
การศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

พิมพ์ชนก   กลิน่สทุโธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

มีนาคม 2554 



การศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

พิมพ์ชนก   กลิน่สทุโธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

มีนาคม 2554 

ลขิสทิธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



การศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

พิมพ์ชนก   กลิน่สทุโธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

มีนาคม 2554 



พิมพ์ชนก  กลิน่สทุโธ.(2554).การศึกษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นทีค่รอบครวัแตกแยก.         

                ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั   

                มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคมุ:  

                ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.นนัทนา วงษ์อินทร์,อาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพง็. 
 
      การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 

และหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยการศึกษารายกรณี กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก ท่ีศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จํานวน 5 คน ท่ี

ครอบครัวแตกแยก  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  การสังเกต  การสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

อตัชีวประวตัิ บนัทึกประจําวนั  สงัคมมิติ แบบสอบถาม และการเยี่ยมบ้าน ภายหลงัการเก็บข้อมลู 

ผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผล 

      ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้ 

        1. อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจะมีลกัษณะใน 5 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

            1.1 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า วยัรุ่นในบางครัง้ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่

กล้าคิดและรู้สกึลงัเลท่ีจะต้องตดัสินใจ ไม่กล้าแสดงออก อีกทัง้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่

มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

                       1.2 ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า วยัรุ่นรู้สึกขาดความมัน่คง ไม่สามารถเข้าใจตนเองได้

อยา่งถ่องแท้ รู้สกึสบัสนตอ่ตนเอง และวิธีทางดําเนินชีวิต อีกทัง้ไมรู้่วา่ตนเองชอบ หรือถนดัสิง่ใด 

            1.3 ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า วยัรุ่นเม่ือมีอารมณ์โกรธ โมโห หรือไม่พอใจจะมีการ

แสดงทางอารมณ์ด้วยคําพดู และท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม  

            1.4 ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า วยัรุ่นขาดการวางแผน เป้าหมายในการเรียน 

วางแผนอาชีพ และชีวิต เพราะยงัขาดข้อมลู คําแนะนํา และผู้ ท่ีให้คําปรึกษาท่ีชดัเจนและถกูต้อง 

            1.5 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า มีการคบเพื่อนเฉพาะกลุม่ ไม่คอ่ยยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เม่ือมีปัญหาจะมีความรู้สึกไม่กล้าท่ีจะปรึกษากับในครอบครัวของตนเอง 

ขาดปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัว และกบัผู้ อ่ืน 

       2. การให้ความชว่ยเหลอื  

         วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน ได้รับการช่วยเหลือโดยการให้คําปรึกษา

รายบคุคล การให้คําปรึกษากลุม่ และการให้ข้อสนเทศเพื่อทราบอตัลกัษณ์ท่ีเหมาะสม  

           3. การตดิตามผล หลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงันี ้



  3.1 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง มีการตดัสินใจด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกที่ดีขึน้ และมีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้  

    3.2 ด้านการรู้จกัตนเอง วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีความมัน่คงและ

เข้าใจในตวัเองมากขึน้ สบัสนน้อยลง รู้วา่ตนเองชอบและมีความถนดัในด้านใด 

    3.3 ด้านวฒุิทางอารมณ์ วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน สามารถควบคมุ

การแสดงออกของตนเองได้ดีขึน้ เม่ือเกิดความโกรธ โมโห หรือไมพ่อใจ   

              3.4 ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีการ

วางแผนและเป้าหมายในอนาคตของตนเองที่ดีขึน้ กล้าท่ีจะเข้าไปขอรับคําแนะนําเก่ียวกบัการศึกษา

ตอ่ และข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจน จากครูประจําชัน้ และครูแนะแนว 

    3.5 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน เข้า

กลุ่มกับเพ่ือนคนอ่ืนๆได้ดียิ่งขึน้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน

ครอบครัว และกบัผู้ อ่ืน 
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The purposes of this research were to study and intervention the self-identity of 

broken home adolescents with case study technique.The sample were five adolescents at 

the KM Drugs Abuse Institute in Red Cross Volunteers Bureau of Thai Red Cross Society 

who have broken home. The research instruments and case study technique used for 

gathering data were observation, interview, questionnaire, autobiography, diary, sociometry, 

testing, and home-visiting. The collected data were analyzed, synthesized, interpreted, and 

description concluded. 

The results of this study were as follows: 

1. Self-Identity of broken home adolescents were : 

     1.1 The Self-acceptance : broken home adolescents lack of confidence, hesitate 

to making  decision, unassertive, don’t give one’s opinion and irresponsibility.  

                1.2 The Self-awareness: broken home adolescents were unstable lack of self-

understanding, self-confusion, don’t have the way of life,and don’t know their interacting and 

aptitude. 

    1.3  The Emotional Intelligence: broken home adolescents shown  inappropriate 

words and action when get angry. 

                1.4  The Goal Setting: broken home adolescents lack of planning and goal setting 

in learning and career cause of  lose information, suggestion, and mentor. 

     1.5  The Interpersonal Relationship: broken home adolescents had their own peer 

group, don’t get opinion from another group. If they had any problems, they won’t take 

consult with their families, lack of interaction with their families and the others. 

 

 

 



            2. Intervention : 

     Five  broken home adolescents  having intervention with case study technique by 

individual counseling, group counseling and giving appropriate self-identity information. 

 3. The Follow up after the intervention :   

                3.1 The Self-acceptance: broken home adolescents had more self confidence can 

make their own decision giving and opinion,had more responsibility.  

                3.2 The Self-awareness: broken home adolescents had more self stable,self 

understanding,decrease the self confusion,know more the way of life,and know more their 

interacting and aptitude. 

     3.3 The Emotional Intelligence: broken home adolescents show more appropriate 

word and action when get angry. 

     3.4 The Goal Setting: broken home adolescents had more life planning and goal 

setting and ask for advice and information about studying and career form home- room 

teachers and guidance teachers. 

     3.5 The Interpersonal Relationship: broken home adolescents had get opinion 

from another group, had more interaction with their families and the others. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธ์นีสํ้าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาและได้รับคําแนะนํา

ช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา วงษ์อินทร์ ประธานกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธ์และอาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําและ

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 

           ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง  ผู้ชว่ยศาสตร์จารย์วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา 

อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี และอาจารย์ กมล ประทีปธีรานนัต์ ท่ีกรุณาให้ความรู้ คําแนะนํา และเป็น

ผู้ทรงคณุวฒุติรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศภุกลุ และอาจารย์ ดร.สกล          

วรเจริญศรี ท่ีกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์  

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา                

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทกุท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัมีคา่ยิ่ง

แก่ผู้วิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าท่ี

ประจําศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด  สํานกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ท่ีให้ความช่วยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ อํานวยการสถานศกึษา อาจารย์ และนกัเรียนโรงเรียนก่ิงเพชร ท่ีกรุณา

ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคณุเพื่อนๆ นิสิตร่วมรุ่นทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ และให้กําลงัใจแสดงความห่วงใย

ผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคณุสมาชิกในครอบครัวคณุพ่อ คณุแม่ น้องสาว และญาติพ่ีน้องทุกคน        

ท่ีคอยช่วยเหลือห่วงใย และให้กําลงัใจแก่ผู้วิจยัด้วยดีเสมอมา 

 สดุท้ายนี ้ คณุความดีและประโยชน์อนัเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอน้อมบชูาคณุ

บิดามารดา  ครูอาจารย์ทกุๆท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดทัง้ผู้ มีพระคณุ  

ทกุท่านท่ีผู้วิจยัมิได้กล่าวถึง ณ ท่ีนี ้ ท่ีให้โอกาส และความช่วยเหลือผู้วิจยัตลอดมาด้วยดี จนผู้วิจยั
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บทที่ 1 
                                    บทนํา 

 

ภมูิหลัง 
   วยัรุ่นเป็นช่วงของวยัเด็กท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางที่แสดงให้เห็นชดัว่าเป็น

ชายหนุ่มและหญิงสาว เป็นวยัท่ีสมองเจริญเตบิโตอยา่งเตม็ท่ี มีพฒันาการทางธรรมชาติและสงัคม วยั

นีจ้ะสิน้สดุลงก็ต่อเม่ือบคุคลนัน้บรรลนิุติภาวะมีความสามารถพอที่จะดํารงชีวิตอย่างอิสระ ไม่ต้องตก

อยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครองของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง สามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง 

และมีพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม (โสภา ชปีลมนัน์. 2542: 109) เด็กหญิงจะเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่นก่อน

เดก็ชายโดยจะเข้าสูช่่วงอายวุยัรุ่นตอนต้นระหวา่ง 13-15 ปี และเดก็ชายจะอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 

15-17 ปี (พรพิมล เจียมนาครินทร์. 2539: 22) ในช่วงวยัรุ่นระยะต้นนี ้เป็นวยัท่ีต้องการความรักความ

ใกล้ชิด และความสนใจจากพ่อแม่เป็นอย่างมากในช่วงอายนีุ ้ปัญหาตามวยัสว่นใหญ่ท่ีวยัรุ่นนีจ้ะต้อง

เผชิญคือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวยัท่ีต้องการความรักความเข้าใจ 

และต้องการคําปรึกษาจากพอ่แม ่(โสภา ชปีลมนัน์. 2542: 9-13)   

   ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยในสงัคมท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นสถาบนัท่ีทําหน้าท่ีผลิตสมาชิก

ให้กบัสงัคมและเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัแรกท่ีจะทําหน้าท่ีขดัเกลาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัสมาชิก

ใหม่ของสังคมเหล่านัน้ออกไปเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพในสังคม (ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

2540:1)และเป็นท่ีตระหนักยอมรับกันโดยทั่วไปว่าครอบครัวเป็นหน่วยท่ีมีความสําคญัมาก เพราะ

บุคคลจะมีบุคลิกภาพท่ีปกติสมบูรณ์ ใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ สามารถปรับตวัได้ดีและใช้ศกัยภาพได้

อย่างเต็มท่ี เป็นประโยชน์ต่อสงัคมจะต้องมีพืน้ฐานมาจากครอบครัวท่ีดี และมีความมัน่คง บคุคลไม่

สามารถพฒันาไปได้ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสขุได้ ถ้าปราศจากครอบครัวท่ีดี (อมุาพร  ตรังคสมบตัิ.

2540: 1) สถานการณ์ปัจจุบนัมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวในลกัษณะกร่อนทําลายมากกว่าในทาง

ส่งเสริม และนบัวนัทวีความรุนแรงมากขึน้ ครอบครัวท่ีมีความอ่อนแอและต้องเผชิญกับปัญหาและ

ภาวะวิกฤตเน่ืองมาจากสาเหตสํุาคญั คือการท่ีพ่อแม่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆประกอบกบัสภาพ

เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ในปัจจบุนัส่งผลกระทบตอ่ครอบครัว ทําให้ครอบครัวไม่สามารถทํา

หน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ (บุญเสริม หุตะแพทย์. 2547: 90) เม่ือความขดัแย้งในครอบครัวรุนแรงถึง

จดุสงูสดุ จนส่งผลเสียหายต่อสมัพนัธภาพของทกุคนในครอบครัว ก็จะทําให้เกิดความแตกแยกขึน้มา

ในรูปของการหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู ่(ประณต เค้าฉิม. 2549: 322) 
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  สภาพครอบครัวแตกแยกมีหลายลกัษณะคือ การท่ีสามี ภรรยาแยกกัน การหย่าร้าง และ          

การทอดทิง้ (บญุเสริม หตุะแพทย์. 2547: 95) ไม่ว่าบิดามารดาท่ีได้อยู่ด้วยกนั จะเป็นด้วยการหย่าร้าง     

การตาย หรือการทอดทิง้ หรือแยกกนัอยู่ก็ตาม ก็เป็นผลให้วยัรุ่นขาดความเอาใจใส่ดแูล และไม่ได้รับ

ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ เท่ากับการท่ีมีบิดามารดาอยู่ร่วมกัน อาจทําให้วัยรุ่นมี

ความรู้สกึท่ีไมม่ัน่คงรู้สกึวา่ทอดทิง้ให้โดดเดี่ยวขาดผู้ ท่ีจะเป็นแบบอยา่ง วยัรุ่นยอ่มมีโอกาสประพฤตสิิง่

ท่ีไม่ถกูต้องได้ง่าย (สชุา จนัทน์เอม. 2539: 84-87) ส่วน วราภรณ์ เตชะสวุรรณา (2545: 9) ท่ีได้

กลา่วถึงวา่ครอบครัวแตกแยกมกัจะสง่ผลตอ่วยัรุ่นทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ทางด้านร่างกายมีผล

ตอ่พฒันาการท่ีจะหยดุชะงกังนั สว่นด้านจิตใจสร้างความสลดหดหู่ ขาดความอบอุน่  

   อีริคสนั (Erikson.1968: 157) กลา่วว่า อตัลกัษณ์แห่งตน เป็นความสามารถของบคุคลช่วง

วยัรุ่นในการผสมผสานระหว่างลกัษณะภายในตน ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคลกบัลกัษณะ

ภายนอกคือประสบการณ์จากสงัคมรอบด้าน แล้วสามารถประเมินหรือตดัสนิใจด้วยตนเองได้วา่ตนเอง

นัน้คือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเช่ือ และดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด ซึง่ลกัษณะดงักลา่ว

มีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั และลกัษณะท่ีเหมือนกบับคุคลอ่ืนผสมผสานกลมกลืนอยู ่

   พฒันาการของมนษุย์ในช่วงวยั 12-18 ปี วา่เป็นช่วงวยัท่ีสามารถหาอตัลกัษณ์ของตนเองได้ 

(Identity) และมีลกัษณะของความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนผู้หนึ่งผู้ ใดในสงัคม ซึง่ขบวนการของการ

เลือกคุณลกัษณะบางอย่างของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นลักษณะของตนเอง และส่วนใหญ่ตัวแบบคือพ่อแม ่   

(พรพิมล เจียมนาครินทร์. 2539: 75 อ้างอิงจาก Erikson,1963) อีกทัง้ลกัขณา ประถมวงศ์ (2546: 68) 

กลา่ววา่ในการท่ีช่วยให้วยัรุ่นสามารถพฒันาตนเองให้ค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตน มีพฤตกิรรมการปรับตวั

ทางสงัคมท่ีดีนัน้ จําเป็นท่ีวยัรุ่นต้องได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว ได้รับความรัก ความอบอุ่นอบรม

เลีย้งดใูนแบบท่ีเหมาะสม 

   ช่วงวยัรุ่นซึ่งเป็นช่วงวยัของการพฒันาอตัลกัษณ์ (Self Identity) หากวยัรุ่นพฒันาผ่าน

ขัน้ตอนของชีวิตช่วงนีไ้ด้สําเร็จ เขาจะมีความมัน่คงในตนเอง ทัง้บทบาท การกระทําและพร้อมท่ีจะก้าว

ขึน้ไปสูพ่ฒันาการบคุลกิภาพในขัน้ตอ่ไป แตถ้่าพฒันาการขัน้นีไ้มเ่กิดขึน้หรือเกิดขึน้ไมส่มบรูณ์ วยัรุ่นก็

จะมีความสบัสนในตนเอง เตม็ไปด้วยความไมแ่น่ใจในตนเอง รู้จกัชีวิตอย่างตืน้ๆ ซึง่นําไปสูบ่คุลิกภาพ

ท่ีเป็นปัญหาในขัน้ตอนตอ่ไป (รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 264) 

                มาร์เซีย (ปรีชา ธรรมา. 2548: 59-60; อ้างอิงจาก Marcia.1975: 253)ได้เสนอแนวคิด

สถานภาพด้านอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น ซึง่ในสถานภาพระดบั 4 (identity achievement) ท่ีถือว่า

บรรลวุฒุิภาวะด้าน  อตัลกัษณ์แห่งตน คือ การมีความเป็นตวัของตวัเอง การมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ท่ี

มัน่คง การรู้จกัตนเอง การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  และการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้วิจยัจงึได้นํากรอบ
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แนวคิดอัตลักษณ์แห่งตนท่ีมีโครงสร้างด้านสถานภาพตามแนวคิดของมาร์เซียมาเป็นกรอบ

แนวความคดิ 

    นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เข้าไปศึกษาและสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด  

สํานักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย พบว่าวยัรุ่นกลุ่มนีเ้ป็นนักเรียนชายหญิงท่ีมีอายุประมาณ   

12-15 ปี ท่ีทางโรงเรียนเห็นว่าจดัอยู่ในกลุม่เสี่ยงท่ีจะมีปัญหาดงัตอ่ไปนี ้คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การเรียน ปัญหาการก้าวร้าว และปัญหาครอบครัว  แล้วได้สง่นกัเรียนมาท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด  

สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย ผู้วิจยัได้ศกึษาประวตัิของนกัเรียนและได้พบว่าวยัรุ่นกลุม่นีมี้

จํานวนหนึง่ท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยกด้วยสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัออกไป วยัรุ่นท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะ

การคดิ  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย ท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก หรือมีปัญหาครอบครัว

นัน้วยัรุ่นจะมีอตัลกัษณ์ท่ีแสดงออกไมเ่หมาะสม คือ ก้าวร้าว เรียกร้องความสนใจ อีกทัง้วยัรุ่นท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ีพ่อแม่ทะเลาะกันให้เห็น วัยรุ่นก็จะนําพฤติกรรมท่ีเห็นนัน้มาเลียนแบบ และจากการ

สมัภาษณ์ครู เจ้าหน้าท่ี และการนําวยัรุ่นกลุ่มนีม้าสมัภาษณ์ตามแนวทางการสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้มา 

จึงทําให้ทราบว่าวยัรุ่นกลุ่มนีไ้ม่มีอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีเป็นไปตามสถานภาพของอตัลกัษณ์แห่งตนใน

