นเอง 
  จากการศึกษาพบว่า การเสพยาบ้ามีผลมาจากบุคลิกภาพส่วนตวัของวยัรุ่น ได้แก่ 
การเป็นคนอ่อนไหวง่าย ใจร้อน มีความรู้สึกไม่มัน่คง คิดมาก มีวิตกกงัวลสงู ยํา้คดิยํา้ทํา ควบค
ตนเองไมไ่ด้ ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ มีความรู้สกึต้องการพึง่พิงพึง่พา มีความรู้สกึขาดความรัก ความ
อบอุ่น ความเข้าใจ และความใกล้ชิดจากบิดามารดา ทัง้นีเ้พราะว่าวัยรุ่น ขาดความรัก ความ
อบอุ่นจากครอบครัว ต้องการหาท่ีพึง่พิง ดงัท่ี กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์. (2529: 146) ได้กลา่วไว้ว่า 
สาเหตขุองการตดิยาเสพย์ตดิมกัมีพืน้ฐานเดมิจากบคุลกิภาพท่ีอ่อนแอและต้องพึง่พาผู้ อ่ืน หรือหา
ท่ียึดเหน่ียว เม่ือหาท่ียึดเหน่ียวไม่ได้ก็พึ่งยาเสพย์ติดแทน  เช่นเดียวกับ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. 
(2536: 41-43) ได้กล่าวถึง ปัจจยัท่ีสําคญัในการพฒันาบุคลิกภาพตามทฤษฎีของอีริคสนั 
(Erikson. 1959 : 167-171) ซึง่ประกอบด้วย พนัธุกรรม  สิ่งแวดล้อมและช่วงเวลาในชีวิตของ
บุคคล อีริคสันเช่ือว่า การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์นัน้ จะพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ของ
บุคลิกภาพอย่างเป็นลําดบัตลอดช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล กล่าวคือ วัยทารกจะเพาะลกัษณะ
ความไว้วางใจของผู้ อ่ืน ซึง่จะเป็นลกัษณะอนัถาวรของบคุคลตอ่ไป  สว่นลกัษณะบคุลิกภาพอ่ืน ๆ 
จะเกิดมากขึน้ในช่วงตา่ง ๆ ของชีวิตตามลําดบั ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความคิดริเร่ิม ความรู้สกึผิด
ชอบชั่วดี ความสามารถในการสร้างหลกัฐานและทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและบุคคลอ่ืน และ
ความเช่ือในคณุคา่ของการทําประโยชน์ให้กบัมวลชน  
 2. สาเหตจุากสิง่แวดล้อม 
  2.1 การเลีย้งดขูองครอบครัว 
   จากการศึกษาพบว่า ผู้ รับการศึกษาทัง้ 4 ราย ได้รับการอบรมเลีย้งดูท่ีไม่
เหมาะสม เวลามีปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความสนใจปล่อยปละละเลย การอบรมเลีย้งดอูย่าง
เข้มงวดเกินไป ไม่สนใจเอาใจใส่วยัรุ่น และสมัพนัธภาพในครอบครัวของผู้ รับการศกึษาทัง้ 4 ราย
ไมดี่ ขาดความรัก ความอบอุน่ ความผกูพนั ทัง้ ๆ ท่ีวยัรุ่นปรารถนาท่ีจะพึง่พาบดิามารดา แตไ่มส่ม
ปรารถนาและไม่ทราบว่าจะหนัหน้าไปพึ่งใคร ดงันัน้การอบรมเลีย้งดขูองครอบครัวถือว่าเป็นสิ่ง
สําคญัอย่างมากต่อพืน้ฐานพฤติกรรมของวยัรุ่น ดงัท่ี อมุาพร ตรังคสมบตัิ (2548 : 60) กล่าวว่า 
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพ่อ แม่ และลกู เป็นพืน้ฐานของทกุสิ่งทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ
พฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และบุคลิกภาพ รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้
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และระเบียบวินยัให้กบัลกู ทําให้เกิดปัญหาทางด้านการอบรมเลีย้งด ูได้แก่  การเลีย้งดแูบบปลอ่ย
ปละละเลย การไม่ดแูลเอาใจใส่ ไม่สนความต้องการของวยัรุ่น ไม่ให้ความรักความอบอุ่น  และ
การเลีย้งดแูบบเข้มงวด บงัคบัควบคมุมากเกินไป ทําให้วยัรุ่นเกิดความรู้สกึอดึอดั สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นี ้
เองทําให้วยัรุ่นรู้สกึขาดความรัก ความอบอุ่น รู้สกึว่าตนเองว้าเหว่ ไร้ท่ีพึง่ มีความวิตกกงัวลสงู ไม่
มัน่ใจในตนเอง ดงัท่ี ดารา ทีปะปาล (2538 : 188) กล่าวว่า การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละ
ละเลยจะทําให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกไม่ผูกพันกับใคร เพราะไม่เคยรับความรัก ความอบอุ่น           
จงึพยายามเรียกร้องความสนใจและหาทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ด้วยวิธีการท่ีไม่ถกูต้อง คือ การเสพ
ยาบ้า ดงันัน้ครอบครัวเป็นสิง่แวดล้อมท่ีใกล้ตวัวยัรุ่นมากท่ีสดุและคนท่ีใกล้ชิดกบัวยัรุ่นมากท่ีสดุก็
คือบดิามารดา ถ้าบิดามารดาอบรมเลีย้งดวูยัรุ่นได้ไม่ถกูต้อง เหมาะสม วยัรุ่นก็ไม่สามารถปรับตวั
ให้อยูใ่นสงัคมได้ จงึเกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมาอีกมามาย ท่ีสําคญัคือ ปัญหายาเสพย์ตดิ สอดคล้อง
กบั สมบตัิ สพุพตัชยั. (2534: 19-20) ท่ีกลา่วถึง ประเภทของการเลีย้งดท่ีูไม่เหมาะสมท่ีจะทําให้
เกิดปัญหาในวยัรุ่น โดยเฉพาะยาเสพย์ติด คือ การเลีย้งดอูย่างเข้มงวด ใกล้ชิดมากเกินไป  การ
เลีย้งดอูย่างตามใจมากเกินไป การเลีย้งดอูย่างปล่อยปละละเลย และการเลีย้งดท่ีูอยู่ในสภาวะ
บ้านแตกสาแหรกขาด หรือครอบครัวแตกแยก 
  2.2 การเลียนแบบเพ่ือน และสิง่แวดล้อม 
   วยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความสําคญัแก่เพ่ือน รักเพ่ือนมาก อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย 
ดงัท่ี ศรีเรือน แก้วกงัวาน (2545 : 117) กลา่วว่า เด็กวยัรุ่นมกัจะใช้เวลากบักลุม่เพ่ือนในด้านการ
แตง่ตวั ภาษาพดู การแสดงพฤติกรรมเพ่ือเรียกร้องความสนใจ ในวยันีจ้ะคบเพ่ือนท่ีถกูใจ มีความ
สนใจและบุคลิกคล้ายกบัตน เม่ือเพ่ือนชกัชวนให้เสพยาบ้าก็จะเสพตามเพ่ือน เพ่ือจะได้เข้ากลุ่ม
กบัเพ่ือนได้ ผลจากการคบเพ่ือนท่ีไมส่นใจเรียน และชกัชวนให้ร่วมเสพยาบ้ายงัสง่ผลให้ขาดสมาธิ
ในการเรียน ทําให้ผลการเรียนลดลง ซึง่มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2532 : 236) กล่าวว่า 
กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อนกัเรียนวยัรุ่นในด้านการเรียน ถ้านกัเรียนคบเพ่ือนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน เห็นคณุคา่และความสําคญัของการเรียนก็จะชกันํากนัสนใจตดิตามความรู้ท่ีครูอบรมสัง่สอน 
เอาใจใสต่อ่การแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ ถ้านกัเรียนคบเพ่ือนท่ีไมเ่ห็นความสําคญัของการเรียนก็จะ
แสวงหาความสนกุเพลิดเพลินด้วยการเท่ียวเตร่ตามสถานท่ีตา่งๆ หรือชกันําเข้าสู่อบายมขุทัง้ปวง 
จากการศึกษาพบว่า สภาพท่ีพกัอาศยัของผู้ รับการศึกษาทัง้ 4 รายยงัอยู่ใกล้กบัแหล่งท่ีมีการซือ้
ขายยาบ้าได้ง่ายจงึทําให้เกิดการเสพติดยาบ้าขึน้ จะเห็นได้ว่าการเลียนแบบเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม
นบัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้วยัรุ่นเสพยาบ้าได้ ดงันัน้แนวทางในการปฏิบตัิตนให้รอดพ้นจากยาบ้า
ของวยัรุ่นก็คือ หากวยัรุ่นเลือกคบเพ่ือนท่ีดี ไมอ่ยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีเส่ียงตอ่การตดิยาเสพย์ตดิ และท่ี
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สําคญั คือ ต้องรู้จกัปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชกัชวนเสพยา วยัรุ่นก็จะสามารถดําเนินชีวิตในช่วงวยัรุ่นได้
อยา่งเหมาะสม  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับการศกึษา 

1.1 บดิามารดา ผู้ปกครอง ควรตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลเอาใจใส ่การ- 
เลีย้งด ูสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยูใ่นแตล่ะวนั ควรให้ความรักความอบอุ่น ให้กําลงัใจ ใช้เหตผุล 
ให้อิสระบ้างตามสมควร และพยายามทํากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวให้มากขึน้ เพ่ืออนาคตของ
บตุรหลานจะได้ปลอดภยั และห่างไกลจากยาเสพย์ตดิ 

1.2  ผู้ ท่ีจะศกึษารายกรณีตอ่ไป ควรต้องสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีความเป็นกนัเอง  
ยอมรับ เข้าใจ และไว้วางใจในตวัผู้ รับการศึกษา เกิดความเช่ือมัน่ กล้าท่ีจะระบายความรู้สึกท่ี
แท้จริงออกมา และควรมีความรู้ในการศกึษารายกรณีเป็นอย่างดี เพ่ือดแูลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ และหากมีปัญหาใหม่เกิดขึน้ ควรได้ศึกษาหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ แก้ไขตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมท่ีผู้ รับการศึกษาอยู ่
นอกจากนีผู้้ ท่ีจะศึกษาต้องมีเวลาในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเต็มท่ี และควรศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตหลงัจากให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรทําการศึกษารายกรณี พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาด้าน
การศึกษา    การเลียนแบบพฤติกรรมการแต่งกายจากส่ือ   การทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
นกัศกึษา     การตดัสนิใจทําแท้งของวยัรุ่น เป็นต้น 
  2.2 การศึกษารายกรณี ควรทําการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หากศึกษารายกรณีเป็น
เวลานานมากเท่าใดยิ่งได้ผลดีมากเท่านัน้ เพราะเป็นการศึกษาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะทําให้ทราบผล
ของการพฒันาพฤตกิรรมและสาเหตขุองปัญหาอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
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อัตชีวประวัต ิ
 
คาํชีแ้จง ให้ท่านเขียนประวตัิตนเอง  โดยเติมข้อความให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริงมาก
ท่ีสดุ  ข้อความเหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ท่านโดยตรง  โดยข้อมลูทัง้หมดจะเก็บเป็นความลบั 
 

1.  ข้าพเจ้าเกิด  วนัท่ี/เดือน/พ.ศ …………………..สถานท่ีเกิด………………………… 
เม่ือครัง้เป็นเดก็ สิง่ท่ีข้าพเจ้ากลวัมากท่ีสดุคือ………………………………..ข้าพเจ้าเคยป่วยเป็น
โรค………………เพ่ือน ๆ ท่ีข้าพเจ้าเลน่ด้วยมกัจะมีอาย…ุ………กบัข้าพเจ้า  ถ้าโตขึน้ข้าพเจ้า
อยากเป็น……………………………………………………………………. 

2.  ข้าพเจ้าเตบิโตมาพร้อม ๆ กบั ………………………………….เท่าท่ีจําได้เหตกุารณ์ 
ท่ีข้าพเจ้าชอบมากคือ ……………………………………………เวลาท่ีข้าพเจ้ามีโอกาสได้ใช้ชีวิต
อยา่งสนกุสนาน คือ…………………………………………………………………….พอ่ให้ความ
สนิทสนมกบัข้าพเจ้าโดยการ……………………………………………………………………….
แมใ่ห้ความสนิทสนมโดยการ……………………………………………………………………… 
เม่ืออยูบ้่านสิง่ท่ีข้าพเจ้าอยากทําคือ………………………………………………….ข้าพเจ้าคดิวา่
เดก็คนอ่ืนในบ้านมีความสขุ……………………………………….ข้าพเจ้า 
 3.  สิง่ท่ีข้าพเจ้าอยากทํามากท่ีสดุในขณะนี ้คือ……………………………………สิง่ท่ี
ข้าพเจ้าอยากทําน้อยท่ีสดุในขณะนีคื้อ………………………………..สิง่ท่ีข้าพเจ้าอยากได้จาก
สถานท่ีนีม้ากท่ีสดุคือ………………………………………………………………………………. 
 4.  ถ้ามีเวลาวา่งข้าพเจ้าจะใช้เวลานัน้  …………………….ข้าพเจ้าชอบทํางานท่ี……… 
……………………………………………สิง่ท่ีข้าพเจ้าคดิวา่ตนเองทําได้ดีท่ีสดุคือ……………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  แผนในอนาคตและความหวงั 

5.1 เม่ือข้าพเจ้าโตขึน้อยากประกอบอาชีพ……………………………………… 
5.2 ถ้าข้าพเจ้าสามารถขอสิง่ใดได้ตามใจนกึ  ข้าพเจ้าจะขอ 

5.2.1 ………………………………………………………… 
5.2.2 ………………………………………………………… 
5.2.3 …………………………………………………………. 
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6.  เป้าหมายในชีวิตข้าพเจ้า คือ…………………………………………………………… 
7. คนท่ีข้าพเจ้าชอบ  คือ ………………………………………………………………… 
8. ถ้าให้เลือกได้สิง่ตอ่ไปนี ้ ข้าพเจ้าจะเลือกเป็นข้อแรกคือ 

(   )  ช่ือเสียง  (   )  เงิน  (   )  ความสําเร็จในการเรียน 
(   )   การทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม (   )  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………..…………. 