สถานภาพระดบั 4 (identity achievement) ท่ีถือว่าบรรลวุฒุิภาวะด้านอตัลกัษณ์ตามแนวคิดของ 

มาร์เซีย  

    ผู้วิจยัจึงประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก โดยใช้วิธี

การศกึษาบคุคลเป็นรายกรณี (Case Study)  

   

คาํถามการวจิัย 
     1. อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกเป็นเช่นไร 

     2. การให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกโดย

การศกึษารายกรณี สามารถช่วยเหลือ และสง่เสริมอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกได้

หรือไม ่

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
     เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก และหาแนวทางในการให้ 

ความช่วยเหลือ ของวัยรุ่นท่ีศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

ท่ีครอบครัวแตกแยก โดยการศกึษารายกรณี 
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อัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตามแนวคดิของมาร์เซีย 
           1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง  

           2. ด้านการรู้จกัตนเอง  

                 3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ 

                 4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต 

                 5. ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล   

 
ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า 
     กลุ่มเป้าหมาย 

     กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยันี ้เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการ

คดิ  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

                     1. เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก เป็นครอบครัวท่ีบิดามารดาได้แยกกนัอยู่ หย่าร้าง ไม่

อยูด้่วยกนั  

         2. เป็นวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะในแตล่ะด้านดงัตอ่ไปนี ้ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความ

มัน่ใจในตวัเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ด้านการรู้จกัตนเอง ไม่ทราบ

ว่าตนเองมีความถนดั หรือชอบสิ่งใด และสามารถทําอะไรได้ดี ด้านวฒุิทางอารมณ์ มีการแสดงออก

ทางอารมณ์ท่ีไมเ่หมาะสม เม่ือมีอารมณ์โกรธ หรือไมพ่อใจก็จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต มีความสบัสน และขาดการ

วางเป้าหมายในการเรียน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนชีวิต และด้านด้านสมัพนัธภาพระหว่าง

บคุคล ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไมส่ามารถทํางานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

          3. สมคัรใจให้ความร่วมมือในการศกึษารายกรณี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
                 1. อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ลกัษณะของวยัรุ่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นตวัของตวัเอง

ใน 5 ด้าน ตามแนวความคดิของของมาร์เซีย ดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความมัน่ใจท่ีจะ

ตดัสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถกูต้อง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 

มองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ดี 
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      1.2  ด้านการรู้จกัตนเอง หมายถึง ความรู้สกึนึกคิด เจตคติ การรับรู้ของวยัรุ่น ในทกุๆ

ด้านท่ีมีต่อตนเอง เก่ียวกับลกัษณะนิสยัและคุณสมบตัิของตน ทัง้ในด้านบวกและในด้านลบ ได้แก่  

การแตง่กาย รูปร่างหน้าตา ความสามารถ บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว ความชอบและความถนดั 

                 1.3  ด้านวุฒิทางอารมณ์ หมายถึง ลักษณะเป็นผู้ ท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ และ

ความต้องการของตนเอง ได้แก่ มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม มีอารมณ์ท่ีมัน่คง   

                        1.4  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต หมายถึง ความมุ่งหมายที่จะกระทําเพื่อบรรลผุล

ตามท่ีตัง้ใจ ด้วยความมุง่มัน่ และความพยายามเพื่อให้ประสบความสําเร็จโดยมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

ได้แก่ มีเป้าหมาย มีการวางแผนในการเรียน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนชีวิต 

                    1.5  ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ได้แก่ การ

เลือกคบเพื่อน ความคุ้นเคยสนิทสนมระหวา่งกนั การทํางานร่วมกนั การปรับตวักบัคนท่ีไมคุ่้นเคย 

 

ความสาํคัญของการวจิัย 
   ผลการศกึษาในครัง้นีจ้ะทําให้ทราบถึงอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ซึง่จะ

เป็นแนวทางให้ครูประจําชัน้ ครูผู้สอน ครูแนะแนว และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับวยัรุ่นกลุ่มนีไ้ด้นําวิธี

การศกึษารายกรณีไปช่วยเหลือ  ป้องกนั และสง่เสริม 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
   วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดผู้ วิจยัได้ใช้นามสมมติ ทัง้นีเ้พ่ือ

เป็นการรักษาความลบั 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  
                 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีลําดบัดงันี ้

1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น 

     1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น 

         1.1.1  ความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตน 

         1.1.2  แนวความคดิเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตน 

                               1.1.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อตัลกัษณ์แห่งตน 

              1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 

     2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 

           2.1.1  ความหมายของวยัรุ่น 

                               2.1.2  การแบง่ช่วงอายขุองวยัรุ่น 

                               2.1.3  ความต้องการของวยัรุ่น 

3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัวแตกแยก 

     3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัวแตกแยก 

             3.1.1  ความหมายของครอบครัวแตกแยก 

                               3.1.2  สาเหตขุองครอบครัวแตกแยก 

                               3.1.3  ผลกระทบของครอบครัวแตกแยก 

       3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัวแตกแยก 

4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี 

                    4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี 

       4.1.1  ความหมายของการศกึษารายกรณี 

       4.1.2  จดุมุง่หมายของการศกึษารายกรณี 

       4.1.3  ประโยชน์ของการศกึษารายกรณี 

       4.1.4  กระบวนการในการศกึษารายกรณี 

       4.1.5  วิธีการท่ีใช้ในการศกึษารายกรณี 

4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษารายกรณี 
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5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษากลุม่  

     5.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.1  ความหมายของการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.2  ปรัชญาของการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.3  หลกัพืน้ฐานของการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.4  จดุมุง่หมายของการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.5  หลกัการให้คําปรึกษากลุม่  

                 5.1.6  ขัน้ตอนของการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.7  พลงัในการให้คําปรึกษากลุม่  

           5.1.8  ประโยชน์ของการให้คําปรึกษากลุม่ 

    5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษากลุม่ 

                   6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษารายบคุคล 

             6.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษารายบคุคล 

             6.1.1  ความหมายของการให้คําปรึกษารายบคุคล 

        6.1.2  จดุมุง่หมายของการให้คําปรึกษารายบคุคล 

        6.1.3  เทคนิคการให้คําปรึกษารายบคุคล 

        6.1.4  คณุสมบตัผิู้ ให้การปรึกษา 

      6.1.5  ข้อดีของการให้คาํปรึกษาเป็นรายบคุคล 

             6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คําปรึกษารายบคุคล 

  

1. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น 
1.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น 

                 1.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตน 
                      อีริคสนั (Erikson. 1968: 157)  กลา่ววา่ อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ความสามารถของ

บคุคลช่วงวยัรุ่นในการผสมผสานระหวา่งลกัษณะภายในตน ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลกบั

ลกัษณะภายนอกคือประสบการณ์จากสงัคมรอบด้าน แล้วสามารถประเมินหรือตดัสินใจด้วยตนเองได้

ว่าตนเองนัน้คือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเช่ือ และดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด ซึ่ง

ลกัษณะดงักลา่วมีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั และลกัษณะท่ีเหมือนกบับคุคลอ่ืนผสมผสานกลมกลืน

อยู ่
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  มาร์เชีย (เสาวภา เบ็ญจพนัธุ์ทวี. 2540: 8-9 ; อ้างอิงจาก Marcia. 1975: 159 )

กล่าวถึง อตัลกัษณ์แห่งตนในลกัษณะโครงสร้างแห่งตน (Self-Structure) ว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดภายในตวั

บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ ความเช่ือ และประวัติความเป็นมาในการ

ปรับตวัของแต่ละคน ถ้าบุคคลมีโครงสร้างของพฒันาการท่ีดีก็จะทําให้มีความเป็นตวัของตวัเอง รู้ถึง

ความเหมือนและความแตกต่างของตนกบัผู้ อ่ืน เข้าใจจดุเด่นและจดุด้อยของตนทําให้เกิดการกําหนด

แนวทางของตนเอง ถ้ามีโครงสร้างพฒันาการท่ีไม่ดีทําให้เกิดความสบัสนในตนเอง ส่วนความหมาย

ของอตัลกัษณ์แห่งตนด้านเนือ้หานัน้ประกอบด้วยจดุมุ่งหมาย คา่นิยม และความเช่ือท่ีบคุคลได้ตกลง

ใจอย่างไม่มีข้อสงสยั การตกลงใจนีต้้องมีพฒันาการท่ีตอ่เน่ืองเป็นเวลานานแล้ว จึงเลือกจดุมุ่งหมาย

และความเช่ือนัน้อยา่งเหมาะสมกบัแนวทางวตัถปุระสงค์และวิถีชีวิตของตน 

            ออฟเฟอร์ และคนอ่ืนๆ (เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 16; อ้างอิงจาก Offer; &  

et al. 1981:11) ได้สรุปความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนว่าเป็นการท่ีวยัรุ่นมีความเข้าใจต่อตนเอง

และผู้ อ่ืน และเรียนรู้วา่จะเช่ือมความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนขณะท่ีต้องการความเป็นตวัของตวัเองและอิสระ 

โดยอาศยัประสบการณ์จากกระบวนการทางสงัคม และวฒันธรรมในวยัเดก็ 

            แฟรกเจอร์ และแฟดิแมน (Frager; & Fadiman.1984: 159) ได้สรุปควาหมายและ

ปัจจัยในการสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนว่า อตัลกัษณ์แห่งตนเป็นการให้คุณค่าและการฝึกความอดทน 

สร้างจากพืน้ฐานทางสงัคม การสนบัสนนุจากคนรอบข้าง มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคม 

            ไรซ์ (Rice.1996: 36) ได้สรุปแนวความคิดของนักจิตวิทยาหลายท่านเก่ียวกับ          

อตัลกัษณ์ คือ ผลรวมของการรับรู้วา่ตนเป็นอย่างไร มีบทบาททางสงัคมอย่างไร บคุคลท่ีมีความสําเร็จ

ในการพฒันาอตัลกัษณ์ จะมีการยอมรับตนเองสงูและอตัลกัษณ์เกิดจากพฒันาการทางด้านร่างกาย 

เพศ สงัคม อาชีพ จริยธรรม อดุมคตแิละบคุลกิภาพ 

                      กุญชรี ค้าขาย (2542: 21) ได้กล่าวถึงอตัลกัษณ์ว่ามีหลายองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่

องค์ประกอบทางกาย เพศ สงัคม อาชีพ จริยธรรม อดุมการณ์และลกัษณะทางจิตซึง่เป็นองค์ประกอบ

รวมเกิดเป็นความคดิรวบยอดและเป็นลกัษณะเฉพาะของบคุคล 

            ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2541: 14) กลา่วว่า อตัลกัษณ์แห่งตนในความหมายของอิริค

สนั หมายถึง โครงสร้างของบคุลกิภาพของบคุคลท่ีเกิดจากการรู้จกัตนและการยอมรับตนว่ามีลกัษณะ

ท่ีคงทีและต่อเน่ืองมาตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ ในขณะเดียวกันบุคคลก็เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน

ตามท่ีสงัคมและวฒันธรรมของตนกําหนดไว้ และมองเห็นว่าลกัษณะความรู้ ความสามารถ และความ

ต้องการของตนนัน้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ทําให้เกิดความมั่นใจใน

ตนเองว่าตนเองจะสามารถ “ทําทุกอย่างได้ดี” ตามมาตรฐานของตนเองและของสงัคมไปพร้อมกัน 
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โครงสร้างของอตัลกัษณ์แห่งตนมีหลายองค์ประกอบหรือหลายด้าน ท่ีสําคญัคือ ด้านอาชีพการงาน 

ด้านศาสนา ด้านการเมือง ด้านบทบาททางเพศ และทางด้านคา่นิยมอ่ืนๆ 

            สวสัดิ์ ประทุมราช (2545: 52) ได้กล่าวว่า อตัลกัษณ์ หมายถึง คณุธรรมท่ีเก่ียวกับ

ตนเองท่ีมีการกระทําท่ีถกูต้องในสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนและสมัพนัธภาพตอ่ตนเอง 

            อภิญญา เพ่ืองฟูสกุล (2546: 1) ได้กล่าวว่า อตัลกัษณ์ หมายถึง คณุสมบตัิท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งหรือเฉพาะของสิ่งนัน้ท่ีทําให้โดดเด่นขึน้มาและมีความแตกต่าง

จากสิ่งอ่ืน ดงันัน้คําว่า “อตัลกัษณ์” ดจูะเหมาะสมกว่าเอกลกัษณ์ในความหมาย Identity ในยุค

ปัจจบุนั 

            ปรีชา ธรรมา (2548: 49) ได้กล่าวว่า อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ลกัษณะอนัเป็น

เอกภาพภายในตนของบคุคลอนัเน่ืองมาจากผลของการบรูณาการของพฒันาการด้านตา่งๆของบคุคล

ในแต่ละระดับอายุ อัตลักษณ์แห่งตนเปลี่ยนไปตามวัยและประสบการณ์ และสะท้อนให้เห็นถึง

บคุลกิภาพของบคุคลนัน้ 

  อัตลักษณ์แห่งตนมีโครงสร้างด้านสถานภาพตามแนวคิดของมาร์เซียท่ีจัดจําแนก

ออกเป็นสถานภาพของอตัลกัษณ์แห่งตนเป็น 4 ระดบั มีลกัษณะตา่งๆอนัเป็นสว่นประกอบให้เป็นสิ่งท่ี

สงัเกตเห็นได้ วา่มีความแตกตา่งประการใดระหวา่งระดบัทัง้ 4 (ปรีชา ธรรมา. 2548: 59-60) 
        สถานภาพระดบั 1 (identity diffuse) 
        (สับสน ไม่ชัดเจน ไม่เอาธุระ ไม่ใส่ใจ) 

                        1.1 รักสนกุ ไมเ่อือ้อาทรตอ่คนอ่ืน ตราบใดท่ีได้ทําสิง่ท่ีตนเองปรารถนา 

                        1.2 หลีกเลี่ยงวิกฤต และการเผชิญเหตกุารณ์ท้าทาย โดยการหลบหนี อาจใช้ยาเสพ

ตดิหรือหลอกตวัเอง 

     1.3 มีปัญหาทางจิต 

     1.4 เป็นนกัฉวยโอกาส 

     1.5 คล้อยตามทศันคตขิองผู้ อ่ืนท่ีตนประทบัใจ 

     1.6 รู้สกึวา่ตนเองผิดและถกูทอดทิง้ 

     1.7 เตม็ใจเปลี่ยนความคดิเก่ียวกบัตนเองอยา่งรวดเร็ว 

     1.8 ยอมรับความผิดพลาดของตนอยา่งง่ายๆ 

     1.9 มีปัญหาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

     1.10 แม้จะเก่งเท่าเทียมคนอ่ืน แตจ่ะเลือกทําสิง่ง่ายๆ 

     1.11 มีความไว้วางใจมนษุย์น้อยท่ีสดุ 
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          สถานภาพระดบั 2 (foreclosure) 
          (หลบเล่ียงเวลาเผชิญกับเหตุการณ์ท้าทาย) 
            2.1 ดเูผินๆก็มีลกัษณะเหมือนผู้ มีอตัลกัษณ์แล้ว 

            2.2 ไมพ่ิจารณาหรือสนใจคา่นิยมหรือเป้าหมายอ่ืนใด นอกจากเร่ืองท่ีได้รับคําสัง่ให้ทํา 

            2.3 กลา่วถึงแตท่างเลือกท่ีทําให้พอ่แมพ่อใจ 

            2.4 ไมยื่ดหยุน่สนใจการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

            2.5 ทําตามท่ีเคยชิน 

            2.6 หนีสถานการณ์ขดัแย้ง 

            2.7 ชอบทําตามคําสัง่และพินอบพิเทาผู้ มีอํานาจ 

            2.9 มีความวิตกกงัวลเลก็น้อย 

            2.10 มีความภาคภมูิใจ 

            2.11 มีทศันคตดิีตอ่การศกึษา 

            2.12 ชอบตัง้เป้าหมายท่ีเป็นไปได้ 

            2.13 ชอบลอกเลียนแบบกลุม่เพ่ือน และผู้ ท่ีนิยมยกยอ่งมากเกินไป 
          สถานภาพระดบั 3 (moratorium) 
          (เข้าไปเก่ียวข้องด้วยแต่ไม่เสมอไป) 
            เป็นภาวะรอการเลือกอตัลกัษณ์ อยูใ่นระยะหาคําตอบหรืออตัลกัษณ์ใหม่ๆยงัไม่ตดัสิน

เลือกทางใดแน่นอน โดยแสดงออกดงันี ้

            3.1 มีปัญหาท่ียงัแก้ไขไมไ่ด้ 

            3.2 เป็นนกัทดลอง 

            3.3 เปลี่ยนใจเร่ืองคา่นิยม 

            3.4 คบเพ่ือนตา่งเพศมากและฉาบฉวย 

            3.5 สดุขัว้ของความคดิหรือการกระทํา 

            3.6 สนใจสขุภาพจิตของตนเอง 

            3.7 ไมต้่องการให้ใครควบคมุ 

            3.8 ให้ความร่วมมือแก่ผู้ อ่ืนน้อย 

            3.9 วิตกกงัวลมาก 

            3.10 คาดหมายกิจกรรมได้ยาก 

            3.11 มีความเช่ือมัน่ตํ่าในการเลือกวิชาชีพ  
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         สถานภาพระดบั 4 (identity achievement) 
         (เข้าไปเก่ียวข้อง ยืดหยุ่น และสมํ่าเสมอ) 
           บรรลวุฒุิภาวะด้านอตัลกัษณ์ ผ่านวิกฤตมากมาย ตดัสินใจได้แล้วว่า จะดําเนินชีวิตไป

ทางใด แสดงออกดงันี ้

           4.1 มีความเป็นตวัของตวัเองสงู 

           4.2 มัน่คง มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

           4.3 ยอมรับตนเอง 

           4.4 อาจมีคา่นิยมตา่งจากพอ่แม ่แตม่ัน่คงในตนเอง 

           4.5 รู้จกัตนเอง 

           4.6 ทําตามคา่นิยมและความเช่ือ 

           4.7 ทํางานได้ดีภายในภาวะกดดนั 

                      4.8 ตัง้เป้าหมายท่ีเป็นจริงได้ 

           4.9 ประเมินตนเองได้ 

           4.10 ยืดหยุน่ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

           4.11 ยดึมัน่ในการตดัสนิใจ ไมว่า่คนอ่ืนจะคดิอยา่งไร 

           4.12 มีความแตกตา่งน้อยระหวา่งการรับรู้ของตนเองกบัผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่ตนเอง 

           4.13 มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในทางดี 

          จากข้างต้นกลา่วโดยสรุปวา่ อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น หมายถึง ลกัษณะแห่งตนเป็น

การให้บุคคลได้รู้จกัตนเอง ยอมรับตนเอง เข้าใจตนเอง และมัน่ใจในตนเอง เป็นใคร มีนิสยั อารมณ์ 

ความเช่ือ เป็นอยา่งไร มีบทบาทหน้าท่ีทางสงัคมอย่างไร ผู้ ท่ีมีความสําเร็จในการพฒันาอตัลกัษณ์แห่ง

ตนจะมีการยอมรับตนเองสงู มัน่ใจในตนเอง และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 

          ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาอตัลกัษณ์แห่งตนตามแนวคิด

ของ  มาร์เซียในระดบั 4 (identity achievement) 

 
           1.1.2 แนวความคดิเชิงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน 
          ทฤษฎีพัฒนาการทางจติสังคมของอริิคสัน 
                      ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม (Psychosocial Development Theory) ของ  

อีริคสนั มีความเช่ือและให้ความสําคญัตอ่ตวับคุคล (Self) การแสวงหาอตัลกัษณ์ (Identity) และการมี

สมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืน (ระพินทร์ ฉายวิมล. 2545: 54) โดยอิริคสนัมีความคิดพืน้ฐานในการพฒันา

ทฤษฎี ดงันี ้(ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 78- 79; อ้างอิงจาก Tribe. 4-6 ; Woolfolk. 1993: 66 ) 
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               1. มนษุย์ทกุคนมีความคิดพืน้ฐานอย่างเดียวกนั การเปลี่ยนแปลงทางจิตสงัคมของ

เดก็ซึง่เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน จะมีแบบแผนการพฒันาเป็นเช่นเดียวกนัในทกุสงัคม 

   2. พฒันาการจะเป็นไปตามลําดบัขัน้ โดยพฒันาการขัน้สงูขึน้จะเกิดหลงัจากท่ีได้มี

การพฒันาในขัน้ต้นแล้ว 

   3. ตลอดช่วงชีวิตของมนษุย์ จะแบ่งพฒันาการทางจิตสงัคมออกเป็นขัน้ ๆ ในแต่ละ

ขัน้จะมีปมขดัแย้งซึง่เป็นวิกฤติการณ์ (Crisis) ท่ีแต่ละบคุคลจะต้องประสบวิกฤติขดัแย้งนีจ้ะแตกตา่ง

กนัไปตามขัน้ของการพฒันาการ 

   4. วิกฤติขดัแย้งในแต่ละขัน้หรือในแต่ล่ะช่วงอายุเป็นสิ่งสําคญัมาก เพราะบุคคล

จะต้องพฒันาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งจากความรู้สึก  2 อย่างท่ีตรงข้ามกัน ความรู้สึกอย่างหนึ่ง

เป็นขัว้บวก และความรู้สกึอีกอยา่งหนึง่เป็นขัว้ลบ 

   5. การพฒันาทางจิตสงัคม คือ การผ่านพ้นวิกฤติขดัแย้งจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง

การพฒันาท่ีดีก็จะก่อให้เกิดบุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งหมายถึงการท่ีบุคคลได้พฒันาความรู้สึกในทางบวก

มากกวา่ความรู้สกึทางลบ 

            การพัฒนาการอัตลักษณ์แห่งตนจะพัฒนาจากการไม่มีอัตลักษณ์แห่งตน ไปสู ่  

การมีอัตลักษณ์แห่งตน  กระบวนการพัฒนาจะเป็นการขัดแย้งระหว่างคุณลักษณะภายใน  

(การเปลี่ยนแปลงทางสรีระตามวัย ความต้องการ และความสามารถของบุคคล) กับคุณลักษณะ

ภายนอก (ข้อเรียกร้องทางสงัคม ) บุคคลจะผ่านพ้นวิกฤติแต่ละครัง้ได้ด้วยคุณลกัษณะภายในของ

บุคคลท่ีค่อย ๆ เพิ่มขึน้ มีการตดัสินใจท่ีถูกต้องมากขึน้ และมีความสามารถที่จะทําดีตามมาตรฐาน

ของสงัคมท่ีเก่ียวข้อง วิกฤตกิารณ์ทางบคุลกิภาพจะปรากฏเพื่อการปรับตวัในแตล่ะขัน้จะต้องมีการตก

ลงใจท่ีถกูต้องเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติถ้าหากสามารถทําดีตามมาตรฐานของตนเองและสงัคมแล้วผลท่ี

หลงเหลือซึ่งเป็นทางบวกจะทําให้บุคคลเข้มแข็งขึน้ ทําให้มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและสงัคมอนัเป็น

พืน้ฐานให้บคุคลสามารถแก้ไขภาวะวิกฤตใินระยะตอ่มาได้ (อษุา  ศรีจินดารัตน์. 2533: 18 )  

            อีริคสนั (Erikson.1968: 181-188) ได้เสนอขัน้ตา่ง ๆ ของการพฒันาการทางจิตสงัคม

ไว้เป็นขัน้ตอนตลอดชีวิต โดยมีความเช่ือวา่ชีวิตจะต้องผา่นขัน้ตอนความขดัแย้งและการแก้ไข และการ

ได้มีการปฏิสมัพนัธ์กับสงัคมและบุคคล จะเป็นการพฒันาให้คนในแต่ล่ะวยัผ่านความขดัแย้งไปได้

ก่อนท่ีจะก้าวไปอีกขัน้หนึง่ และได้กําหนดลกัษณะเฉพาะไว้เป็น  8  ขัน้   ตลอดช่วงชีวิตดงันี ้

            ขัน้ท่ี 1 ขัน้พฒันาความรู้สกึไว้วางใจ – ไมไ่ว้วางใจผู้ อ่ืน ( Trust Versus Mistrust ) เป็น

การพฒันาในช่วงทารกตัง้แต่อายแุรกเกิด ถึง 1 ปี ช่วงนีเ้ป็นการพฒันาความตระหนกัรู้ในคณุค่าของ

ตนเองถือเป็นพืน้ฐานของการพฒันาบคุลิกภาพ เป็นวยัเร่ิมแรกของชีวิตท่ียงัต้องการการดแูลจากผู้ อ่ืน 

ความสขุของเดก็วยันีอ้ยูท่ี่ปากและกิจกรรรมหลกั คือ  การให้อาหาร และแมค่ือคนท่ีดแูลความต้องการ
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ของเด็ก และพฒันาการท่ีดีของเด็กขึน้อยู่กบัคณุภาพของการดแูล ซึง่ไม่ได้ขึน้กบัปริมาณอาหารเพียง

อย่างเดียว แต่ยงัรวมถึงการได้รับการตอบสนองทางด้านจิตใจคือการได้รับความรัก ความรู้สึกอบอุ่น 

มัน่คงท่ีจะอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน ถ้าเขาได้รับการตอบสนองในสิ่ง  ต่าง ๆ ท่ีเขาต้องการอย่างเพียงพอก็จะ

เป็นผลให้พฒันาความรู้สกึไว้วางใจในประสบการณ์ใหมท่ี่เขาได้รับ  ( นวลลออ สภุาผล. 2527: 77 ) 

             ตามแนวความคิดของอีริคสนั (นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). 2546: 136 – 137) ถ้าแม่

รักลกูและมีความคงเส้นคงวาในการเลีย้งลกู เด็กจะมีแนวโน้มท่ีพฒันาการความไว้วางใจ ความสําเร็จ

ขัน้แรกของทารก คือ การท่ีเขายอมปล่อยให้คนเลีย้งคลาดสายตา ทัง้นีเ้พราะเขามีความมัน่คงทางใจ

เพราะรู้วา่เธอจะกลบัมาหาเขา เขาจะไมร้่อนรนใจอยา่งไมมี่เหตผุล  ความไว้วางใจขัน้พืน้ฐานไมไ่ด้เกิด

จากความรู้สกึด้านเดียว แต่เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างแม่กบัลกู ไม่เพียงแต่ความน่าไว้วางใจ

ของแม่จะทําให้เด็กไว้ใจ แต่ตวัเด็กก็มีพฤติกรรมท่ีแสดงความไว้วางใจ พอเด็กเร่ิมมีฟันเด็กจะเร่ิมกดั 

เด็กจะต้อเรียนรู้ว่ากดัไม่ได้ มิฉะนัน้แม่จะออกห่างด้วยความโกรธและเจ็บปวด ถ้าเด็กได้เรียนรู้อย่าง

ถูกต้องในขัน้นีแ้ม่ก็จะไว้ใจลูก และทัง้แม่และลูกก็จะสมัพนัธ์กันอย่างผ่อนคลายและมีความสุขใน

ความสมัพนัธ์ต่อกนั ในทางตรงกนัข้ามความรู้สึกไม่ไว้วางใจนัน้เกิดความไม่ไว้วางใจ และความรู้สึก

ของความสญูเสีย ซึง่ความรู้สกึนีจ้ะมีผลตอ่พฒันากาในขัน้ตอ่ ๆ ไป 

              ความสมัพนัธ์โดยทัว่ไปกบัแม่เป็นไปในเชิงบวกมากกว่าลบ เด็กจะมีเจตคติตอ่ผู้ อ่ืนท่ี

ไว้ใจมากกวา่ไมไ่ว้ใจ อยา่งไรก็ตามบคุคลท่ีมีสขุภาพจิตดีจะไมไ่ว้ใจผู้ อ่ืนเตม็ท่ี เพราะบคุคลดงักลา่วจะ

ซื่อเกินไปเช่ือคนง่ายไปและจะถกูทําร้ายง่ายเกินไป การมีความไมไ่ว้วางใจเลก็น้อยจงึเป็นเร่ืองท่ีดี ทัง้นี ้

เพราะในสงัคมมีบคุคลอนัตราย ความระมดัระวงัจงึมีความสําคญัตอ่การอยู่รอด และปัจจยัท่ีสําคญัใน

การพฒันาในช่วงวยัทารก คือ ความหวงั (Hope) เดก็วยันีจ้ะเรียนรู้วา่ความหวงัเป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้ 

              ขัน้ท่ี 2 ขัน้พฒันาความรู้สึกเป็นอิสระ – ความละอาย ความไม่แน่ใจ ( Autonomy 

Versus Shame and  Doubt ) เป็นการพฒันาในช่วงวยัเด็กตอนต้น อาย ุ2 ปี ถึง 3 ปี ในช่วงนี ้

กล้ามเนือ้ของเดก็เร่ิมมีวฒุิภาวะทําให้เดก็เร่ิมรู้จกัควบคมุกล้ามเนือ้ เร่ิมเรียนรู้กฎ คําสัง่ จากการฝึกหดั

และการควบคมุของบดิามารดา โดยเฉพาะการฝึกการขบัถ่าย  ทัง้ขบัถ่ายปัสสาวะ อจุจาระเป็นไปตาม 

กฎระเบียบของสงัคม (นพมาศ  อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 137) รวมไปถึงการให้อิสระในการกระทําตา่ง 

ๆ เช่น การวิ่งเล่น การปีนป่าย หรือการรับประทานอาหาร เป็นต้น เด็กวยันีจ้ะรับรู้ว่าตนมีพลงัจากการ

ประสานความสมดลุระหว่างการให้อิสระกบัการควบคมุของบิดามารดา บิดามารดาที่ไม่มีความอด

กลัน้ และชอบขู่ตะคอกเด็กเสมอ ๆ จะทําให้เด็กเกิดความรู้สึกละอาย ไม่กล้าและเต็มไปด้วยความ

สงสยัและขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง (ประณต เค้าฉิม. 2549: 53) 
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                ปัจจยัสําคญัในการพฒันาขัน้นีค้ือ ความมุ่งมัน่ ( Will )  เป็นการให้ความเหมาะสม

ในการควบคมุตนเอง ทําให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ความละอายและการไม่ละอาย การพฒันาความ

มุง่มัน่นีทํ้าให้เดก็กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถควบคมุแรงขบั แรงกระตุ้น และรู้จกักฎ ระเบียบ และหน้าท่ี        

(นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 137 – 138 ) หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดี หรือทางลบ

จะเกิดการพฒันาความละอายนําไปสูค่วามไม่แน่ใจในตนเอง เกิดความสงสยัในความสามารถที่จะทํา

อะไรด้วยตนเอง อีริคสนัเช่ือวา่ถ้าเดก็ได้รับประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึละอาย หรือเคลือบแคลง

สงสยัมาก ๆ จะขาดความมัน่ใจในการทําสิง่ตา่ง ๆ ตลอดไป (ประสาท  อิศรปรีดา. 2547: 82 ) 

                ขัน้ท่ี 3 ขัน้พฒันาความคิดริเร่ิม – ความรู้สกึผิด ( Initiative Versus Guilt ) เป็นการ

พฒันาในช่วงวยัเด็กตอนกลาง อาย ุ4 ปี ถึง 6 ปี ช่วงนีถื้อว่าเป็นช่วงท่ีเด็กเปิดตนเองสูโ่ลก เพราะเด็ก

จะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารและ

อธิบายความต้องการของตนเองได้ เร่ิมมีการพฒันาทกัษะ การรับรู้ ความคิด สติปัญญา เด็กจะอยากรู้

อยากเห็นมากขึน้ช่างซกัถามมีจินตนาการและมีความคิดทําสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้บทบาท

ตา่ง ๆ จากบดิามารดาเพื่อนฝงูและบคุคลท่ีแวดล้อม นอกจากนีย้งัมีการเลน่โดยใช้บทบาทสมมตแิสดง

เป็นคนโน้นคนนี ้ทําให้ได้ซกัถามบทบาททางสงัคม (นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 138 )  

                ปัจจยัสําคญัในการพฒันาในขัน้นี ้คือ ความมุง่หมาย ( Purpose ) ซึง่เป็นความกล้า

หาญในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยไม่ถูกยับยัง้จากความฝันหรือความกลัว การพัฒนาความ

คาดหวงันีมี้พืน้ฐานมาจากการเลน่ เพราะการเลน่ทําให้ได้คดิ ได้วางแผน ได้เรียนรู้สงัคม การพฒันาใน

วยันีจ้ะเป็นช่วงของการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ทําให้เป็นคนท่ีมีจุดมุ่งหมายไม่

ท้อถอยเม่ือรู้สกึผิด มีจินตนาการกว้างไกลในทางที่ดี ดงัท่ีประสาท อิศรปรีดา (2547: 82) กลา่วว่า เด็ก

ในช่วงนีเ้ร่ิมแสดงความรับผิดชอบพร้อมกบัความต้องการความมัน่ใจจากผู้ ใหญ่ว่า ความคิดของเขา

เป็นสิ่งดี เป็นท่ียอมรับ ฉะนัน้ผู้ปกครองจึงควรยอมรับให้เขาทําสิ่งท่ีแปลกใหม่ เพราะถ้าความต้องการ

ท่ีแสดงออกหรือทําในสิ่งท่ีแปลกใหม่ไม่ได้รับการยอมรับหรือทําแล้วถกูตําหนิหรือถกูลงโทษเด็กจะเกิด

ความรู้สกึผิด ( Guilt ) ซึง้หากพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไมด่ีหรือทางลบจะเกิดการพฒันาความรู้สกึ

ผิดโดยปราศจากเหตผุล 

                 ขัน้ท่ี 4 ขัน้พฒันาความพากเพียร – ความรู้สึกเป็นปมด้อย (Industry Versus 

Inferior ) เป็นการพฒันาในช่วงวยัเด็กตอนปลาย อาย ุ 7 ปี ถึง 12 ปี ซึง่เป็นช่วงท่ีเด็กเข้าโรงเรียน 

โรงเรียนจึงกลายเป็นสนามชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นช่วงของการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และประดิษฐ์ของ 

ตา่ง ๆ เดก็เกิดความขยนัขนัแข็ง เด็กพยายามเรียนรู้วิชาการทํางานให้สําเร็จโดยมีครูเป็นบคุคลสําคญั

ในชีวิต การรับอตัลกัษณ์เชิงบวกของครูจะทําให้เด็กพฒันาท่ีเข้มแข็ง ครูท่ีมีความไวต่อความรู้สกึและ

เข้าใจเด็กจะทําให้เด็กรู้สกึว่าตวัเองมีความสามารถ และเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับหน้าท่ีในอนาคต  
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(นพมาศ  อุ้งพระ ( ธีรเวคิน ). 2546: 139 -140 ) เด็กวยันีทํ้าสิ่งต่าง ๆ ร่วมกบัเพ่ือนมากขึน้ ต้องการ

ความสําเร็จในการทํากิจกรรม ต้องการได้รับการยอมรับ ความช่ืนชมของบคุคลอ่ืน จงึเป็นเดก็ท่ีมีความ

กระตือรือร้น มีความขยนัหมัน่เพียร หากได้รับการสนบัสนนุจะมีความภมูิใจในตนเอง (ปรีชา ธรรมา. 