9. สิง่ท่ีข้าพเจ้าต้องการมากท่ีสดุในขณะนีคื้อ…………………………………………… 
10. สิง่ท่ีทําให้ข้าพเจ้าไมส่บายใจ คือ……………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………….. 
และเม่ือมีเร่ืองไมส่บายใจ  บคุคลท่ีข้าพเจ้าไปปรึกษา
คือ……………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามข้อมลส่วนบุคคู ล 

 
คาํชีแ้จง   ขอให้ทา่นเตมิข้อความในแบบสอบถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ การกรอกข้อความท่ีเป็น
จริงยอ่มจะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัท่านเอง และข้อมลูท่ีทา่นกรอกในแบบสอบถามนีจ้ะเก็บเป็นความลบั   
 

ก. ประวัตส่ิวนตวัและครอบครัว 
1. ข้าพเจ้าช่ือ..................................................... นามสกลุ.......................................เพศ................ 
    เกิดวนัท่ี................. เดือน............................... พ.ศ. ................... อาย.ุ............. ปี............. เดือน 
    เชือ้ชาต.ิ...................... สญัชาต.ิ....................... ศาสนา ................... สถานภาพ........................ 
2. สถานท่ีเกิด................................................................................................................................ 
    ท่ีอยูปั่จจบุนั.............................................................................................................................. 
    ภมูิลําเนาเดมิ............................................................................................................................ 
3. บดิาช่ือ............................................. นามสกลุ............................................ อาย.ุ...................ปี 
    อาชีพ ....................................................................... รายได้เฉล่ียเดือนละ..........................บาท 
    สถานท่ีทํางาน........................................................................................................................... 
4. มารดาช่ือ.......................................... นามสกลุ............................................ อาย.ุ...................ปี 
    อาชีพ ...................................................................... รายได้เฉล่ียเดือนละ...........................บาท 
    สถานท่ีทํางาน........................................................................................................................... 
5. บดิามารดาของท่าน (ใสเ่คร่ืองหมาย / ใน หน้าข้อความ) 
 .................... อยูด้่วยกนั   .................. แยกกนัอยู ่

.................... หยา่ร้างกนั  .................. บดิาสมรสใหม ่

.................... มารดาสมรสใหม ่  .................. บดิาถึงแก่กรรม 

.................... มารดาถึงแก่กรรม  .................. อ่ืนๆ ระบ.ุ........................................ 
 6. ผู้ปกครองช่ือ.......................................................... นามสกลุ................................................... 
     เก่ียวข้องกบัท่านโดยเป็น............................................................. อาย.ุ...............ปี 
     อาชีพ.....................................................................รายได้เฉล่ียเดือนละ..............................บาท 
 7. ระดบัการศกึษาของบดิา............................................................................................................ 
 8. ระดบัการศกึษาของมารดา......................................................................................................... 
 9. ท่านได้รับคา่ใช้จ่ายประจําวนัจาก ........................... ประมาณวนัละ....................บาท 
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10. ทา่นมีพ่ีน้อง.....................  คน        ชาย................. คน            หญิง..................... คน 
 11. รายละเอียดเก่ียวกบัพ่ีน้อง โปรดกรอกข้อความเรียงตามลําดบั 

 
คน
ที่ 

อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

     

     

     

     

     

 
12.  ข้อมลูด้านการศกึษา 
ชัน้ ผลการเรียน วิชาท่ีชอบ วิชาท่ีไมช่อบ ความสามารถ

พิเศษ 
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
และนอกโรงเรียน 

   
 
 
 

    

 
12. เพ่ือนของท่านท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุและสามารถตดิตอ่ได้สะดวก 
      ช่ือ.................................................................. นามสกลุ.................................................... 
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ข. สุขภาพของท่าน 

ให้ทา่นเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (  ) ท่ีเหมาะสมกบัท่าน  และเตมิข้อความในช่องวา่ง 
 
1.  สขุภาพของข้าพเจ้าขณะนี ้       (   )    ดีมาก        (   )  ดี          (   )   พอใช้         (   )  ไมดี่เลย 
2.  ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยอยา่งหนกัมาก่อน      (   )  เคย       (   )   ไมเ่คย 
     ถ้าเคยบอกช่ือโรค............................................................ อายขุณะเป็นโรค........................... ปี 
3. ข้าพเจ้าเคยเป็นโรคเรือ้รังมาก่อน              (   )  เคย       (   )   ไมเ่คย 
     ถ้าเคยบอกช่ือโรค............................................................ อายขุณะเป็นโรค........................... ปี 
4. ข้าพเจ้าเคยประสบอบุตัเิหตรุ้ายแรงมาก่อน          (   )  เคย       (   )   ไมเ่คย 
     ถ้าเคยบอกด้วยวา่อบุตัเิหตอุะไร................................................................................................. 
     ได้รับบาดเจ็บอะไรบ้าง......................................................................... เม่ืออาย.ุ................... ปี 
5.  ข้าพเจ้าเคยเป็นลมวิงเวียนศีรษะ             (   )   เป็นเสมอ       (   )  เป็นบ้าง        (   )   ไมเ่คยเป็น 
6.  ข้าพเจ้ามีปัญหาเก่ียวกบัโรคประสาท       (   )   มีปัญหา        (   )  ไมมี่ปัญหา 
7.  ข้าพเจ้าไมเ่คยใช้แวน่มาก่อนเลย แตค่ดิวา่จําเป็นต้องใช้         (   ) ใช้เป็นประจํา    (   ) ใช้บ้าง 
                (   )  ไมต้่องใช้ 
8.  การพดูของข้าพเจ้า   (   )  ข้าพเจ้ารู้สกึวา่พดูคลอ่ง    (   )  พดูไมค่ลอ่งหรือพดูช้า    (   )  พดูตดิอา่ง 
9.  การได้ยินของข้าพเจ้า                            (   )  ชดัเจนดี           (   )  ไมค่อ่ยชดัเจน 
10. ปกตข้ิาพเจ้านอนวนัละ                 (   )   4-6 ชัว่โมง         (   )   6-8 ชัว่โมง        (   )  8-10 ชัว่โมง 
11. โรคประจําตวัของข้าพเจ้าท่ีเป็นอยูคื่อ........................................................................................ 
12.  ข้าพเจ้ารู้สกึวิตกกงัวลเก่ียวกบัสขุภา      (   )  วิตกมาก             (   )    วิตกน้อย 
13. ขณะนีข้้าพเจ้าสงู..................................เซน็ตเิมตร        นํา้หนกั................................ กิโลกรัม 
14. ข้าพเจ้าตรวจสขุภาพปีละ .............  ครัง้  ครัง้สดุท้ายได้ตรวจร่างกาย เม่ือ.................................. 

……………………………………………เป็นการตรวจครัง้ท่ี……………ของปี 
15. อ่ืนๆ  (ท่ีต้องการบอกเก่ียวกบัสขุภาพ)...................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................. 
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ค. การสังคมและกิจกรรมของท่าน 

ให้ทา่นเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (  ) หน้าข้อความท่ีเหมาะสมกบัท่านและเตมิข้อความในช่องวา่ง
ตามความเป็นจริง 
 
1. ท่ีอยูข่องครอบครัวของข้าพเจ้า  (    )  บ้านบดิามารดา 

(    )  บ้านญาต ิ
  (    )  บ้านเช่า 

(    )  อ่ืนๆ  ระบ.ุ............................................. 
 2.  ความรู้สกึของข้าพเจ้าตอ่ท่ีอยูอ่าศยั  (    )  ชอบมาก    
                                                                                  (    )  ชอบ    
                                                                                 (    ) ไมช่อบเลย 

3.  เพ่ือนๆมาเท่ียวหรือเย่ียมเยียนข้าพเจ้าท่ีบ้าน     (    )  มาบ้าง       
                                                                                  (    )  มาบอ่ยๆ  
                                                                                  (    )  ไมม่าเลย 

 4.  ข้าพเจ้าชอบให้เพ่ือนมาบ้าน          (    )  ชอบให้มาบอ่ยๆ 
                                                                         (    )  ชอบให้มาบ้างเป็นบางครัง้ 
                                                                         (    )  ไมช่อบให้มาเลย 
 5.  ความรู้สกึของข้าพเจ้าเม่ือได้พบปะกบัเพ่ือนๆ............................................................................. 
 6.  ความรู้สกึของเพ่ือนท่ีมีตอ่ข้าพเจ้า.............................................................................................. 
 7.  ข้าพเจ้าสามารถตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ได้ด้วยตวัเอง....................................................................... 
 8.  ข้าพเจ้าใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์        (    )  ใช้เป็นประจํา 
                                                                                   (    )  ใช้บ้าง   
                                                                                   (    )  ไมใ่ช้เลย 

9.   ข้าพเจ้าชอบฟังวิทย ุ
 (    ) ฟังเป็นประจํา    (    )  ชอบฟังบ้าง     (    )   ไมช่อบฟังเลย 
10.  ข้าพเจ้าชอบดโูทรทศัน์   

                       (    ) ดเูป็นประจํา    (    )  ดบู้าง      (    )   ไมช่อบดเูลย 
11.  ข้าพเจ้าชอบดภูาพยนตร์  

                        (    ) ดเูป็นประจํา    (    )  ดบู้าง      (    )   ไมช่อบดเูลย 
12.  ข้าพเจ้าชอบอา่นหนงัสือประเภท 

                        (    )  ผจญภยั               (    )   ลีล้บั                     (    )   รักใคร่       
                       (    )  ตลกขบขนั         (    )  วิทยาศาสตร์          (    )   กีฬา 
                        (    )  ประวตัศิาสตร์    (    )   โคลงบทละคร      (    )   ชีวประวตั ิ
                       (    )  แนวจินตนาการ     (    )    เคร่ืองยนต์กลไก   (    )  อ่ืน ๆ ระบ.ุ..................................... 
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 13.  ข้าพเจ้าชอบอา่นหนงัสือพิมพ์รายวนั 
                           (    )  เป็นประจํา      (    )  เป็นครัง้คราว    (    )   ไมเ่คยอา่นเลย 

 14.  ข้าพเจ้าชอบเลน่กีฬากลางแจ้ง    
                           (    ) ชอบมาก         (    )   ชอบบ้าง           (    )   ไมช่อบเลย 
  กีฬากลางแจ้งท่ีข้าพเจ้าชอบมากท่ีสดุ ................................................................................ 

15.  ข้าพเจ้าชอบเลน่กีฬาในร่ม    
                           (    ) ชอบมาก         (    )   ชอบบ้าง           (    )   ไมช่อบเลย 
  กีฬาในร่มท่ีข้าพเจ้าชอบมากท่ีสดุ ..................................................................................... 
 16.  ข้าพเจ้าเคยเลน่ละครในงานตา่งๆ         (    )   เคย    (    ) ไมเ่คย 
 17.  ข้าพเจ้าสามารถเลน่ดนตรี    (    )  ได้ดี      (    )  พอใช้    (    )  ไมไ่ด้เลย 
  เคร่ืองดนตรีท่ีชอบเลน่  คือ ................................................................................................ 
 18.  ข้าพเจ้าชอบร้องเพลง   (    )  ชอบมาก      (    )  ชอบบ้าง    (    )  ไมช่อบเลย 
        ประเภทของเพลงท่ีชอบ  คือ.................................................................................................... 
            19.  ข้าพเจ้ามีความสนใจนาฏศลิป์ไทย (    )  สนใจมาก (    )  สนใจบ้าง (    )  ไมส่นใจเลย 
 20.  ข้าพเจ้า     (    )  ทํา    (    ) ไมทํ่างานพิเศษหรือหารายได้สว่นตวั  
 21.  งานอดเิรกของข้าพเจ้า  คือ...................................................................................................... 
ง.  กิจกรรม  การศึกษา  และปัญหาของข้าพเจ้า 
 1.  เม่ือปีท่ีแล้วข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จดัคือ............................................................. 
      กิจกรรมท่ีข้าพเจ้าชอบมากท่ีสดุ  คือ........................................................................................... 
 2.  ข้าพเจ้า   (    )  เคย     (    )  ไมเ่คย     เป็นหวัหน้ากลุม่ในการทํากิจกรรม 
      ข้าพเจ้า   (    )  เคย     (    )  ไมเ่คย     เป็นหวัหน้าชัน้                  
 3.  ในโรงเรียน   ข้าพเจ้า มี 
                   (    )  เพ่ือนมาก     (    )  เพ่ือนน้อย    (    ) ไมมี่ เพ่ือนเลย 
       เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของข้าพเจ้าช่ือ..................................................................................................... 
                  สิง่ท่ีข้าพเจ้าและเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของข้าพเจ้าทําด้วยกนัเสมอ  คือ.................................................... 
       .............................................................................................................................................. 
 4.  ตามปกตข้ิาพเจ้าใช้เวลาอา่นหนงัสือเรียนในวนัหนึง่ๆประมาณ .....................ชัว่โมง 
      ข้าพเจ้า      (    )  มี    
                                    (    )  ไมมี่     สถานท่ีเงียบสงบเหมาะกบัการอา่นหนงัสือหรือทําการบ้าน 
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5.  ความรู้สกึของข้าพเจ้าเก่ียวกบัวิชาท่ีเคยเรียน 