2546: 30 )  

                  ปัจจยัสําคญัในการพฒันาในขัน้นี ้คือ การฝึกหดัจนชํานาญ (Competence) ซึ่ง

เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้การทํางาน การพฒันาทกัษะพืน้ฐานของมนษุย์ การฝึกหดัจนชํานาญนี ้

เด็กจะสร้างได้จากการเรียนรู้ การถูกคาดหวังจากสังคม การเรียนรู้สิ่งท่ีตนเองชอบและควรมี      

การปฏิบตัิอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลสําเร็จ การพฒันาในวยันีจ้ะเป็นช่วงของการพฒันาความสามารถใน

การทํางาน  ความพากเพียรและความตัง้ใจในการทํางาน จากการวิจัยของ จอร์จ และคาโรไลน์ 

(ประสาท  อิศรปรีดา. 2547: 84 ) ซึง่ศกึษากบัเด็กเพศชาย จํานวน 450  คน  เป็นเวลาถึง 35 ปี โดน

เร่ิมตัง้แตส่มยัท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียนประถมศกึษาจนกระทัง่เป็นผู้ ใหญ่ พบว่าเด็กท่ีมีความวิริยะอตุสาหะ 

และทุ่มเทกายใจในการทํางานในวยัเดก็ จะสามารถปรับตวัมีแรงจงูใจในการทํางาน และมีรายได้ดีเม่ือ

โตเป็นผู้ ใหญ่ และพบว่าความมานะพยายามในการทํางานในวยัเด็กเป็นตวัพยากรณ์  (Predictor)  

ความสําเร็จในอาชีพได้ดีกว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญา และพืน้ฐานทางครอบครัวอีกด้วย ซึ่ง

หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดี หรือทางลบจากการขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้หรือถกู

จํากัดการกระทําทัง้การเป็นผู้ นําและผู้ช่วย การถูกบงัคบัให้ทํางานมากเกินไป การถูกคาดหวงัมาก

เกินไปจะทําให้เดก็พฒันาความรู้สกึมีปมด้อย และไมเ่ตม็ใจทํางานให้สําเร็จ 

                  ขัน้ ท่ี  5 ขัน้พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน  – ความสับสนในอัตลักษณ์แห่งตน  

(Identity Versus Identity Confusion) เป็นการพฒันาในช่วงวยัรุ่น อาย ุ13 ปี ถึง 19 ปี เป็นช่วงท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ทางร่างกาย  อารมณ์  สงัคม และสติปัญญา วยัรุ่นเร่ิมต้องการความ

เป็นอิสระต้องการทิง้ภาพของตนเองอย่างเป็นเด็กเพื่อเข้าถึงภาพตวัเองอย่างเป็นผู้ ใหญ่ ต้องการหลดุ

พ้นจากการควบคมุของผู้ใหญ่เพ่ือค้นหาอตัลกัษณ์ของตนเอง ค้าหาบทบาทของตนเอง เพ่ือรู้จกัตนเอง

ในแง่มมุตา่ง ๆ เช่นความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรัชญาชีวิต อาชีพท่ีตนเองประสงค์ 

เพ่ือนตา่งเพศท่ีตนเองปรารถนาจะคบหรือจะเลือกเป็นคู่ครอง ความถนดัเฉพาะตน ในขณะเดียวกนัก็

ผสมผสานลักษณะเฉพาะตนในแง่มุมต่าง ๆ ให้เข้ากันได้ความเป็นจริงของครอบครัว วัฒนธรรม 

ค่านิยมของสงัคม ของกลุ่มเพ่ือนร่วมวยั (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2540: 39) โดยอาศยัการรวบรวม

ประสบการณ์จากการพฒันาตนใน 4 ขัน้ท่ีผ่านมาพฒันาเป็น อตัลกัษณ์แห่งตนเองซึง่เป็นการท่ีวยัรุ่น

สามารถรวบรวมประสบการณ์ในอดีตเพื่อพัฒนาตนเองในปัจจุบันและอนาคต มีความสามารถ 

ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็นงานท่ียากขึน้ตามลําดับ มีความเป็นตัวของตัวเอง (เนาวรัตน์  

เหลืองรัตนเจริญ.  2541:  26 ) รวมทัง้การมีความรู้สกึ  มีคณุคา่ สามารถอาศยัพึง่พาตนเองได้ มีชีวิตท่ี
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เป็นอิสระและสามารถให้รับความรักจากผู้ อ่ืนได้ทัง้ความรักแบบเพื่อนสนิทเพศเดียวกนัหรือเพ่ือนต่าง

เพศ (เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 26; อ้างอิงจาก Balk. 1995: 131)   

                             ในช่วงวยัรุ่นเด็กจะพฒันาความซื่อสตัย์ (Fidelity) ซึ่งได้มาจากการยืนยนัของ

อดุมการณ์และความจริงท่ีได้รับจากการรับรองของเพื่อน วิวฒันาการของอตัลกัษณ์แห่งตนขึน้อยู่กบั

ความต้องการของมนุษย์ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของคนพิเศษ เช่น การมีการรวมตวัเพื่อปรับปรุงสงัคม ท่ีมี

ปัญหาทําให้เด็กรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย มีความหมาย นัน่คือเป้าหมายหรืออดุมการณ์เป็นสิ่งท่ีทําให้

เด็กให้ความหมายกบัสิ่งแวดล้อมได้ (นพมาศ  ธีรเวคิน. 2543: 67) ผู้ ท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งตนจะมีความ

ผสมผสานกลมกลืนระหว่างความรู้สึก ความต้องการ ความสามารถ และการแสดงออก เป็นคนรู้ว่า

ตวัเองเหมาะสมกบัอะไรในแต่ละสภาวะและตามขัน้ตอนพฒันาการท่ีตนเป็นอยู่ กระบวนการค้นหา

ตวัเองของวยัรุ่น จึงเกิดในด้าน  ตา่ง ๆ ซึง่คาบเก่ียวระหว่างความเป็นวยัรุ่นกบัผู้ ใหญ่ เช่น ความสนใจ 

รสนิยม ความถนดั การวางแผนการศึกษา การวางแผนชีวิต ความชอบและความไม่ชอบ ท่ีสําคญัท่ี

กล่าวมาถึงกันมาก ได้แก่ อัตลักษณ์แห่งตนในด้านอาชีพการงานและอัตลักษณ์แห่งตนทางเพศ  

(รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 264 ) 

                หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดีหรือทางลบจะเกิดความสบัสนในตนเอง 

ไม่เป็นตัวของตัวเอง เหงาหงอย วิตกกังวล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกว่าตนถูกทอดทิง้จนอาจกลายเป็น

อนัธพาลติดยาเสพติด ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 39)  

โดยจะแสดงในลกัษณะท่ีไม่แน่ใจว่าตนเป็นใคร รู้สกึว่าตนเองไม่มีความหมายหรือความสําคญัตอ่ใคร

เลย ทําให้เกิดการหลบหนีจากความเป็นจริง และอาจลุกลามถึงขัน้เป็นโรคจิตหรือฆ่าตัวตายได้  

(รัชนี ลาชโรจน์.  2545: 265) ซึง่ ดวงใจ กสานติกลุ (2536: 848) ได้เสนอความผิดปกติของอตัลกัษณ์

แห่งตนในวยัรุ่นให้เห็นอย่างชดัเจน คือ วยัรุ่นจะรู้สึกกลดักลุ้มใจ ไม่แน่ใจกบัอตัลกัษณ์ของตนเองใน

ด้านตา่ง ๆ เช่น ความไมแ่น่ใจเก่ียวกบัเป้าหมายอนาคต การเลือกอาชีพ สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนบทบาท

และพฤติกรรมทางเพศ ค่านิยมด้านศาสนา ศีลธรรม และความจงรักภกัดีกับหมู่คณะ โดยวยัรุ่นจะ

สบัสนไม่แน่ใจกบัตวัเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร อาจมีพฤติกรรมถดถอยในลกัษณะไม่กล้าตดัสินใจ

เอง ลังเลรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่ เข้ากับใครไม่ได้ มักทําอะไรด้วยความวู่วาม ไม่คิดหน้าคิดหลงั อีก

ลกัษณะหนึ่ง คือ มองตนเองแตกต่างจากผู้ อ่ืนอย่างมาก โดยคิดว่าคนอ่ืนจะมองไม่เห็นความผิดปกติ

ในตนเอง คิดว่าผู้ อ่ืนไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นอะไร และขณะที่ผู้ อ่ืนไม่เห็นว่าน่าจะเป็นเร่ืองบีบคัน้ กดดนั

อะไร แต่ตนเองจะมีความวิตกกงัวล กลุ้มใจ ท้อแท้ใจ ลงัเลใจ ทําให้อารมณ์หงุดหงิด ฉนุเฉียว วู่วาม

และตดัสินใจผิด ๆ ได้ หรืออาจมีความรู้สกึเบื่อ หมดความกระตือรือร้นในการคบเพื่อน หรือการเรียน 

แยกตวัจากเพื่อน ไม่ร่วมกิจกรรม บางทีหยดุเรียนนัง่เลน่อยู่กบับ้าน คิดหมกมุ่นฝักใฝ่ในลทัธิการเมือง 
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หรือศาสนา รู้สกึไม่พอใจในสภาพสงัคมและชีวิต อาจถึงคิดสัน้ ฆ่าตวัตาย เน่ืองไม่เห็นประโยชน์ของ

การมีชีวิตอยู ่รู้สกึชีวิตไมมี่คณุคา่ สง่ผลกระทบในด้านสงัคมการงาน การศกึษา  

               การพัฒนาตนท่ีสมบูรณ์ของเด็กวัยรุ่นเม่ือสิน้สุดวัย ได้แก่ การเห็นโครงร่างหรือ 

ตัวตนของเขาเองตามความเป็นจริง เช่น เข้าใจจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ปรัชญาชีวิตของตน   

ความต้องการในชีวิตของตน และสามารถทําใจยอมรับตนอย่างท่ีมีท่ีเป็นจริง ๆ (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล. 

2540: 40)  

              ขัน้ท่ี 6 ขัน้พฒันาความใกล้ชิดหรือสนิทสนม – การแยกตวั (Intimacy Versus 

Isolation) เป็นการพฒันาในช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น  อาย ุ 20  ปี  ถึง  24  ปี  เม่ือพ้นวยัรุ่นมาแล้วบคุคล

รู้จกัอตัลกัษณ์แห่งตน และพร้อมผสมผสานอตัลกัษณ์ของตนกับบุคคลอ่ืน มีความกระตือรือร้นท่ีจะ

เสริมอตัลกัษณ์แห่งตนให้แข็งแกร่ง บุคคลแสวงหามิตรภาพอนัสนิทสนม ดดูดื่ม แสวงหาคู่ครอง แล้ว

เม่ือพบแล้วก็พร้อมท่ีจะร่วมชีวิตในไมตรีจิตอนัสนิทเสน่หา มีชีวิตเพศแบบผู้ ใหญ่เกิดขึน้อย่างแท้จริง 

ในช่วงก่อนอัตลกัษณ์ทางเพศ (sexual identity) อยู่ในขัน้แสวงหารูปแบบสําหรับตวั มักเป็นใน

ลกัษณะฉาบฉวย ผิวเผิน ชีวิตเพศและชีวิตคูใ่นช่วงพ้นวยัรุ่นมาแล้วต้องเป็นไปในแง่การร่วมแบง่ปันตอ่

กนัและกนั มีความเช่ือถือไว้ใจซึง่กนัและกนั สําหรับบคุคลท่ีไมมี่โอกาสพบชีวิตเพศก็ต้องมีมิตรอนัสนิท

สนมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไว้เนือ้เชือ้ใจและนบัถือซึง่กนัและกนั (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 40) 

              ปัจจัยสําคญัในการพัฒนาตนในช่วงนี  ้คือ การสร้างไมตรีและความรัก(Love)กับ

บคุคลอ่ืนได้ เป็นไมตรีจิตและความรักแบบผู้ ใหญ่ ซึง่เป็นลกัษณะมีเย่ือใยไมตรีและความอาทรต่อกนั

และกนัเป็นความรักท่ีต่างฝ่ายต่างอทิุศตนให้กนัตลอดไป  พลงัของอีโก้ของแต่ละคนก็ขึน้อยู่กบัคู่ของ

ตนเองท่ียินดีและเลีย้งลูกด้วยกันมีกิจกรรมสร้างสรรค์และมีอุดมการณ์ร่วมกัน (นพมาศ  ธีรเวคิน.  

2543: 68) ผู้ ท่ีไม่สามารถ สร้างความรู้สึกสนิทสนมจริงจงักบัผู้ ใดผู้หนึ่งได้ จะมีความรู้สกึอ้างว้าง

เดียวดาย ไม่สามารถเข้าถึงคนอ่ืนได้ หมกมุ่นกบัตนเองและมีมนษุยสมัพนัธ์แบบฉาบฉวย ชอบอยู่คน

เดียวโดยไมย่อมมีข้อผกูพนักบัใครก่อให้เกิดปัญหาทางบคุลกิภาพได้ 

              ขัน้ ท่ี  7 พัฒนาการสนใจบํา รุงผู้ อ่ืน  – การใส่ใจหมกมุ่นแต่ เ ร่ืองของตนเอง   

(Generativity Versun Stagnation) เป็นการพฒันาในช่วงวยัผู้ ใหญ่ – วยักลางคน อาย ุ25 ปี ถึง 64 ปี 

ผู้ ใหญ่ท่ีมี อตัลกัษณ์แห่งตนท่ีเข้มแข็งจะได้พฒันาอาชีพพร้อมกับมีความสมัพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับผู้ อ่ืน

ความรับผิดชอบหลกัของคนรุ่นนีค้ือ การสร้างคนรุ่นใหม่และสัง่สอนแนะแนวพวกเขาให้ดี และไม่

เพียงแต่การให้กําเนิดบตุรและการเลีย้งบตุรเท่านัน้ แต่เป็นการสร้างผลผลิต ความคิด ศิลปะ ฯลฯ ซึ่ง

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน (นพมาศ  อุ้งพระ ( ธีรเวคนิ ). 2546: 143) 
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             ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนในช่วงนี ้คือ ความใสใ่จ (Care) การใสใ่จแสดงออกโดย

การเป็นห่วงผู้ อ่ืนและโดยการดแูลผู้ ท่ีต้องการดแูล นอกจากนีก็้ถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ให้สิ่ง

เหล่านีทํ้าได้โดยการเลีย้งดเูพราะการสอน การสาธิต ทัว่ไปเอียงไปทางในทางที่ตนสอน มนุษย์นัน้มี

ความสุขในการสอนตัง้แต่เด็กจนถึงเป็นผู้ ใหญ่ การสอนลูกหลานทําให้ได้ถ่ายทอดข้อเท็จจริงและ

เหตผุลจากชนรุ่นหนึง่ไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง การเอาใจใสแ่ละการสอนนัน้มีสว่นรับผิดชอบตอ่การอยู่รอดของ

วฒันธรรมโดยการรักษาประเพณี พิธีและตํานานต่าง ๆ ความก้าวหน้าของวฒันธรรมขึน้อยู่กบัคนท่ี

เอาใจใส่จนถึงกับใช้ชีวิตในการสอน การสอนยงัทําให้รู้ว่าตวัเองมีคนต้องการและตนมีความสําคญั 

หากคนวัยนีข้าดการเผื่อแผ่แนะนําผู้ อ่ืนจะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพอ่อนแอและมีความสับสนใจ                

(นพมาศ ธีรเวคนิ.  2543: 68) 

            คนวยักลางคนที่หมกมุ่นแต่เร่ืองของตนเองจะเป็นผู้ ท่ีเห็นแก่ตวั เป็นบุคคลท่ีแสวงหา

แต่อํานาจไม่หยดุยัง้ อาจเป็นตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออํานาจทางทรัพย์สินเงินทองก็ได้ ซึง่อีริคสนั

กล่าวว่าคนเหล่านีมี้อารมณ์และบุคลิกภาพอนัไม่มัน่คงของตนไว้ด้วยความใฝ่อํานาจอย่างใดอย่าง

หนึง่หรือแบบใดแบบหนึง่ ผู้ ท่ีมีความสมดลุระหว่างการบํารุงสง่เสริมผู้ อ่ืนและการใสใ่จหมกมุ่นแตเ่ร่ือง

ของตนเอง ทําให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ เป็นมนษุย์ท่ีมีคา่ มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นคน

วยักลางคนที่มีความสขุ (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล. 2540: 41) 

            ขัน้ท่ี 8 ขัน้พฒันาความมัน่คง สมบูรณ์ – ความสิน้หวงัท้อแท้ (Integrity  Versus 

Despair and Disgust) เป็นการพฒันาการวยัสงูอาย ุมีอาย ุ 65 ปี ขึน้ไป เม่ือถึงขัน้นีแ้ล้วบคุคลจะต้อง

พฒันาความรู้สกึว่าตนได้ทําสิ่งตา่ง ๆ ท่ีควรกระทําเสร็จสิน้ตามหน้าท่ีของตนแล้ว เช่น ได้ให้การอบรม

เลีย้งดูผู้ เยาว์ ได้แบ่งปันความรู้ความคิดแก่ผู้ ควรท่ีรับ ได้พบและยอมรับทัง้ความสําเร็จและความ

ล้มเหลวของชีวิตของตนเอง เขามองย้อนหลงัไปดชีูวิตด้วยความไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ทัง้ความสมหวงัและ

ผิดชอบ สามารถทําใจยอมรับชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืนอย่างท่ีเขามีเขาเป็น และมีความพอใจในชีวิต

ของตนเอง (ศรีเรือน  แก้วกังวาล. 2540: 41) ผู้ ท่ีมีความมัน่คงสมบูรณ์ของชีวิตจะพยายามแปล

ความหมายของชีวิตท่ีผ่านมาและปรับตวัให้ยอมรับความตายที่กําลงัจะมาถึง สามารถยอมรับความ

ตายซึง่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้และไมรู้่สกึกลวัตาย (นพมาศ อุ้งพระ ( ธีรเวคนิ.) 2546: 143) 

            ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนในช่วงนี ้คือ ความฉลาดแบบสขุมุ (Wisdom) เป็นความ

ห่วงใยห่าง ๆ ตอ่ชีวิตในขณะที่เผชิญความตาย โดนเกิดจากการมีประสบการณ์จากความซื่อสตัย์และ