                  ชอบมากท่ีสดุ     ชอบน้อยท่ีสดุ                ยากท่ีสดุ               ง่ายท่ีสดุ 
                    ( วิชา )                           ( วิชา )                       ( วิชา )                          ( วิชา ) 
   .........................           ..........................         ........................            .......................... 
               .........................           ..........................         ........................            .......................... 
               .........................           ..........................         ........................            .......................... 
 6.  วิชาท่ีข้าพเจ้าต้องเอาใจใสม่ากท่ีสดุ  คือ .................................................................................... 
 7.  ข้าพเจ้า     (    )    ทํา   (    )   ไมไ่ด้ทําตารางกําหนดไว้ดหูนงัสือ 
 8.  ข้าพเจ้าทําให้มีสมาธิเวลาดหูนงัสือ      (    )   ได้ง่าย      (    )  ได้ยาก 
 9.  ข้าพเจ้า    (    )  ต้องการ    (     )  ไมต้่องการ  คําแนะนําเก่ียวกบัวธีิการเรียน 
 10. ตามปกตข้ิาพเจ้า   (    )   ชอบ   (    )  ไมช่อบเรียนหนงัสือ 
       เม่ือเทียบกบัเพ่ือนๆ  ข้าพเจ้าเรียนอยูใ่นเกณฑ์   (    )   ดี   (    )   ปานกลาง   (    ) ไมดี่ 
 11.  เม่ือข้าพเจ้าเตบิโตขึน้  บดิาต้องการให้ข้าพเจ้ามีอาชีพ...............................................................   
       มาดาต้องการให้ข้าพเจ้ามีอาชีพ............................................................. 

   ข้าพเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้ามีอาชีพ.......................................................... 
12.  ข้าพเจ้าตัง้ใจจะเรียนให้จบในชัน้ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นขณะนี ้

                   (    )  ตัง้ใจแนว่แน่        (    )  ไมแ่น่ใจ       (    ) ไมส่นใจเลย 
13.  ข้าพเจ้าต้องการจะเรียนจบในระดบั        (    )  ปริญญาตรี 

                                                                                     (    )  ปริญญาโท 
                                                                                     (    )  ปริญญาเอก 
                                                                                     (    )  ระดบัอ่ืนๆ ระบ.ุ................................. 

14. อาชีพท่ีข้าพเจ้าเลือกตามความตัง้ใจของข้าพเจ้าในขณะนี ้ เรียงตามลาํดบั 
1................................................       2.................................................... 
3................................................       4.................................................... 

15. ความรู้สกึของข้าพเจ้าเก่ียวกบัความเป็นอยูใ่นวนัอินทรารามแหง่นี ้        
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

16. ความรู้สกึของข้าพเจ้าเก่ียวกบัความเป็นอยูท่างบ้าน                  
................................................................................................................................... 

                    .................................................................................................................................. 
17. ปัญหาหรือความไมส่บายใจท่ีข้าพเจ้าต้องการได้รับความช่วยเหลือ       

1................................................       2.................................................... 
3................................................       4.................................................... 
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แบบสอบถามสภาพความร้สึกและอารมณ์ู  

 
คาํส่ัง ให้ทา่นตอบแบบสอบถามตอ่ไปนีอ้ยา่งโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงของตวัทา่นเอง โดยเขียนเคร่ืองหมาย 
/ ในช่องท่ีเห็นวา่ตรงกบัทา่นมากท่ีสดุ 

 
 

ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บ้าง 

จริง
น้อย 

จริง 
น้อย
ที่สุด 

1. ข้าพเจ้าต่ืนตกใจง่าย      

2. ข้าพเจ้าชอบวติกกงัวลในเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ      

3. ข้าพเจ้ารู้สกึว้าเหวอ่ยา่งไมมี่เหตผุล      

4. ข้าพเจ้าชอบนัง่เหมอ่ลอย      

5. ข้าพเจ้าชอบหลบัเวลาเรียน       

6. ข้าพเจ้ารู้สกึเหงา       

7. ข้าพเจ้าไมค่อ่ยมีความสขุมากนกั      

8. ข้าพเจ้าเป็นคนออ่นไหวงา่ย      

9. ข้าพเจ้าควบคมุอารมณ์ตนเองไมค่อ่ยได้      

10. ข้าพเจ้าไมมี่จดุหมายในชีวติท่ีแน่นอน      

11. ข้าพเจ้าไมค่อ่ยกระตือรือร้น      

12. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ตนเองไมมี่คณุคา่      

13. ข้าพเจ้ากลวัความผิดหวงั      

14. ข้าพเจ้าชอบอยูค่นเดียวลําพงั      

15. ข้าพเจ้าไมก่ล้าทํางานท่ีต้องรับผิดชอบ      

16. ข้าพเจ้ารู้สกึท้อแท้เม่ือทํางานไมสํ่าเร็จ      

17. ข้าพเจ้ามกัทําอะไรโดยไมค่ดิแล้วมานกึเสียใจภายหลงั      

18. ข้าพเจ้าต้องการมีใครสกัคนรับฟังเร่ืองราวของข้าพเจ้า      

19. ข้าพเจ้าไมเ่คยทําอะไรท่ีถกูสกัที      

20. ข้าพเจ้าต้องการการสนบัสนนุหรือคําชมจากผู้ อ่ืน      

21. ข้าพเจ้าอยากรู้วิธีควบคมุอารมณ์ตนเองเม่ือเจอ
สถานการณ์ท่ีทําให้ไมพ่อใจ 

     

22. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีความละเอียดถ่ีถ้วน      

23. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีตัง้ใจเรียน      
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บ้าง 

จริง
น้อย 

จริง 
น้อย
ที่สุด 

24. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการทํางานกบัผู้ อ่ืน      

25. ข้าพเจ้ามีความมัน่ใจในตนเอง      

26. ข้าพเจ้าทํางานได้รวดเร็ว      

27. งานท่ีข้าพเจ้าทําสว่นมากจะออกมาดี      

28. ข้าพเจ้าไว้วางใจผู้ อ่ืนเสมอๆ      

29. ข้าพเจ้าสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้      

30. ข้าพเจ้าชอบเป็นผู้ นําในการทํางาน      

31. ข้าพเจ้าไมค่อ่ยจะโกรธใครงา่ยๆ       

32. การเรียนของข้าพเจ้าอยูใ่นเกณฑ์ดี      

33. ข้าพเจ้ามกัจะเป็นตวัของตวัเอง      

34. ข้าพเจ้าเอาใจใสใ่นการเรียนเสมอ      

35. ข้าพเจ้าชอบดหูนงัสือดกึๆ       

36. ขณะนีข้้าพเจ้ารู้สกึวา่กําลงัมีปัญหา      

37. ข้าพเจ้ามกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์      

38. ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายอยา่งประหยดั      

39. เงินท่ีพอ่แมใ่ห้มกัจะไมพ่อใช้      

40. ข้าพเจ้าเป็นคนตรงตอ่เวลา      

41. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ตนเองเป็นคนใจร้อนและโมโหง่าย      

42. พอ่แมไ่มค่อ่ยเอาใจใสด่แูลสขุภาพของข้าพเจ้า      

43. เวลาท่ีข้าพเจ้าทําดี พอ่แมไ่มค่อ่ยชมเชย      

44. เวลาข้าพเจ้ามีปัญหาพอ่แมไ่มค่อ่ยสนใจ 
       ข้าพเจ้าต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

     

45. ข้าพเจ้าจะไปท่ีไหนๆพอ่แมก็่ไมว่า่และไมส่นใจท่ีจะไตถ่าม      

46. พอ่แมไ่มเ่คยวา่กลา่วตกัเตือนเก่ียวกบัความประพฤต ิ      
      ของข้าพเจ้าเลย           

     

47. พอ่แมไ่มค่อ่ยมีเวลาท่ีจะมาสนใจในตวัของข้าพเจ้า      

48. พอ่แมไ่มค่อ่ยแสดงความห่วงใยในตวัของข้าพเจ้าเลย      

49. เวลาทะเลาะกบัพ่ีๆ น้องๆ ข้าพเจ้าจะถกูตําหนิมากกวา่   
คนอ่ืน 

     

50. ข้าพเจ้าต้องดแูลซกัรีดเสือ้ผ้าของข้าพเจ้าด้วยตนเองเสมอ      
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ข้อความ 

 
จริง
ที่สุด 

 
จริง 

 
จริง
บ้าง 

 
จริง
น้อย 

 
จริง 
น้อย
ที่สุด 

51. หลงัเลกิเรียนเม่ือกลบัถึงบ้านพอ่แมไ่มเ่คยสนใจถามไถ่ 
       ข้าพเจ้าเลย 

     

52. พอ่แมรั่กข้าพเจ้าไมเ่ทา่กบัลกูคนอ่ืนๆในบ้าน      

53. เม่ือโรงเรียนเลกิถ้าไมธุ่ระอ่ืน ข้าพเจ้าอยากจะกลบับ้าน
ทนัที 

     

54. เม่ือข้าพเจ้าทําผิดข้าพเจ้ามกัจะถกูลงโทษ      

55. ถ้าข้าพเจ้าสอบตก พอ่แมข้่าพเจ้าคงลงโทษข้าพเจ้า      
อยา่งหนกั 

     

56. ข้าพเจ้าคดิวา่พอ่แมเ่ป็นคนไมมี่เหตผุล      

57. พอ่แมจ่ะพดูคยุกบัข้าพเจ้าอยา่งสนกุสนานเสมอ      

58. พอ่แมจ่ดัหาสง่ของให้ข้าพเจ้าใช้อยา่งพอเพียง      

59. ถ้าข้าพเจ้ากลบับ้านค่ํา พอ่แมจ่ะคอยด้วยความเป็นห่วง      

60. พอ่แมอ่นญุาตให้ข้าพเจ้าไปเท่ียวนอกบ้านได้ตามสมควร      

61. พอ่แมทํ่าโทษเม่ือลกูทกุคนทําผิดโดยไมย่กเว้นคนใด      

62. พอ่แมส่ง่เสริมให้ข้าพเจ้าเรียนวิชาท่ีถนดั      

63. เม่ือข้าพเจ้าทําผิดพอ่แมม่กัให้โอกาสข้าพเจ้าชีแ้จงเหตผุล      

64. เม่ือข้าพเจ้าทําอะไรแล้วผิดหวงั พอ่แมจ่ะพดูให้กําลงัใจ      

65. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีเพ่ือนน้อย      

66. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่เพ่ือนๆ ทกุคนดีตอ่ข้าพเจ้า      

67. เม่ือข้าพเจ้ามีเร่ืองผิดใจกบัเพ่ือนจะต้องเก็บเอามาคดิ   
หลายวนั 

     

68. ข้าพเจ้ารู้สกึไมค่อ่ยสบายใจ ถ้าต้องทํางานคนเดียว      

69. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่เพ่ือนๆ ทําอะไรไมค่อ่ยถกูใจ      

70. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ตนเองถกูเพ่ือนๆ รังเกียจ      

71. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่เพ่ือนๆ ชอบนินทาข้าพเจ้า      

72. เพ่ือนๆ ชอบทํางานร่วมกบัข้าพเจ้า      

73. ข้าพเจ้าชอบบน่เม่ือเพ่ือนๆ ทําในสิง่ท่ีไมถ่กูใจ      

74. ข้าพเจ้ารู้สกึอายเพ่ือนๆ ไมอ่ยากให้ไปบ้าน      

75. ข้าพเจ้ารู้สกึว้าเหวเ่ม่ือเพ่ือนสนิทไมอ่ยู ่      
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง จริง
บ้าง 

จริง
น้อย 

จริง 
น้อย
ที่สุด 

76. เม่ือข้าพเจ้ามีปัญหามกัปรึกษากบัเพ่ือน      

77. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ตนเองเข้ากบัเพ่ือนสว่นใหญ่ไมไ่ด้      

78. ข้าพเจ้ารู้สกึวา่ตนเองต้องคอยเอาใจคนอ่ืนเสมอ      

79. ข้าพเจ้ารู้สกึไมส่บายใจเม่ือได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
            ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

     

80. ข้าพเจ้ามกัมีความเห็นขดัแย้งกบัคนอ่ืนเสมอ      

81. ก่อนสอบทกุครัง้ข้าพเจ้ารู้สกึกระวนกระวายใจ      

82. ก่อนประกาศผลสอบ ข้าพเจ้ามกัฝันวา่ สอบตกหรือสอบ
คะแนนไมดี่ 

     

83. เม่ือข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจในเร่ืองท่ีครูสอน ข้าพเจ้าจะลกุขึน้
ถามทนัที 

     

84. ข้าพเจ้ารู้สกึครูสว่นใหญ่ไมใ่ห้ความยตุธิรรมกบันกัเรียน      

85. เม่ือถกูเรียกออกไปพดูหน้าชัน้ ข้าพเจ้ารู้สกึประหมา่      

86. ในเวลาเรียนข้าพเจ้าไมช่อบเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีกําหนด      

87. ในวิชาท่ีข้าพเจ้าไมช่อบข้าพเจ้ามกัเบ่ือท่ีจะเรียน      

88. วิชาใดท่ีข้าพเจ้าชอบ ข้าพเจ้ามกัจะเรียนได้ดีเสมอ      

89. ข้าพเจ้าชอบแสดงความคดิเห็นร่วมกบัเพ่ือนๆ ในกิจกรรม
ตา่งๆ  

     

90. ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบดีมากในงานท่ีได้รับมอบหมาย      

91. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีเศร้าซมึ      

92. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีความพยายามในการทํางาน      

93. ข้าพเจ้าพอใจในสภาพท่ีตนเองเป็นอยู ่      

94. ข้าพเจ้าชอบดโูทรทศัน์อยูจ่นดกึๆ เป็นประจํา      

95. ข้าพเจ้าชอบฟังวทิยอุยูจ่นดกึๆ เป็นประจํา      
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แบบฟอร์มบนัทกึการสัมภาษณ์ 

 
การสมัภาษณ์ครัง้ท่ี ............. 