ความสิน้หวงั ในขัน้นีค้นจะปรับตวัไม่ดีเวลาเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง พวกท่ีอยู่ในขัน้สขุมุ

จะเป็นผู้ให้แนวทางการดําเนินชีวิตแก่เดก็ได้ และให้รับรู้วา่คนเราสามารถมีชีวิตท่ีสร้างสรรค์ เพราะเขา

เป็นตัวอย่างของบุคคลท่ีเป็นไม้ใกล้ฝ่ัง แต่ได้ใช้ชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลมาด้วยความสมบูรณ์            

(นพมาศ ธีรเวคนิ. 2543: 69; นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). 2546: 143) บคุคลท่ีไม่สามารถยอมรับความ
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ล้มเหลวซึง่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่แคร์คนอ่ืน รู้สกึว่าชีวิตนัน้สัน้ เวลาไม่เพียงพอท่ีจะ

ทําอะไรใหม่ ๆ หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีต ทําให้เกิดอาการสิน้หวงัและหลีกหนีชีวิต อาจถึงคิด 

ฆา่ตวัตาย (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล. 2540: 41) 

          จากการพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตตามแนวคิดของอีริคสันแบ่งเป็น 8 ขัน้ ได้แก่ ขัน้

ความรู้สึกไว้วางใจ – ไม่ไว้ว่างใจผู้ อ่ืน   ขัน้ความรู้สึกเป็นอิสระ – ความละอายไม่แน่ใจ ขัน้ความคิด

ริเร่ิม – ความรู้สกึผิด   ขัน้ความพากเพียร – ความรู้สกึเป็นปมด้อย ขัน้พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน - ความ

สบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน   ขัน้พฒันาความใกล้ชิด หรือสนิทสนม – การแยกตวั  ขัน้พฒันาการสนใจ

บํารุงผู้ อ่ืน – การใส่ใจหมกมุ่นแต่เร่ืองของตนเอง และขัน้พฒันาความมัน่คงสมบูรณ์ – ความสิน้หวงั

ท้อแท้ ซึง่พฒันาจะดําเนินการไปตามลําดบัขัน้อย่างตอ่เน่ือง โดยอีริคสนัให้ความสําคญักบัพฒันาการ

ใน  ขัน้ท่ี 5  คือในช่วงวยัรุ่นมากกว่าขัน้อ่ืน ๆ เพราะเป็นช่วงวยัท่ีมีภาวะวิกฤติมากท่ีสดุเน่ืองจากวยัรุ่น

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา มีความต้องการท่ีจะเป็น

ผู้ ใหญ่ ต้องการความเป็นอิสระ ต้องการเป็นตวัของตวัเอง และการพฒันาการท่ีสําคญัของขัน้นี ้คือ 

การค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตน โดยเกิดจากการพฒันาการทางจิตสงัคมใน 4 ขัน้แรกของชีวิตและผู้ ท่ีมี  

อตัลกัษณ์แห่งตนจะสามารถปรับตวัได้ดี มีบคุลกิภาพท่ีดี ซึง่สง่ผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอนตอ่ไป 

          ตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคมของอีริคสนั ในแตล่ะ่ขัน้ของพฒันาการมีทัง้ทางบวก

และทางลบ  ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพัฒนาการไปในทิศทางใดนัน้ขึน้อยู่กับการอบรมเลีย้งดู การ

ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการในขัน้ก่อน ๆ  ของบุคคลนัน้ ซึ่งในช่วงวัยรุ่น

พฒันาการท่ีสําคญั คือ การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตน เป็นการรู้จกัเข้าใจตนเอง รู้ความสามารถ ความ

ต้องการของตนเอง เข้าใจจดุเดน่จดุด้อยของตนเอง เพ่ือพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง และผลของการ

พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนก็จะสง่ผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอ่ไป 

 
               1.1.3 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออัตลักษณ์แห่งตน 
               องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัก่อให้เกิดอตัลกัษณ์แห่งตนตามแนวคิดของเพรสคอทท์  มีอยู่ทัง้

ภายในและภายนอกตวับคุคล ซึง่จําแนกออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดงันี ้(ปรีชา ธรรมา. 2548: 53-54; 

อ้างอิงจาก Prescott.1957 ) 

                        1. องค์ประกอบและกระบวนการทางภายภาพ ได้แก่ ความเจริญเติบโต นํา้หนัก 

ส่วนสูง ทรวดทรง นํา้หนัก ผิวพรรณ วุฒิภาวะ การใช้พลงังาน ความเมื่อยล้าและการคลายตวัจาก

ความเมื่อยล้า จงัหวะการทํากิจกรรม สขุภาพ สขุนิสยั ประวตัิสขุภาพ อาหารการบริโภค ข้อจํากดัทาง

ร่างกาย ความบกพร่อง ความพิการ การใช้ร่างกาย ทกัษะ การทํางาน การเลน่ การพกัผ่อน หลบันอน 

การแตง่กาย 



 20 

 2. องค์ประกอบและกระบวนการด้านความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ได้แก่ 

ความสมัพนัธ์กบัพ่อแม่ พ่ีน้อง ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ ระหว่างพ่อแม่พ่ีน้อง ระหว่างพ่อแม่พ่ีน้อง

กบับคุคลอ่ืนภายในครอบครัว กบัสตัว์เลีย้ง แนวทางการแก้ปัญหาภายในครอบครัว ความสมัพนัธ์กบั

บคุคลภายนอกครอบครัว 

 3. องค์ประกอบและกระบวนการด้านสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรมย่อยของ

ครอบครัว (ชนบท ในเมือง ชานเมือง ชุมชนแออัด) ชาติกําเนิด แหล่งกําเนิด ชัน้สงัคม การเรียนรู้ 

วฒันธรรม บทบาทในสถานศึกษา ชุมชน สโมสร ประสบการณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมในวงกว้างออกไป 

ความรู้สึกและความรับผิดชอบด้านสังคม ความขัดแย้งกับชุมชนอันเกิดจาก ความแตกต่างทาง

วฒันธรรม แรงกดดนัอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฐานะของครอบครัวโดยสมคัรใจหรือโดยเหตจํุาเป็น

หรือบงัเอิญ แรงกดดนัอนัเกิดจากความแตกตา่งด้านเชือ้ชาต ิศาสนา 

 4. องค์ประกอบและกระบวนการเก่ียวกบัเพ่ือนวยัเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรม บทบาท 

ความรู้ ทกัษะ ท่ีจะจําเป็นต่อการทํากิจกรรมร่วมกนั ข้อปฏิบตัิ กติกา ประเพณี คณุลกัษณะท่ีกลุ่มวยั

เดียวกันยกย่อง สถานภาพภายในกลุ่ม ความสําเร็จ ความล้มเหลวในการแสดงบทบาท สาเหตขุอง

ความสําเร็จหรือความล้มเหลว การปฏิบัติตนเม่ือประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลว ผลของ

องค์ประกอบด้านกายภาพ ด้านครอบครัว และด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีตอ่บคุคล 

 5. องค์ประกอบและกระบวนการด้านพฒันาการแห่งตน ได้แก่ ความรู้สึกต่อตนเอง

อนัเป็นผลจากองค์ประกอบด้านกายภาพ ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว สงัคมและวฒันธรรม 

และเพื่อนวัยเดียวกัน มโนทัศน์แห่งตนต่อการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์และความหมาย

สําคญัๆท่ีได้รับจากประสบการณ์ มโนทศัน์เก่ียวกับสงัคมและโลกที่กว้างออกไป ความรู้สึกเก่ียวกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัโลกภายนอกและบคุคลอ่ืน ศกัยภาพ ความสามารถ ความถนดัสําหรับ

การเรียนรู้ การทํางานและเจตคติต่อการเรียนรู้และการทํางาน การมีโอกาสใช้ความสามารถตาม

ศกัยภาพแห่งตน กระบวนการทางสมองที่ใช้ในการทํากิจกรรมตา่งๆสําหรับตนเองและสงัคม จดุหมาย

ใกล้ไกลจะทําอยา่งไรจงึจะบรรลมุโนทศัน์ของพอ่แม ่พ่ีน้อง ครู เพ่ือน ท่ีมีตอ่ตวับคุคล 

 6. องค์ประกอบและกระบวนการด้านการปรับตน  ได้แก่  ความรู้สึกเก่ียวกับ

ประสทิธิภาพความพร้อม ความสมบรูณ์ของร่างกาย (มากหรือน้อยเกินไป) มากพอท่ีจะรับสถานการณ์

ตา่งๆได้หรือมีขีดจํากดัเพราะความพิการ ความตํ่าต้อย ความรู้สกึเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 

ความรู้สกึเก่ียวกบัความสําคญัของตนเองในด้านสงัคม ความรู้สกึเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 

ความรู้สึกเก่ียวกับความสําคัญของตนเองในด้านสังคม ความรู้สึกเก่ียวกับความสําคัญของตน

โดยทั่วไป รูปแบบของการปรับตนปัญหาการปรับตัวท่ีมีผลต่ออัตมโนทัศน์แห่งตน เหตุการณ์ท่ี
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ก่อให้เกิดปัญหา การปรับตนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้หรือเลวลง ปัญหาการปรับตนรุนแรงมาก

จนกระทัง่จําเป็นต้องได้รับการบําบดัรักษาทางการแพทย์หรือไมป่ระการใด 

 
            1.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น 
        1.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
          จริยกลุ  ตรีสวุรรณ (2542: 111) ได้ศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นตอนปลาย  

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 1. นกัเรียนวยัรุ่นตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครมีอตัลกัษณ์แห่งตนอยู่ในระดบัปานกลาง 2. อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นตอน

ปลายมีความสมัพนัธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน บรรยากาศในครอบครัว และสมัพนัธภาพกับ

เพ่ือน  3. อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นตอนปลายขึน้อยู่กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัว แต่ไม่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัเพศ และระดบัชัน้เรียน  4.นกัเรียนวยัรุ่นตอน

ปลายท่ีมีการเข้าร่วมกิจกรรมนกัเรียนต่างกนั มีบรรยากาศในครอบครัวต่างกนั และมีสมัพนัธภาพกบั

เพ่ือนตา่งกนั  

                      ปานจิต สขีุศิลป์ (2546: 5) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพในครอบครัว  

การบรรลงุานตามขัน้พฒันาการ  และอตัลกัษณ์แห่งตนของเยาวชนที่อยูใ่นสถานพินิจและคุ้มครองเดก็

และเยาวชนกลาง  กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง14-18 จํานวน 130 คนพบว่า 1.) สมัพนัธ์ภาพใน

ครอบครัวของเยาวชนชายอยู่ในระดบัน้อย  2.) เยาวชนชายมีการบรรลงุานตามขัน้พฒันาการอยู่ใน

ระดบัน้อย  3.)  เยาวชนชายมีอัตลกัษณ์แห่งตนในระดบัน้อย  4.) เยาวชนชายที่มีสมัพนัธภาพใน

ครอบครัวตา่งกนัมีการบรรลงุานตามขัน้พฒันาการแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  

5.)  เยาวชนชายที่สมัพนัธภาพในครอบครัวต่างกนัมี  อตัลกัษณ์แห่งตนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .001  6.) การบรรลงุานตามขัน้พฒันาการมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั อตัลกัษณ์แห่ง

ตนของเยาวชนชายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .878 

           เยาวนาท  สุนทร (2546: 5) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งตนกับ

พฤติกรรมความรับผิดชอบของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   อําเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 191 คนพบว่า 1.) นักเรียนวัยรุ่นมีอัตลักษณ์แห่งตนในระดับปานกลาง  

2.) นกัเรียนวยัรุ่นมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในระดบัปานกลาง 3.) อตัลกัษณ์แห่งตนของนกัเรียน

วยัรุ่นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมความรับผิดชอบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.001 

           ลกัขณา ประถมวงศ์ (2546: 5) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบรัก

สนบัสนนุ อตัลกัษณ์แห่งตนและประพฤติกรรมการปรับตวัทางสงัคมของนกัเรียนวยัรุ่นชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 6ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 453 คนพบว่า 1.)วยัรุ่นได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนนุมีอตั
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ลกัษณ์แห่งตน และมีพฤติกรรมการปรับตวัทางสงัคมอยู่ในระดบัมาก  2.)นกัเรียนวยัรุ่นท่ีได้รับการ

อบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนนุตา่งกนั มีอตัลกัษณ์แห่งตนและพฤติกรรมการปรับตวัทางสงัคมแตกตา่ง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.001  3.)อตัลกัษณ์แห่งตนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม

การปรับตวัทางสงัคมของนกัเรียนรุ่นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .706 
 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
            2.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
                 2.1.1 ความหมายของวัยรุ่น 
          วยัรุ่นตรงกบัคําว่า Adolescence ในภาษาองักฤษ ซึง่ตรงกบัรากศพัท์ภาษาลาตินว่า 

Adolescere หมายความว่า “To Grow into Maturity” แปลว่า การเจริญเติบโตสูภ่าวะหรือเป็นวยัท่ี

พฒันามาจากสภาวะความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ (กลอยใจ ทองลิ่ม.2544: 39 อ้างอิงจาก 

Hurlock.1974: 391) 

           สเตนเบิร์ก (Steinberg.1993: 3-4) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นว่า หมายถึง การเจริญ

เข้าสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ (To grow into Adulthood) ซึง่ช่วงอายขุองวยัรุ่นอยู่ระหว่าง 10-20 ปี โดยเด็ก

แตล่ะคนจะยา่งเข้าสูว่ยัรุ่นตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแบบแผนการเจริญเตบิโตของแตล่ะบคุคล 

           ไรส์ (Rice.1996: 3) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลา

เจริญเตบิโตระหวา่งความเป็นเดก็และความเป็นผู้ใหญ่ 

           พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539: 11) กล่าวว่า วยัรุ่น หมายถึง วยัท่ีเช่ือมระหว่างการ

เป็นผู้ ใหญ่อนัเป็นระยะท่ีต้องปรับพฤติกรรมวยัเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ท่ีสงัคมยอมรับเด็กวยัรุ่น

จึงไม่ใช่เพียงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย แต่หมายถึงการเจริญเติบโตทางสงัคมซึ่งอยู่ในกรอบ

ของวฒันธรรมของแตล่ะท่ี 

           โสภา ชปีลมนัน์ (2543: 109) สรุปความหมายของวยัรุ่น คือ วยัท่ีถกูกําหนดว่าเป็นวยัท่ี

สิน้สดุความเป็นเด็กไปสูว่ยัผู้ ใหญ่ เป็นวยัท่ีมีความเจริญเติบโตทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้าน

ร่างกายคือ ร่างกายพฒันาจนเห็นได้ชดัว่าไม่เป็นเด็กอีกตอ่ไป สว่นทางด้านจิตใจคือการรู้จกัใช้เหตผุล 

รู้จกัควบคมุอารมณ์ รวมทัง้สามารถเข้าร่วมกลุม่หรือทํากิจกรรมตา่งๆร่วมกบัผู้ใหญ่ในสงัคมได้ 

           สพุตัรา สภุาพ (2545: 16) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเปลี่ยนจากวยั

เด็กไปสู่วยัผู้ ใหญ่ เป็นวยัท่ีอยู่ระหว่างความเป็นเด็กกบัความเป็นผู้ ใหญ่ หรือเป็นวยัท่ีย่างเข้าสู่ความ

เป็นหนุ่มสาว เป็นวยัท่ีเร่ิมการเปลี่ยนแปลง 
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           ศรีเรือน แก้วกงัวาล. (2549: 329) สรุปความหมายของวยัรุ่น คือ วยัท่ีการเปลี่ยนแปลง

บางอย่างกะทนัหนัรวดเร็วไม่แน่นอน เข้าใจค่อนข้างยาก เป็นช่วงเปลี่ยนวยัของชีวิตทางด้านร่างกาย 

สงัคม อารมณ์ จิตใจ  

           ดงัจะสรุปได้ว่า วัยรุ่น หมายถึง วัยท่ีเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ ใหญ่ ทัง้นีจ้ะมีการ

เปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ 

 
                 2.1.2 การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น 
          สําหรับการแบ่งช่วงอายขุองวยัรุ่น มีผู้ กําหนดช่วงอายขุองวยัรุ่นไว้ต่างกนั ซึง่ไม่อาจจะ

กําหนดลงไปให้แน่นอนได้วา่ควรจะเร่ิมเม่ือใดและสิน้สดุเม่ือใด ผู้วิจยัขอเสนอดงันี ้

          สเตนเบร์ิก (Steinberg.1996: 5) ได้กําหนดช่วงอายขุองวยัรุ่นไว้เป็น 3 ระดบัดงันี ้

  1. วยัรุ่นตอนต้น  ช่วงอายรุะหวา่ง 11-14 ปี 

  2. วยัรุ่นตอนกลาง ช่วงอายรุะหวา่ง 15-18 ปี 

  3. วยัรุ่นตอนปลาย ช่วงอายรุะหวา่ง 18-21 ปี 

          พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2539: 22) ได้กล่าวถึงการแบ่งช่วงอายขุองวยัรุ่น แบ่งเป็น  

3 ช่วง ดงันี ้

             1. วยัรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) เด็กหญิงจะเร่ิมเข้าสู่วยัรุ่นก่อนเด็กชาย โดย

จะเข้าสูช่่วงอายวุยัรุ่นตอนต้น 13 – 15 ปี และเดก็ชายจะอยูใ่นช่วงระหวา่ง 15 – 17 ปี 

  2. วยัรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายรุะหว่าง 15 – 18 ปี 

และเดก็ชายจะมีอายรุะหวา่ง 17 – 19 ปี  

  3. วยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายรุะหว่าง 18 – 20 ปี และ

เดก็ชายจะมีอายรุะหวา่ง 19 – 21 ปี  

          สชุา จนัทน์เอม (2539: 47) ได้แบง่ช่วงอายวุยัรุ่นเป็น 3 ระยะเช่นกนัคือ   

1. วยัรุ่นตอนต้น  อายรุะหวา่ง 13 -15 ปี   

2. วยัรุ่นตอนกลาง อายรุะหวา่ง 15 – 18 ปี 

3. วยัรุ่นตอนปลาย อายรุะหวา่ง 18 – 21 ปี  

          ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2549: 331) ได้แบ่งช่วงอายขุองวยัรุ่นเป็น 3 ระยะ โดยใช้เกณฑ์

ความเป็นเดก็ – ผู้ใหญ่ตดัสนิ คือ 

  1. ช่วงวยัแรกรุ่น  ช่วงอายปุระมาณ 12-15 ปี 

  2. ช่วงวยัรุ่นตอนกลาง ช่วงอายปุระมาณ 16-17 ปี 

  3. ช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ช่วงอายปุระมาณ 18-25 ปี 
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       ดงัจะสรุปได้ว่า การแบ่งช่วงอายขุองวยัรุ่นได้ 3 ระยะ คือ วยัรุ่นตอนต้น วยัรุ่นตอนกลาง 

และวยัรุ่นตอนปลาย 
                2.1.3 ความต้องการของวัยรุ่น 
         ความต้องการของมนุษย์โดยเฉพาะของวยัรุ่นมกัจะขึน้อยู่กับค่านิยมท่ีแต่ละคนยึดถือ 

(สพุตัรา สภุาพ. 2544: 17-18) เร่ิมจากการท่ีไม่ยดึครอบครัวเป็นหลกัเหมือนในสมยัเด็กๆท่ีพ่อแม่มี

อิทธิพลตอ่เดก็อยา่งมากในการสร้างทศันคตแิละความประพฤติตา่งๆ ความต้องการของวยัรุ่นในช่วงนี ้

เกิดจากค่านิยมของกลุ่มเพ่ือนท่ีตนเป็นสมาชิก กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อวยัรุ่น 

โดยวยัรุ่นจะยึดและกําหนดความต้องการของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม โดยทัว่ไป

แล้วความต้องการของวยัรุ่นประกอบด้วย (โสภา ชปีลมนัน์. 2543: 116 - 117) 

  1.  ความต้องการทางกาย เป็นความต้องการทางด้านปัจจยัสี่ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเลีย้งตนเองยงัไม่ได้ ต้องพึ่งพาผู้ ใหญ่ตลอดเวลา วยัรุ่นจึง

อยากได้รับความมัน่ใจวา่ เขาจะได้รับการเลีย้งด ูคุ้มครอง ป้องกนั จนสามารถจะช่วยตวัเองตอ่ไปได้ 

  2.  ความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นความต้องการท่ีมองเห็นไม่ได้ จบัต้องไม่ได้ แต่

ความต้องการแบบนีมี้สว่นสําคญัอยา่งมาก แยกออกได้เป็น 

       2.1  ความต้องการความรัก วยัรุ่นต้องการความรักจากบคุคลหลายฝ่าย เช่น จาก

พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง จากครูอาจารย์ จากเพื่อนทัง้เพศเดียวกนัและต่างเพศ การต้องการความรักนีอ้าจ

เป็นเพราะว่าตนเองคิดว่ามีความสนใจและรักตวัน้อยลง ซึ่งเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

อารมณ์และจิตใจท่ีไมค่อ่ยมัน่คง ไม่มัน่ใจในความมีคา่ของตนเอง คิดว่าคนอ่ืนจะมองไม่เห็นสิ่งเหลา่นี ้

จงึอยากเรียกร้องให้เขารักและสนใจตวัเองมากขึน้ 

      2.2  ความต้องการอยากรู้และทดลองเก่ียวกบัเร่ืองเพศ วยัรุ่นจะมีความสนใจใน

เร่ืองเพศและเพื่อนต่างเพศ เป็นวยัท่ีต้องการความรู้ความเข้าใจทางเพศอย่างถกูต้อง ถ้าถกูกีดกนัจะ

แสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบงั หรือโดยการหาความรู้อย่างไม่ถกูวิธี นอกจากความสนใจแล้ว วยัรุ่น

ยงัอยากทดลองเก่ียวกับเร่ืองเพศอีกด้วย เพราะเป็นวยัท่ีสนใจเพื่อนต่างเพศ รักแบบหลงใหล ใฝ่ฝัน 

และเป็นความรักแบบรุนแรงไมค่อ่ยมีเหตผุล 

      2.3  ความต้องการอิสรภาพมากขึน้ สําหรับความต้องการอิสรภาพนัน้จะรุนแรง

มากในวยันี ้วยัรุ่นต้องการเป็นตวัของตวัเอง ต้องการตดัสินใจ วางแผน วางโครงการของชีวิต และ

อยากลงมือทําด้วยตนเอง จะไม่ยอมให้ผู้ ใหญ่มาก้าวก่ายในชีวิตของตน  และมกัคิดว่าผู้ ใหญ่ไม่เข้า

ใจความต้องการของตน 
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      2.4  ความต้องการเป็นท่ียอมรับในสงัคม วยันีเ้ป็นวยัท่ีอยากให้สงัคมยอมรับ  

ยกย่องหรือชมเชย อยากมีช่ือเสียง อยากเด่น อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอย่าง เพื่อจะเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมแต่ก็ทําได้สําเร็จค่อนข้างยาก เพราะขาดระบบในการทํางาน ขาดวิจารณญาณใน

ตวัเอง ดงันัน้ ผู้ใหญ่จะต้องหาสาเหตแุห่งปัญหาและแนวทางแก้ไข 

      2.5  ความต้องการรวมกลุม่ วยันีเ้ป็นวยัท่ีเพ่ือนมีความสําคญัมาก เป็นวยัท่ีอยาก

ให้เพ่ือนยอมรับจงึทําตามเพื่อน แม้วา่บางครัง้จะขดัความรู้สกึสว่นตวัก็ตาม 

      2.6  ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการนีอ้าจจะรุนแรงมากในวยันี ้

เช่น ต้องการคบเพื่อนใหม่ๆ ต้องการทดลองสิ่งต่างๆ ตามเพื่อน เช่น การเดินขบวน การติดสิ่งเสพติด 

ฯลฯ 

      2.7  ความต้องการมีอนาคต ต้องการมีความสําเร็จ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมสนใจอาชีพ

ตา่งๆ อยากรับผิดชอบ อยากพึง่ตนเอง มีจดุมุ่งหมายในอนาคต มีการวางแผนว่าสําเร็จการศกึษาแล้ว

จะประกอบอาชีพอะไร 

      2.8  ความต้องการแบบอย่างท่ีดี ถึงแม้ว่าวยัรุ่นจะชอบความเป็นอิสระ แต่ก็ยงั

อยากได้คําแนะนําจากผู้ ใหญ่ท่ีดี อยากเลียนแบบผู้ ใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากเด็กชายท่ีต้องการพ่อมาก

เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต เด็กหญิงก็ต้องการแม่เช่นกัน ฉะนัน้ ผู้ ใหญ่จึงต้องเป็นตวัอย่างท่ีดี

ให้แก่เดก็ ต้องคอยนําทาง คอยตกัเตือนเม่ือเดก็ทําผิด และให้รางวลัเม่ือทําดี 

 

3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับครอบครัวแตกแยก 
            3.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับครอบครัวแตกแยก 
                 3.1.1 ความหมายของครอบครัวแตกแยก 
           ยิ่งยงค์  ยทุธศกัดิ์ (2539: 31) ให้ความหมายไว้ว่า ครอบครัวแตกแยก คือ การท่ีสภาพ

ครอบครัวเกิดการสิน้สดุลง โดยอาจจะเกิดจากสาเหตกุารตายของสามีภรรยา หรือจากการหย่าร้าง

แยกกนัอยูอ่ยา่งถกูต้องตามกฎหมายหรือไมก็่ตามของสามีภรรยา 

          สชุา จนัทน์เอม (2539: 84-87) กล่าวว่า บิดามารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกนั จะเป็นด้วยการ

หย่าร้าง การตาย หรือการทอดทิง้ หรือแยกกนัอยู่ตาม จะเป็นผลให้วยัรุ่นขาดความเอาใจใสด่แูล และ

ไมไ่ด้รับความรัก ความอบอุน่ ความเห็นอกเห็นใจ เท่ากบัการท่ีมีบดิามารดา อยูร่่วมกนัอาจทําให้วยัรุ่น

มีความรู้สกึไม่มัน่คงรู้สกึว่าถกูทอดทิง้ให้โดดเดี่ยวขาดผู้ ท่ีจะเป็นแบบอย่างเด็กย่อมมีโอกาสประพฤติ

สิง่ท่ีไมถ่กูต้องได้ง่าย 
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           วราภรณ์ เตชะสวุรรณา (2541: 9) กล่าวว่า ครอบครัวท่ีแตกแยกจะส่งผลกระทบต่อ

บุตรทัง้ทางด้านกายและจิตใจ ทางด้านกายมีผลทําให้พฒันาการของเด็กหยุดชะงักงนั ทางด้านใจ 

สร้างความสลดหดหู่ ขาดความมัน่คงอบอุ่น ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมออกโดยการซึมเศร้า เก็บตวั หรือ

ก้าวร้าว รุกรานผู้ อ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการปรับตวัจากสภาพครอบครัวแตกแยก 

           ดงัจะสรุปได้ว่า ครอบครัวแตกแยก หมายถึง ครอบครัวท่ีบิดามารดาหย่าร้างกนั แยก

จากกนัอย่างถกูต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม การตายจากกนัของสามีภรรยา และสง่ผลตอ่ทางด้าน

ร่างกายและจิตใจตอ่บตุร 

 
                  3.1.2 สาเหตุของครอบครัวแตกแยก 
           ความแตกแยกในครอบครัวมีสาเหตมุากมายหลายประการ ซึง่ผู้วิจยัขอนําเสนอดงันี ้

           วิเชียร สขุจนัทร์ (2540: 30 - 31) กลา่วสรุปสาเหตขุองการท่ีครอบครัวแตกแยกว่าเกิด

จากปัจจยัท่ีสําคญั 2 ประการ คือ 

   1. ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ บทบาทและหน้าท่ีของครอบครัวท่ีเปลี่ยนไป การประกอบ

อาชีพของสตรี การเลือกคู่ครอง ความเสื่อมของศีลธรรมและศาสนา ปรัชญาของความสุข และการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

   2. ปัจจยัทางด้านบคุคล ได้แก่ บคุลิกภาพ ทศันคติในการมองโลก ความรับผิดชอบ

ของคูส่มรส การดื่มสรุาและตดิยาเสพตดิ เป็นต้น 

                      จนัทร์เพ็ญ พนัธ์จนัทร์ (2541: 57-58 ; อ้างอิงจากคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันา

งานสงัคมสงเคราะห์แห่งชาต.ิ 2527 : 40-45 ) ได้ชีป้ระเดน็สาเหตปัุญหา พอสงัเขป ดงันี ้

  1. การหยา่ร้างหรือการแยกกนัอยูร่ะหวา่งสามีภรรยา เกิดจากหลายสาเหตตุา่งๆกนัท่ี

สําคญั คือ 

                 1.1  ความผิดหวงัในบทบาทที่คาดหวงัวา่อีกฝ่ายหนึง่ควรจะเป็น 

      1.2  ความขดักนัในด้านส่วนตวั เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ทศันคต ิ

อารมณ์ ความใฝ่ฝัน 

      1.3  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

      1.4  ความสมัพนัธ์กบัเครือญาตขิองอีกฝ่าย 

      1.5  การมีแนวความคดิแตกตา่งกนัในการเลีย้งดบูตุร 

      1.6  การท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดลุม่หลงอบายมขุ หรือมีเร่ืองชู้สาว 
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 2. สตรีมีอิสระในทางเศรษฐกิจมากขึน้ สามารถพึง่พาตนเองได้ เม่ือได้รับความขมขื่น

ทางจิตใจจงึเลือกท่ีจะเป็นอิสระ 

 3. การหย่าร้างได้รับการยอมรับจากสงัคมมากขึน้ เฉพาะอย่างยิ่งในวงสงัคมชัน้สูง 

และชัน้กลาง แนวคิดใหม่ท่ีว่า การแยกหรือหย่าร้างจะทําให้ชีวิตเป็นสขุมากขึน้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกบั

ปัญหาตา่งๆก็ยงัดีกวา่ทนทกุข์ทรมานอยูด้่วยกนั 

 4. การมีกฎหมายให้ความยินยอมในการหยา่ร้าง 

 5. การทะเลาะวิวาท ซึง่สว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 

           ป.มหาขนัธ์ (2544: 68) กลา่วถึง สาเหตขุองความแตกแยกในครอบครัว พอสรุปได้ดงันี ้ 

   1.) ความประพฤติไม่ดี 2.) เล่นการพนนั 3.) ดื่มสรุา 4.) ยาเสพย์ติด 5.) หลอกลวง  

6.) ชอบเท่ียวเตร่  7.) ความขดัแย้งทางศาสนา  8.) ความขดัแย้งทางการเมือง 9.) สขุภาพไม่ดี          

10.)ตา่งชาติตา่งภาษา 11.) ความไม่ลงรอยกนั  12.) ความเกียจคร้าน 13.) การปอกลอกหลอกลวง 

14.) ความไม่เอาใจใส่ครอบครัว 15.) การปฏิบตัิไม่ดีต่อบตุร 16.) การข่มอีกฝ่ายหนึ่ง 17.) วยัไม่

สอดคล้อง 18.) ความเคร่งศาสนา 19.) ครอบครัวมีโรคร้ายแรง 20.) ครอบครัวไม่มีช่ือเสียง             

21.) การยยุงจากครอบครัว 22.) ถกูบงัคบั 23.) ความเคร่งครัดด้านวฒันธรรม 24.) มีคดีความทาง

ศาล 25.) หนีส้ินล้นพ้นตวั 26.) ทําให้เสียช่ือเสียง 27.) ลบหลูบ่รรพบรุุษ  28.) ครอบครัวประสบความ

วิบตัิ 29.) สถานภาพที่ตา่งกนั 30.) ถกูศาลบงัคบั 31.) การประพฤตินอกใจ 32.)ความไม่สอดคล้อง

ทางเพศ 33.) คนลกัเพศ 34.) มีบตุรไมไ่ด้ 35.) บตุรเป็นโรคร้าย 36.)บตุรไม่เช่ือฟัง  37.)ขดัแย้งกบับตุร

บญุธรรม 38.) ความหวาดระแวง 

        สพุตัรา สภุาพ (2545: 47) กลา่วว่า การท่ีครอบครัวแตกแยกสว่นมากจะมีหลายสาเหต ุ

เช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสรุาเป็นประจํา วิกลจริต ทารุณกรรม ไมเ่ลีย้งด ูเป็นต้น 

        ดงัจะสรุปได้ว่า สาเหตคุวามแตกแยกในครอบครัวมีมากมายหลายประการ ซึ่งสรุปได้             

2 ประการคือ สาเหตทุางด้านบคุคล และสาเหตทุางสงัคม 

 
                3.1.3 ผลกระทบของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก 
         ความแตกแยกในครอบครัวส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อพฤติกรรมของวัย รุ่น  

(ป.มหาขนัธ์. 2544: 68) ซึง่ผู้ วิจยัขอนําเสนอนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงผลกระทบของวยัรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก ดงันี ้

        อุมาพร  ตรังสมบตัิ. (2540: 199-200) กล่าวว่า การหย่าร้าง แยกทางกัน หรือการ

แต่งงานใหม่ท่ีเกิดขึน้เม่ือลกูอยู่ในวยัรุ่น จะมีผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กได้มาก โดยอาจทําให้

พฒันาการนัน้ล่าช้า หรือเร็วกว่าท่ีควรจะเป็นก็ได้ พฒันาการท่ีสําคญัของวยัรุ่นคือการก้าวไปสู่ความ



 28 

เป็นอิสระ พึ่งตนเองได้และเป็นตวัของตวัเอง การจะไปถึงจดุนัน้ได้วยัรุ่นต้องปรับความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อ

พ่อแม่ให้มีความเข้มข้นน้อยลง โดยวยัรุ่นจะห่างเหินจากพ่อแม่มากขึน้ บางครัง้อาจเหินห่างจากพ่อ

หรือแม่คนหนึ่ง และไปใกล้ชิดกับอีกคนหนึ่งแทน เม่ือพ่อหรือแม่คนหนึ่งจากไปเพราะการหย่าร้าง

กระบวนการดงักล่าวจะเป็นไปได้ยากขึน้ เพราะการที่พ่อหรือแม่เลีย้งดเูพียงคนเดียว ทําให้วยัรุ่นต้อง

เข้ามาใกล้ชิดพอ่หรือแมผู่้นัน้อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ถ้ามีความสมัพนัธ์ท่ีไมด่ีมาก่อน การมาอยูใ่กล้ชิดกนั

ก็จะทําให้วยัรุ่นอึดอดัใจ ถ้าเคยมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัก็อาจเกิดความผกูพนัท่ีมากเกินไป บางครัง้

พ่อแม่ก็เป็นฝ่ายเข้ามาผกูพนักบัลกูมากขึน้เพื่อทดแทนความรู้สญูเสียของตน ผลท่ีตามมาก็คือ วยัรุ่น

ไม่สามารถแยกตัวเองออกไปจากพ่อแม่ และสร้างความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับคนภายนอกได้ 

ความรู้สกึวา่ตนเป็นคนผิดและเป็นสาเหตขุองการหยา่ร้าง จะทําให้วยัรุ่นพยายามรับผิดชอบครอบครัว

มากขึน้ บางคนพยายามทําหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีจากไป  เช่น ทําสิ่งตา่งๆท่ีพ่อเคยทําให้แม่ พยายามดแูล