 
ช่ือ ................................. นามสกลุ .....................................อาย ุ……ปี     เพศ................... 
วนั ..................................... เดือน ..............................................พ.ศ. ............................... 
เวลา.................. น. สถานท่ี................................................................................................ 
 
 จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์.................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
 สรุปผลจากการสมัภาษณ์......................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 ความคิดเห็น........................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................ 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
 นดัสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป วนัท่ี................................................... เวลา ............. นาฬกาิ  
สถานท่ี.............................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้สมัภาษณ์           
ตําแหน่ง................................................... 
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แบบฟอร์มบนัทกึการสังเกต 
 

การบนัทกึการสงัเกต ครัง้ท่ี.............. 
 

ช่ือผู้ถกูสงัเกต.......................................................................................อาย ุ…….…ปี     เพศ............... 
วนั เวลา ท่ีสงัเกต................................................................................................................................. 
สถานท่ี............................................................................................................................................... 
 
 พฤตกิรรม............................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 ความคดิเห็น........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
       ลงช่ือ............................................. ผู้สงัเกต
       ตําแหนง่..................................................... 
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แบบฟอร์มบนัทกึการเยี่ยมบ้าน 
 

รายการเย่ียมบ้าน ครัง้ท่ี.............. 
 

  วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ............. 
 

ช่ือผู้ เย่ียมบ้าน..................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ถกูเย่ียม........................................................................................................................................ 
ช่ือผู้ปกครอง........................................................................................เก่ียวข้องเป็น............................ 
ท่ีตัง้ของบ้านผู้ถกูเย่ียม……………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาท่ีทําการเย่ียม ตัง้แต.่.......................................นาฬกา ถึงิ ..........................................นาฬกาิ  
 
1.สภาพบ้านและบริเวณท่ีตัง้................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2. สภาพภายในบ้าน............................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3. ลกัษณะทา่ทีของผู้ปกครอง............................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
4. เจตคตขิองผู้ปกครองท่ีมีตอ่ผู้ถกูเย่ียม................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
5. ความสมัพนัธ์ของผู้ถกูเย่ียมกบัสมาชิกในครอบครัว............................................................................ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
               ลงช่ือ............................................. ผู้ เย่ียมบ้าน
               ตําแหนง่.......................................................... 
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แบบบนัทกึการสัมภาษณ์ผ้ปกครองู ของผ้ถกศกึษาู ู  
 

    
     วันที่ .................. เดอืน............................. พ.ศ................. 

 
ช่ือ-นามสกลุ(ผู้ปกครอง)............................................................... เก่ียวข้องเป็น....................... 
ช่ือ-นามสกลุ(ผู้ถกูศกึษา)......................................................................................................... 
ท่ีอยูข่องผู้ปกครอง..............................................................................โทรศพัท์........................ 
สถานท่ีทํางานของผู้ปกครอง................................................................โทรศพัท์........................ 
อาชีพของผู้ปกครอง…………………………………………………….. 
1. ในครอบครัวของทา่นมีสมาชิกทัง้หมด.................................. คน   
2.  บริเวณรอบ ๆ บ้านท่ีผู้ถกูศกึษาอาศยัอยูมี่สภาพเป็นอยา่งไร.................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ระหวา่งอยูบ้่านท่านให้ผู้ถกูศกึษาทําอะไรบ้าง........................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
4. ท่านเคยพาผู้ถกูศกึษาไปไหนบ้าง.......................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
5. ท่านควบคมุการใช้เวลาวา่ง หรือการเท่ียวเตร่ของผู้ถกูศกึษา ซึง่อยูใ่นความปกครองของท่าน
อยา่งไร................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
6. เม่ือผู้ถกูศกึษาประพฤตไิมเ่หมาะสมท่านจดัการอยา่งไร.......................................................... 
.............................................................................................................................................. 
7. ท่านเคยลงโทษผู้ถกูศกึษาหรือไม.่..................... ในกรณีเช่นไร...............................................  
    ด้วยวิธีอยา่งไร.....................................................................................................................     
    ได้ผลตามท่ีคดิไว้หรือไม.่......................................................................................................  
8. โรคประจําตวัของผู้ถกูศกึษามีหรือไม ่ถ้ามีโรคประจําตวัเป็นโรคอะไร....................................... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
9. ประวตักิารเจ็บป่วย หรืออบุตัเิหตคุรัง้สําคญัในชีวิตของผู้ถกูศกึษามีหรือไมเ่ม่ือไหร่ 
………………………………………………………………………………………………………. 
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10. ข้อมลูอ่ืนๆ เก่ียวกบัตวัผู้ถกูศกึษาท่ีทา่นควรแจ้งให้ทางวดัทราบ คือ 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 

11. ปัญหาใหญ่ท่ีทางครอบครัวของท่านประสบอยูข่ณะนีคื้ออะไร………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
และจะกระทบกระเทือนการเรียนของผู้ถกูศกึษาหรือไม.่.............................................................. 
12. ระหวา่งวนัหยดุ(เสาร์-อาทิตย์) ทา่นให้ผู้ถกูศกึษาทําอะไร..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
13. ทา่นมีความรู้สกึวา่ ผู้ถกูศกึษาเป็นคนมีลกัษณะอยา่งไร........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
14. อ่ืนๆ ท่ีควรบนัทกึจากผู้ปกครองเก่ียวกบัผู้ถกูศกึษา.............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….  