แมม่ากขึน้ หรือคอยใกล้ชิดเป็นเพื่อนแก้เหงาของแม ่

         อีกทัง้วยัรุ่นบางรายทนความใกล้ชิดกับพ่อแม่ไม่ได้ ก็จะมีการพฒันาความเป็นตวัของ

ตวัเองเร็วเกินไป เช่น ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านก่อนท่ีตนจะพร้อม หรือใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กบัเพ่ือนฝงู 

บางรายอาจหนีออกจากบ้าน หรือไมก็่แตง่งานแยกครอบครัวออกไปเร็วกวา่ท่ีควร เป็นต้น 

         สพุตัรา สภุาพ (2545: 50) กลา่ววา่ ผลของการท่ีครอบครัวแตกแยกที่มีตอ่วยัรุ่น คือ   

  1. ขาดความรักความอบอุ่น วยัรุ่นเคยชินต่อสภาพพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นและ

มัน่คงแก่เขา แต่ความสมัพนัธ์แบบนีต้้องถกูทําลายลงไป เป็นการทําลายความสมัพนัธ์แบบกลุ่มปฐม

ภมูิ ซึง่มีผลกระทบกระเทือนตอ่การพฒันาบคุลกิภาพท่ีดี แตเ่ม่ือหน่วยของครอบครัวถกูทําลายลง ลกูๆ

บางครัง้ก็ไมท่ราบวา่จะหนัหน้าไปพึง่ใคร  ซึง่อาจจะทําให้เขาผิดหวงัและมีเร่ืองให้สะเทือนใจ  

                        ความรู้สกึไม่มัน่คง ไม่มีความอบอุ่น จะเห็นได้ชดัในเด็กท่ีบ้านแตก เด็กท่ีประพฤติตวั

เหลวไหล เด็กกระทําผิด การประพฤติผิดทางเพศ และการเป็นเด็กจรจัด เป็นปัญหาท่ีซบัซ้อนมาก

เพราะเป็นปัญหาท่ีเด็กพยายามต่อสู้กับความดีและความชัว่ ซึ่งในท่ีสดุเด็กอาจจะไม่พยายามต่อสู้

ต่อไปหรือเผชิญต่อไป เพราะอาจเป็นผลจากการที่ครอบครัวไม่มีความสขุมากกว่า และการหย่าร้าง

เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ทีหลงั แตก่ารหยา่ร้างก็มีผลทําให้เดก็ขาดความมัน่คงและความปลอดภยั 

                        2. การปรับตวัของวยัรุ่น  หลงัการหย่าวยัรุ่นมกัจะอยู่กบัแม่ซึ่งมีผลกระทบกระเทือน

ตอ่บคุลิกภาพของวยัรุ่น เพราะปกติทัง้พ่อและแม่จะเป็นคนอบรมวยัรุ่นและวยัรุ่นก็เรียนรู้บทบาทจาก

พ่อและแม่ซึ่งเป็นแบบฉบบัสําหรับชีวิตของผู้ ใหญ่ แต่ถ้าเหลือแต่แม่ ซึ่งแม่เองก็ทําตวัแทนพ่อไม่ได้ 

บทบาทหรือแนวความประพฤตขิองพอ่จงึมีขึน้ได้ยากถ้าวยัรุ่นขาดพอ่ 
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                     บุญเสริม หุตะแพทย์ (2547: 94-95) กล่าวว่า วยัรุ่นควรได้รับการปลกูฝังสิ่งท่ีดีงาม 

ได้รับการอบรมขดัเกลาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ ใกล้ชิด ตลอดจนได้เห็นแบบอย่างการประพฤติ

ปฏิบตัท่ีิดีจากผู้ ท่ีอยูแ่วดล้อม แตห่ากวยัรุ่นต้องเผชิญกบัปัญหาในครอบครัวสิ่งตา่งๆท่ีทําหน้าท่ีก่อร่าง

สร้างแบบแผนบคุลกิภาพอาจไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ จงึทําให้มีผลกระทบตอ่วยัรุ่นดงันี ้

1. ทําให้วยัรุ่นมีพฒันาการไม่เป็นไปตามแบบแผนพฒันาการโดยทัว่ไป พฒันาการ

ตา่งๆ ดงักลา่ว ได้แก่ พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ปัญหาครอบครัวสง่ผลให้

สขุภาพกายและสขุภาพจิตของวยัรุ่นมีความบกพร่อง ตวัอย่างของพฒันาการด้านร่างกายที่แสดงถึง

ความไม่ปกติ เช่น วยัรุ่นท่ีไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ท่ีไม่มีเวลาให้ลกู หรือไม่เห็นความสําคญัของ

การใกล้ชิดลกู จะมีสภาพขาดอาหาร ไม่เจริญเติบโตเหมาะสมตามวยั อาจเกิดการเจ็บป่วย ส่วนด้าน

จิตใจนัน้ วัยรุ่นได้รับผลกระทบโดยเกิดความเครียดจากการที่พ่อแม่ทะเลาะกัน และอาจแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนีก้ับคนในครอบครัวและคนอื่นๆ เช่น เพ่ือนท่ี

โรงเรียน และจะสัง่สมพฤติกรรมนีจ้นกลายเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตามตวัอย่างท่ีได้รับจากครอบครัว 

หรือกรณีวยัรุ่นไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ก็มกัมีปัญหาในการปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน จากผลการวิจยั

มกัพบวา่ วยัรุ่นท่ีมีสมัฤทธ์ิผลการเรียนตํ่า มกัเป็นได้รับผลกระทบมาจากปัญหาครอบครัว 

2. ทําให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีเป็นต้นเหตุของปัญหาในสงัคม ปัญหาหลายประการที่

เป็นปัญหาสําคญัในสงัคม มีต้นเหตุมาจากปัญหาภายในครอบครัว พฤติกรรมหลายอย่างท่ีวัยรุ่น

แสดงออก เช่น ติดยาเสพย์ติด หนีเรียน มัว่สมุ เป็นนกัเลง หรือเท่ียวเตร่ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หนีออก

จากบ้าน สว่นหนึ่งเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว เช่น เห็นพ่อดื่มสรุาเป็นประจํา 

พ่อขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว แม่ติดการพนัน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสิ่งท่ีควรจะเป็น  

ขาดระเบียบ ขาดความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ตอ่สงัคม ก็เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการทําหน้าท่ี

ตามบทบาทของครอบครัว 

                        ดังจะสรุปได้ว่า ปัญหาการครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นทัง้ทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวต่อพฒันาการต่างๆของวยัรุ่นท่ีจะบกพร่อง บุคลิกภาพท่ี

เบี่ยงเบน ตลอดจนพฤตกิรรมท่ีเป็นต้นเหตขุองปัญหาตา่งๆ 

 
             3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับครอบครัวแตกแยก 
     ลินดา วงษ์ทน (2533: 364) ได้ศึกษาผลกระทบของครอบครัวแตกแยกในนวนิยายไทย  

ช่วงปี พ.ศ.2525-2531 ผู้ เขียนได้เสนอผลกระทบของครอบครัวโดยมุ่งไปท่ีวยัรุ่นจะได้รับผลกระทบ  

3 ด้านด้วยกนั คือ ด้านบคุลกิภาพและสขุภาพจิต ด้านพฤตกิรรม และด้านสงัคม โดยศกึษาถึงตวัละคร

แตล่ะตวัและชีผ้ลกระทบแตล่ะด้านท่ีตวัละคร 
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       ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  (2536: 165) ทําการวิจยัเร่ืองลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมของ

นกัเรียนวยัรุ่นท่ีอยู่ในสภาวะเสี่ยงในครอบครัว และทางป้องกนั โดยศึกษากับนกัเรียนชายหญิงอายุ

ตัง้แต ่10 – 17 ปี จํานวนทัง้สิน้ 4,590 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนจากครอบครัวท่ีมีฐานะคอ่นข้าง

ตํ่ามีจํานวน 1,509 คน คดิเป็น 33% นัน้ เป็นเดก็ท่ีขาดบิดาหรือมารดา หรือไม่ได้อยู่กบับิดามารดา ซึง่

เรียกวา่ครอบครัวแตกแยก ในจํานวนนี ้44% อยูก่บัมารดา 18% อยู่กบับิดา และอีก 38 % ไม่ได้อยู่กบั

บดิาและมารดา นอกจากนีย้งัมีอีก 13 % ของครอบครัวท่ีจดัว่าเป็นครอบครัวท่ีเครียดมาก และผลจาก

การวิจัยยังพบอีกว่า ครอบครัวแตกแยกท่ีมีแต่บิดาหรือมารดาอยู่ตามลําพังกับเด็ก จะมีผลเสียต่อ

จิตใจและพฤติกรรมของเด็กในหลายด้านมากท่ีสุด เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว และเด็กท่ีอยู่ใน

ครอบครัวเครียดจะมีผลเสียต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็กรุนแรงมากกว่าเด็กในครอบครัวแตกแยก

ทกุกรณี 

     ชัยสิทธ์ิ ทรัพย์สวนแตง(2542: 120-122) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างครอบครัว

แตกแยกกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน:ศึกษาเฉพาะรายกรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนบ้านกรุณาและบ้านปราณี พบว่า 1. สาเหตท่ีุครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดส่วน

ใหญ่แตกแยกมีสาเหตจุากท่ีบิดามีหญิงอ่ืนร้อยละ 35.4 ดื่มสรุาร้อยละ 22 บิดาทําร้ายมารดาร้อยละ 

16.5  2. ส่วนใหญ่จะกระทําผิดเก่ียวกบัคดียาเสพติด และสาเหตท่ีุกระทําผิดส่วนใหญ่เกิดจากความ

อยากลอง คกึคะนองร้อยละ 36.3 เพ่ือนชกัชวนร้อยละ 23.3 3. สว่นใหญ่มีระดบัความประพฤติไม่คอ่ย

เหมาะสม หากแยกในแต่ละด้านพบว่าในด้านสบูบุหร่ี เสพยาเสพติด เท่ียวกลางคืน 4. ส่วนใหญ่เด็ก

และเยาวชนที่กระทําผิดท่ีอยู่ในครอบครัวแตกแยกหากประสบปัญหาจะไม่ต้องการคําปรึกษา หารือ 

หรือคําแนะนําจากผู้ใด 

       ชิรวฒัน์ นิจเนตร (อ้างอิงจากธัญญารัตน์ แสงสว่าง.2545: 28) ได้ศึกษาสภาพเชิงจิต      

สงัคม ในโรงเรียนกบัสขุภาพจิตของนกัเรียน วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าวยัรุ่นท่ีมา

จากครอบครัวแตกแยกมีมโนภาพแห่งตนตํ่ากวา่ ซมึเศร้ามากกวา่ วิตกกงัวลมากกว่า และมีสขุภาพจิต

สว่นรวมเสื่อมมากกวา่วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวปกต ิ

 

4. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการศกึษารายกรณี 
   4.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษารายกรณี 
                 4.1.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี 
          กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 3) การศึกษารายกรณี หมายถึง การศึกษารายละเอียด

ต่างๆท่ีสําคญัของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในสงัคม เช่น บคุคล กลุ่ม ชมุชน สถาบนั เป็นต้น โดยเฉพาะใน

ปัจจบุนัมกัเน้นศึกษารายละเอียดของแต่ละบคุคล การศกึษารายละเอียดจะต้องศกึษาต่อเน่ืองกนัไป
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ระยะเวลาหนึ่ง แล้วนํารายละเอียดท่ีได้มาวิเคราะห์ตีความ เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตขุองพฤติกรรม ซึ่ง

อาจเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ได้ พฒันาการด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษด้าน

ใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆด้าน ถ้าในรายท่ีเป็นปัญหาจะได้เป็นแนวทางในการที่จะช่วยเหลือหรือแก้ไข 

แต่ถ้าในรายท่ีไม่เป็นปัญหา จะได้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ส่งเสริม หรือนําไปเป็นแบบฉบบัแก่

บคุคลอ่ืนตอ่ไป 

         พรหมธิดา แสนคําเครือ (2528: 70) กลา่วว่า การศกึษารายกรณีเป็นกระบวนการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลเป็นรายกรณีต่อเน่ืองกนัไประยะหนึ่ง โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อจะหาทางช่วย

ให้บคุคลปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ในทกุด้าน เช่น อารมณ์ สงัคม เจตคต ิความสนใจ และการเรียน 

         พนม ลิม้อารีย์ (2538: 8) การศกึษารายกรณี หมายถึง การศกึษารายละเอียด เก่ียวกบั

บคุคลอยา่งลกึซึง้ และวิเคราะห์ถึงสาเหตท่ีุทําให้บคุคลมีพฤตกิรรมเช่นนัน้ หรือมีพฤติกรรมแปลกไปว่า

มีสาเหตุมาจากอะไร รวมทัง้แปลความหมายของพฤติกรรมนัน้ๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กับปัญหาและ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบคุคลนัน้อยา่งไร 

         ทศวร มณีศรีขํา (2539: 170) ได้กล่าวว่า การศกึษารายกรณี เป็นวิธีการศึกษาบคุคล

อยา่งกว้างขวางและอย่างละเอียด ทัง้ภมูิหลงัและชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจบุนัซึง่ข้อมลูตา่งๆเหลา่นีจ้ะ

ช่วยทําให้ผู้ศกึษารู้จกัและเข้าใจบคุคลนัน้อย่างแท้จริง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ การแนะแนว ช่วยเหลือ

บคุคลนัน้และช่วยให้เขาตระหนกัรู้ รวมทัง้สามารถปรับตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุของ

ตน เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

         ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ การศกึษารายกรณี หมายถึง การศกึษารายละเอียดตา่งๆของบคุคลท่ี

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และนํารายละเอียดท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตีความโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ

ช่วยเหลือ ป้องกนั และสง่เสริม ให้ดีขึน้ในทกุด้าน 

 
                4.1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี 
         กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 8-9) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณีว่ามี

จดุมุง่หมายหลกั 2 ประการ คือ 

                  1. เพ่ือใช้ในการแนะแนวและให้คําปรึกษา ซึง่แบง่เป็นจดุมุง่หมายยอ่ยๆ ได้ดงันี ้

                      1.1 เพ่ือเป็นพืน้ฐานสําหรับการวินิจฉัยและการรักษาในรายที่มีปัญหาต่างๆ 

เช่น ปัญหา การปรับตวั ปัญหาการเรียน ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การลกัขโมย การพดูประชด โรคจิต 

โรคประสาท ฯลฯ 

                      1.2  เพ่ือทําให้ผู้ศกึษาเข้าใจบคุคลได้อย่างละเอียด ลกึซึง้ทกุแง่ทกุมมุ อนัเป็น

ประโยชน์ ในการให้คําปรึกษา 
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                     1.3  เพ่ือทําให้บคุคลท่ีรับการศกึษาได้รู้จกัวิเคราะห์ตนเอง จนเกิดความเข้าใจ

ตนเองได้อยา่งถกูต้องตรงตามความเป็นจริง 

                     1.4  เพ่ือใช้อบรมครูประจําการให้เข้าวิธีการศกึษาบคุคลเป็นรายกรณียิ่งขึน้อนั

เป็นผลให้งานแนะแนวและให้คําปรึกษามีบคุลากรท่ีจะช่วยเหลือได้อยา่งถกูต้องเพิ่มขึน้ 

                 2. เพ่ือใช้ในกรณีอ่ืนๆ ได้แก่ 

                     2.1  เพ่ือใช้ในการวิจยั โดยศกึษาในอดีตและปัจจบุนั เพ่ือทํานายพฤติกรรมท่ี

เกิดขึน้ในอนาคต อาจเป็นพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาหรือไมเ่ป็นปัญหาก็ได้ 

                    2.2  เพ่ือการติดตามผลของการใช้เทคนิคหรือวิธีต่างๆ อนัเป็นแนวทางที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสตอ่ๆไป 

                    2.3  เพ่ือเป็นพืน้ฐานสําหรับการศึกษาบุคคลทัว่ไปๆ ท่ีผู้ศึกษาสนใจอาจเป็น

ความสามารถพิเศษ การมีบคุลกิภาพดีเพ่ือนําไปใช้เป็นแบบฉบบัท่ีดีตอ่ไป 

          พนม ลิม้อารีย์ (2538:10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของการศึกษารายกรณีไว้

ดงัตอ่ไปนี ้

             1. เพ่ือสืบค้นหาสาเหตท่ีุทําให้นกัเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ให้

ความช่วยเหลือและแก้ไขได้อยา่งถกูต้อง 

             2. เ พ่ือสืบค้นกระสวน  (Pattern) การพัฒนาของนักเ รียนทัง้ทางด้านร่างกาย 

สตปัิญญา อารมณ์ สงัคมและจิตใจ ซึง่ทางโรงเรียนจะได้ให้การสง่เสริมพฒันาได้อยา่งเหมาะสม 

             3. เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง ยอมรับความจริงเก่ียวกับตนเอง 

สามารถพฒันาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและเลือก

อาชีพ และสามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

             4. เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนได้ดีขึน้ และให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน

ในการแก้ปัญหาบตุรหลานของตน 

             5. เพ่ือช่วยให้คณะครูได้เข้าใจนักเรียนอย่างละเอียดลึกซึง้ถูกต้องและนําผลของ

การศึกษารายกรณีไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และการให้บริการต่างๆแก่

นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน  

                     ลกัขณา  สริวฒัน์  (2548 : 3)  ได้กลา่วถึงความมุง่หมายของการศกึษารายกรณีดงันี ้

                        1. เพ่ือศึกษารูปแบบพัฒนาการของบุคคลทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

และสงัคม อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสง่เสริมสนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่าง

ถกูต้องและเหมาะสม 
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                         2. เพ่ือค้นหาสาเหตุท่ีทําให้บุคคลมีพฤติกรรมผิดปกติ และจะได้หาแนวทางให้         

การช่วยเหลือแก้ไขได้ถกูต้องเหมาะสมและได้ผล 

                         3. เพ่ือให้บุคคลเกิดความเข้าใจในตนเอง ยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกับตน เพ่ือ