 
 

                                                                    ………………………………………… ผู้บนัทกึ 
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แบบทดสอบบุคลิกภาพ การเตมิประโยคให้สมบรณ์ู  

( SENTENCE  COMPLETION  TEST ) 
 
ช่ือ – นามสกลุ ……………………………………………………………………………………………………. 
วนั เดือน ปี ท่ีทําแบบทดสอบ …………………………………………………………………………………….. 
วนั เดือน ปี เกิด …………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีตอบแบบทดสอบ 
 จงเตมิประโยคหรือข้อความตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์  โดยอา่นแตล่ะประโยคหรือแตล่ะข้อความแล้วเตมิ    
สิง่แรกท่ีท่านคดิได้เพ่ือให้ได้ประโยคสมบรูณ์  โปรดทําให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้  ถ้าไมท่ราบวา่จะเตมิอะไรให้
เขียนวงกลมหมายเลขของข้อนัน้ ๆ  และพยายามเตมิประโยคหรือข้อความนัน้ในภายหลงั 
 
1. ฉนัรู้สกึวา่คณุพอ่ของฉนัไมค่อ่ยจะ…………………………………………………………......................... 
2. เม่ือเคราะห์ร้ายประดงักนัเข้ามาฉนัจะ……………………………………………………....................…… 
3. สิง่ท่ีฉนัต้องการมากท่ีสดุ..................………………………………………………………......................... 
4. ถ้าฉนัต้องรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………............. 
5. สําหรับฉนั อนาคตเป็นสิง่ท่ี………………………………………………………………………….............. 
6. ผู้ ท่ีมีอํานาจเหนือฉนั……………………………………………………………………………………......... 
7. ทัง้ๆ ท่ีฉนัเห็นวา่มนัไร้สาระฉนัก็ยงักลวั………………………………………………………………………. 
8. ฉนัรู้สกึวา่เพ่ือนท่ีแท้จริง………………………………………………………………………………………. 
9. เม่ือตอนท่ีฉนัยงัเป็นเดก็อยู…่………………………………………………………………………………… 
10. ผู้ชายในอดุมคตขิองฉนั………………………………………………………………………………………. 
11. เม่ือฉนัเห็นผู้หญิงและผู้ชายอยูด้่วยกนั……………………………………………………………………….. 
12. เม่ือเปรียบเทียบกบัครอบครัวอ่ืนแล้วครอบครัวฉนั…………………………………………………………... 
13. ผู้ ท่ีฉนัชอบทํางานกบัเขามากท่ีสดุคือ………………………………………………………………………… 
14. คณุแมข่องฉนั ………………………………………………………………………………………………… 
15. ฉนัจะทําทกุอยา่งเพ่ือให้ลืม ……………………………………………………………………………......... 
16. ถ้าคณุพอ่ของฉนัเพียงแต ่………………………………………………………………………………......... 
17. ฉนัมัน่ใจวา่ ฉนัมีความสามารถท่ีจะ …………………………………………………………………………. 
18. ฉนัคงมีความสขุถ้า …………………………………………………………………………………………… 
19. ถ้าใครทํางานให้ฉนั  ………………………………………………………………………………………….. 
20. ฉนักําลงัตัง้ตาคอย  …………………………………………………………………………………………... 
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21. เพ่ือนของฉนัสว่นมากไมท่ราบวา่ฉนักลวั 

……………………………………………………………………. 
22. ครูท่ีโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………….. 
23. ฉนัไมช่อบคนท่ี ……………………………………………………………………………………………….. 
24. ฉนัจําได้เม่ือ ……………………………………………………………………………………………......... 
25. ฉนัคดิวา่ผู้ชายสว่นมาก ……………………………………………………………………………………… 
26. ความรู้สกึของฉนัเก่ียวกบัชีวติแตง่งาน ………………………………………………………………………. 
27. พวกท่ีบ้านทํากบัฉนัอยา่งกบัวา่ ……………………………………………………………………………… 
28. เพ่ือนร่วมงานของฉนัคือ ……………………………………………………………………………………… 
29. คณุแมก่บัฉนั …………………………………………………………………………………………………. 
30. ฉนัได้ทําผิดอยา่งมากท่ี ………………………………………………………………………………………. 
31. คณุพอ่ของฉนั ………………………………………………………………………………………………... 
32. จดุออ่นของฉนัคือ  …………………………………………………………………………………………… 
33. ความทะเยอทะยานในชีวิต คือ ………………………………………………………………………………. 
34. คนท่ีทํางานให้ฉนั  ……………………………………………………………………………………………. 
35. สกัวนัหนึง่ฉนัคง  ……………………………………………………………………………………………... 
36. เม่ือฉนัเห็นคนท่ีมีอํานาจเหนือกวา่เดนิมา …………………………………………………………………… 
37. ฉนัอยากขจดัความกลวัในเร่ือง ………………………………………………………………………………. 
38. คนท่ีฉนัชอบมากท่ีสดุ ………………………………………………………………………………….......... 
39. ฉนัไมเ่คยมีความสขุเทา่ ……………………………………………………………………………………… 
40. เม่ือฉนัคดิถึงผู้ชาย …………………………………………………………………………………………… 
41. เม่ือฉนัมีความรู้สกึทางเพศ …………………………………………………………………………………... 
42. ครอบครัวสว่นมากท่ีฉนัรู้จกั ………………………………………………………………………………….. 
43. ฉนัชอบทํางานร่วมกบัคนท่ี …………………………………………………………………………….......... 
44. ถ้าคณุแมข่องฉนัเพียงแต ่………………………………………………………………………………......... 
45. บางครัง้ฉนัรู้สกึละอาย …………………………………………………………………………………......... 
46. คณุพอ่และฉนั ……………………………………………………………………………………………….. 
47. เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนแล้ว ฉนั …………………………………………………………………………… 
48. เม่ือฉนัเป็นคนออกคําสัง่ ฉนั …………………………………………………………………………………. 
49. สิง่ท่ีฉนัต้องการมากท่ีสดุในชีวิต ……………………………………………………………………….......... 
50. อีก 10 ปี ข้างหน้าฉนั ………………………………………………………………………………………… 
51. คนท่ีฉนัถือวา่เขาเหนือกวา่ฉนั ……………………………………………………………………………….. 
52. บางครัง้ความกลวัก็บงัคบัให้ฉนัต้อง ………………………………………………………………………… 
53. เม่ือฉนัไมอ่ยู ่เพ่ือนจะ ………………………………………………………………………………………... 
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54. สิง่ท่ีฉนัจําได้แมน่ยําท่ีสดุในวยัเดก็ของฉนั 

…………………………………………………………………... 
55. สิง่ท่ีฉนัชอบน้อยท่ีสดุเก่ียวกบับรุุษเพศ ……………………………………………………………………… 
56. ฉนัรู้สกึวา่เร่ืองเพศ …………………………………………………………………………………………… 
57. เม่ือฉนัยงัเป็นเดก็อยู ่บดิาของฉนั ………………………………………………………………………........ 
58. คนท่ีทํางานร่วมกบัฉนัโดยมาก ………………………………………………………………………………. 
59. คณุแมข่องฉนัไมค่อ่ยจะ ……………………………………………………………………………………… 
60. ฉนัรู้สกึวา่เป็นความผิดใหญ่หลวงท่ีฉนัได้ …………………………………………………………………… 
61. ผู้หญิงในอดุมคตขิองฉนั ……………………………………………………………………………….......... 
62. ฉนัคดิวา่ผู้หญิงสว่นมาก …………………………………………………………………………………….. 
63. เม่ือฉนัคดิถึงผู้หญิง …………………………………………………………………………………………... 
64. สิง่ท่ีฉนัชอบน้อยท่ีสดุเก่ียวกบัสตรีเพศ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนงัสือขอความอนเุคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผ้เช่ียวชาญู  
 
1. รองศาสตราจารย์ เวธนี กรีทอง  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2. อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
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