นําไปสูก่ารมีความสามารถพฒันาตนเองได้  สามารถวางแผนชีวิตและเลือกแนวทางการศกึษาตอ่และ

เลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนได้  จนทําให้มีการดําเนินชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 

                         4. เพ่ือช่วยให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น บคุคลในครอบครัว หรือพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง หรือ

ผู้ ร่วมงานเกิดความเข้าใจเขาได้อยา่งละเอียดลกึซึง้ ถกูต้อง พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ

และนําผลการศกึษารายกรณีไปหาแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ 

                         5. เพ่ือให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้แนวทางในการจดักิจกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ

บคุลกิลกัษณะของเขา  ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ในการให้ความช่วยเหลือได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

                ดงัจะสรุปได้ว่า  จดุมุ่งหมายการศกึษารายกรณีจะช่วยให้ผู้ศกึษา และผู้ เก่ียวข้องได้

รู้จัก เข้าใจผู้ รับการศึกษาเก่ียวกับพฒันาการ สาเหตขุองพฤติกรรมได้อย่างละเอียด ถูกต้องแท้จริง 

และผู้ รับการศึกษาเกิดความเข้าใจในตนเอง ยอมรับความเป็นจริง และร่วมกันหาแนวทางป้องกัน

ปัญหา แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา และส่งเสริมให้พฒันาตนเองตามความสามารถ ความถนดั 

และความสนใจ จนทําให้สามารถดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกต ิ

 
                 4.1.3 ประโยชน์ของการศกึษารายกรณี 
      การศกึษารายกรณี เป็นเทคนิควิธีการศกึษา ท่ีมีประโยชน์ตอ่งานของบคุคลหลายอาชีพซึง่

มีทัง้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 9 -10) ได้แบง่ประโยชน์ของการศกึษา

รายกรณีออกเป็น 2 แนวทางดงันี ้

              1. ประโยชน์ทางตรงอนัเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ศึกษาเองนัน่คือทําให้ผู้ศกึษาได้

เข้าใจถึงปัญหาได้กว้างขวาง ขณะเดียวกนัก็ทําให้เป็นคนท่ีรู้จกัใช้เหตผุลในการพิจารณาสิ่งตา่งๆท่ีเกิด

ขึน้กบัตนเองและสามารถพฒันาตนเองได้ในท่ีสดุ 

             2. ประโยชน์ทางอ้อม เป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ รับการศกึษา นัน่คือ ทําให้ผู้ ท่ีได้รับ

การศึกษาได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทันต่อเหตกุารณ์ และในขณะเดียวกันผู้ รับการศึกษาจะ

เข้าใจตนเองมากขึน้ รู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง และสามารถพฒันาตนเองได้ในท่ีสดุ 
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    พนม ลิม้อารีย์ (2538: 10) ได้สรุปประโยชน์ของการศกึษารายกรณี ไว้ดงันี ้

             1. ประโยชน์ตอ่ครูผู้แนะแนวที่เป็นผู้ศกึษาโดยตรงมีดงันี ้

                 1.1  ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รายละเอียดเก่ียวกบัตวันกัเรียนอยา่งกว้างขวาง ทํา

ให้รู้จักเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ช่วยให้ครูหรือผู้ แนะแนวมีความเข้าใจและยอมรับ

เร่ืองราว ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลดีขึน้ มีจิตใจเป็นกลางไมมี่อคตติอ่บคุคลมาเก่ียวข้อง 

                 1.2  ช่วยให้ครูหรือผู้ แนะแนวเข้าใจถึงสาเหตุ และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ทําให้มองเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

และทนัเหตกุารณ์ 

                 1.3  ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวมีความรู้ มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและกลวิธีตา่งๆใน

การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัตวันกัเรียน และยงัช่วยให้เป็นคนมีเหตผุล รู้จกัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ รู้จกั

การแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมลูท่ีได้รวบรวมไว้มาประกอบพิจารณาตดัสนิใจ 

            2. ประโยชน์ตอ่นกัเรียนท่ีเป็นผู้ได้รับการศกึษา ดงันี ้

                2.1  ช่วยให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความจริงเก่ียวกบัตนเองมีการ

ปรับปรุงตนเอง หรือแก้ไขปัญหาของตน เพ่ือช่วยให้สภาพชีวิตดีขึน้กวา่เดมิ 

               2.2  ช่วยให้นกัเรียนมีกําลงัใจและความเต็มใจท่ีดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหวงั

และเข้มแข็ง 

          3. ประโยชน์ตอ่คณะครู และโรงเรียนดงันี ้

              3.1  ช่วยให้คณะครูรู้จกัและเข้าใจนกัเรียนของตนดีขึน้ ยินดีให้ความร่วมมือในการ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กบันกัเรียน 

             3.2  ให้โรงเรียนได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆเก่ียวกับปัญหาและความต้องการของ

นกัเรียนทําให้สามารถนําข้อเท็จจริงเหล่านัน้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การ

จดักิจกรรมและการให้บริการด้านตา่งๆแก่นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

      ทศวร มณีศรีขํา (2539: 182) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการศกึษารายกรณีไว้ดงันี ้

                     1. ทําให้ได้ข้อมลูจํานวนมากและกว้างขวาง ช่วยให้รู้จกัและเข้าใจนกัเรียนละเอียดทกุแง่

ทกุมมุ 

                     2. ช่วยให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้รวบรวมนัน้มาวิเคราะห์ และวินิจฉัยหาสาเหตุของ

พฤตกิรรมได้มากกวา่วิธีอ่ืนๆ 

          3. ทําให้ผู้ศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มองเห็นแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบั

นกัเรียนแตล่ะคน 
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         4. ทําให้นักเรียนได้รู้จักเข้าใจตนเอง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เท่ากบัเป็นการช่วยลดปัญหา และเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาชาตอีิกทางหนึง่ด้วย 

               นงลกัษณ์  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย์ (2548: 70) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการศกึษา

รายกรณี ดงันี ้

                     1. ช่วยให้ผู้ศึกษาและผู้ เก่ียวข้องเข้าใจและยอมรับเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล

มากขึน้ 

                     2. ทําให้ได้ข้อมลูท่ีละเอียด ลกึซึง้ มีเหตผุล 

                     3. ผู้ศกึษาได้ฝึกทกัษะการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ 

                     4. บคุคลท่ีเป็นกรณีศกึษาจะได้รับความช่วยเหลือ เกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความ

จริง มีกําลงัใจ มีความเตม็ใจท่ีจะดําเนินชีวิตตอ่ไปอยา่งมีความหวงัและเข้มแข็ง 

                     5. ช่วยให้ผู้ ปกครองเกิดความสบายใจ เพราะได้ตระหนักในคุณค่าบุคคลท่ีเป็น

กรณีศึกษาและเห็นความตัง้ใจจริงของผู้ ศึกษา นักแนะแนว หรือสถาบันในการช่วยเหลือ แก้ไข            

และสง่เสริมพฒันาบคุคล 

                     ดงัจะสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการศึกษารายกรณีนัน้มีต่อผู้ศึกษา ผู้ รับการศึกษา และ

ผู้ เก่ียวข้อง ในด้านการรู้จกั เข้าใจสาเหตขุองพฤตกิรรมของรายกรณี และรายกรณีสามารถรู้ เข้าใจและ

ยอมรับตนเอง อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และส่งเสริม

พฒันารายกรณีท่ีศกึษาให้สามารถปรับตวัและอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 
         4.1.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี 
           การศกึษารายกรณี เป็นวิธีการศกึษาบคุคลอย่างละเอียดทกุด้าน อย่างตอ่เน่ืองกนัเป็น

เวลานาน โดยการใช้เทคนิคการแนะแนวหลายๆอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคล โดยมี

ขัน้ตอนในการศกึษาอยา่งเป็นระบบ เพ่ือพยายามทําให้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ควรแก่การเช่ือถือ

ได้ (กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์. 2527: 23) 

             พนม  ลิม้อารีย์  (2538: 12 – 13) ได้จําแนกลําดบัขัน้การดําเนินงานของการศกึษาราย

กรณีไว้ 6 ขัน้ คือ 

                         ขัน้ท่ี 1 ขัน้รวบรวมข้อมลูท่ีจําเป็นเก่ียวกบัตวับคุคล(Collecting of the necessary 

data)  จะช่วยให้รู้จกัและทราบภาวะความเป็นไปในปัจจบุนัของผู้ถกูทําการศกึษา 

                         ขัน้ท่ี 2 ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) การนําข้อมลูท่ีได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์หา

ข้อเท็จจริงและจําแนกออกเป็นด้าน ๆ  เพ่ือสะดวกในการตีความหมายข้อมลูเก่ียวกบับคุคลนัน้ 
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                          ขัน้ท่ี 3 ขัน้ตรวจวินิจฉยัปัญหา (Diagnosis) การนําเอาผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ท่ี 

2  เป็นพืน้ฐานประกอบการพิจารณา  เพ่ือวินิจฉยัสาเหต ุการลงความเห็นเก่ียวกบัปัญหา อาจเป็นการ

ชัว่คราวไมใ่ช่ข้อยตุ ิแตเ่ป็นพืน้ฐานของการสงัเคราะห์ข้อเท็จจริงในขัน้ตอ่ไป 

                          ขัน้ท่ี 4 ขัน้สังเคราะห์ข้อมูลหรือขัน้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (Synthesis) ศึกษา

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาเพิ่มเติมด้วยวิธีการ  เช่น สงัเกต สมัภาษณ์ การทดสอบ และกลวิธีอ่ืน ๆ      

และนําข้อเท็จจริงท่ีได้มาสงัเคราะห์เข้าด้วยกนักบัข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่  ทําให้มองเห็นความสมัพนัธ์ของ

ข้อมูลแต่ละด้าน  เกิดเป็นภาพรวมทางบุคลิกภาพของบุคคลผู้นัน้ จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจ

ลกัษณะของปัญหา สาเหตขุองปัญหาอยา่งถ่องแท้ 

                          ขัน้ท่ี  5  ขัน้ให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เม่ือแน่ใจการตรวจวินิจฉัยปัญหา

ถูกต้องแล้ว  ควรหามาตรการต่าง ๆ นํามาช่วยเหลือแนะแนวทางนักเรียนในการแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจงั  เพ่ือช่วยให้นกัเรียนสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและถกูต้อง 

                          ขัน้ท่ี  6  ขัน้ติดตามผล  (Follow-up)  จะช่วยให้ทราบว่าการศึกษารายกรณีประสบ

ความสําเร็จมากน้อยเพียงไร มีข้อบกพร่องท่ีควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  และจะต้องให้ความ

ช่วยเหลือเพิ่มเตมิหรือไม ่เพ่ือผู้ ทําการศกึษาจะได้ดําเนินการตอ่ไปอยา่งเหมาะสม 

                      ทศวร  มณีศรีขํา (2539: 171 – 174) การศกึษารายกรณีประกอบด้วยกระบวนการเป็น

ขัน้ตอน ดงันี ้

                          1. การเลือกนกัเรียนสําหรับศึกษารายกรณี สามารถจําแนกได้ดงันี ้คือ นกัเรียนท่ี

ประสบความสําเร็จในด้านการเรียนดีเย่ียม มีความสามารถพิเศษบางอย่าง เช่น ศิลปะ ดนตรี                 

มีความทะเยอทะยาน มีกําลงัเข้มแข็งท่ีจะเอาชนะอปุสรรค มีปัญหามาก เรียนอ่อนไม่สามารถทํางาน

ในระดบัท่ีเรียนอยูไ่ด้ มีพฤตกิรรมดีเดน่สมควรเอาเป็นตวัอยา่ง มีพฤตกิรรมปกตธิรรมดาทัว่ไป 

                          2. ผู้ ท่ีรับผิดชอบในการศกึษารายกรณี  ควรเป็นหน้าท่ีของครูหรือผู้แนะแนว  เพราะ

ใกล้ชิดเก่ียวข้องกบันกัเรียนโดยตรง  โดยทํางานเป็นทีมเพ่ือรวบรวมข้อมลู ข้อเท็จจริง และรายละเอียด

ตา่ง ๆ ให้สมบรูณ์ครอบคลมุทกุด้าน  แตภ่าระงานสว่นใหญ่จะอยูท่ี่ผู้แนะแนว  เพราะต้องประสานและ

เก็บรักษาข้อมลูให้เป็นระบบและมีระเบียบ สะดวกตอ่การนํามาใช้อ้างอิง 

                          3. การรวบรวมข้อมลูเพ่ือศกึษารายกรณี  (Collecting of the necessary data)   

ควรให้ความสนใจแหลง่ข้อมลูท่ีสําคญั ได้แก่ 

                               3.1 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัตวันกัเรียน ครอบครัว ประวตัิทางการศกึษา 

สขุภาพอนามยัจากระเบียบสะสม 
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                              3.2  การสงัเกตในสถานการณ์ตา่ง ๆ เก่ียวกบันกัเรียน  เพ่ือทราบสมัพนัธภาพทาง

สงัคม การปรับตวั และบนัทกึการสงัเกต เพ่ือเปรียบเทียบผลของความเปลี่ยนแปลงในแตล่ะช่วงเวลา 

                              3.3  การสมัภาษณ์นกัเรียน เช่น นดัหมายมาพดูคยุ ช่วงทําการสอน เวลาท่ีพบกบั

นกัเรียน บางครัง้ในแตล่ะวนั การพดูคยุอย่างไม่เป็นทางการทําให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและได้ข้อมลู

ท่ีเป็นจริงและน่าเช่ือถือ 

                              3.4  การสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียน จะได้ข้อมลูท่ีชดัเจนและสมบรูณ์ 

                              3.5  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  จะช่วยให้เห็นสภาพความสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบิดา มารดาของนักเรียน เป็นการสร้างสมัพันธภาพที่ดี

ระหวา่งผู้ปกครอง ครู และนกัเรียน 

                              3.6  การศกึษาข้อมลูอตัชีวประวตั ิการบนัทกึประจําวนัและผลงานอื่น ๆ 

                              3.7  ข้อมลูจากแบบสอบถามทําให้ทราบความนึกคิด เจตคติ ความสนใจ คา่นิยม

ของนกัเรียนท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

                              3.8  การศกึษานกัเรียนจากผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบหรือแบบสํารวจตา่ง ๆ 

เช่น แบบทดสอบความสนใจ ความถนดั สตปัิญญา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

                              3.9  การศกึษาข้อมลูจากเคร่ืองมือและเทคนิคทางการแนะแนวอื่น ๆ 

                         4.  การวิเคราะห์ข้อมลู  (Analysis) 

                              เม่ือรวบรวมข้อมลูแล้วจะนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเท็จจริงและจดัแยกออกเป็น

ด้าน ๆ เพ่ือง่ายและสะดวกตอ่การทําความเข้าใจผู้ถกูศกึษา 

                         5.  การวินิจฉยัปัญหา  (Diagnosis) 

                              การวินิจฉัยสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหา จะทําให้สามารถช่วยเหลือนักเรียน      

ซึ่งการวินิจฉัยอาจเป็นเพียงสมมติฐานท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม

ตอ่ไป 

                         6.  การสังเคราะห์ข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (Systhesis) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลอาจยังไม่เพียงพอหรือขาดความชัดเจน จึงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือนํามา

สงัเคราะห์รวมกบัข้อมลูเดมิ  จะช่วยให้เห็นความสมัพนัธ์ข้อมลูแตล่ะด้าน  เกิดภาพรวมบคุลกิภาพของ

ผู้ ท่ีศกึษา  ซึง่จะช่วยให้เข้าใจลกัษณะปัญหาและสาเหตขุองปัญหาชดัเจนยิ่งขึน้ 

                         7.  การให้ความช่วยเหลือ  (Treatment)  ผู้ศกึษาต้องพิจารณาหาแนวทางที่จะนํามา

แนะแนว แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม  อาจมีแนวทางหลักและแนวทางของ    

การดําเนินการ  ซึง่หากไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถนําแนวทางรองมาใช้ได้ และหากการ

แก้ปัญหายงัไมค่ลี่คลาย ควรทบทวนรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
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                          8.  การติดตามผล (Follow-up) เพ่ือติดตามผลดวู่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาของผู้ ท่ีศกึษาลด

น้อยหรือหมดไปหรือไม่  สามารถปรับตวัและใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมมีความสขุเพียงใด  และช่วยเหลือหรือ

ปรับปรุงกรณีท่ียงัไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้อง 

                     จําเนียร  ช่วงโชต ิ(2544: 206)ได้กลา่วถึงขบวนการของการศกึษารายกรณีประกอบด้วย

การดําเนินงาน 6 ขัน้ดงันี ้

                          1. ขัน้การรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเก่ียวกบัตวับุคคล (Collecting of the 

necessary data)  จะช่วยให้รู้จกัภาวะความเป็นไปในปัจจบุนัของเดก็ท่ีศกึษา 

                          2.  ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) อาจกระทําโดยวิธีประชมุปรึกษาด้วยการเชิญ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็มาประชมุร่วมกนัพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมมาได้จากขัน้ท่ี 1 

                          3.  ขัน้การตรวจวินิจฉยัปัญหา  (Diagnosis) นําเอาผลขัน้วิเคราะห์ข้อมลูใน ขัน้ท่ี 2  

มาประกอบพิจารณาวินิจฉัยสาเหต ุการลงความเห็นเก่ียวกับปัญหา  อาจจะยงัไม่สิน้สดุจนกว่าจะ

ค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง และมีหลกัฐานสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

                          4.  ขัน้การสงัเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน (Synthesis) เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมด้วยวิธีการ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การทดสอบ และกลวิธีอ่ืน ๆ และนําข้อเท็จจริงท่ี

ได้มาสงัเคราะห์เข้ากบัข้อเท็จจริงท่ีมีอยูเ่ดมิ เพ่ือช่วยให้เข้าใจลกัษณะปัญหาและทําการวินิจฉยัปัญหา

ได้อยา่งถกูต้อง 

                          5.  ขัน้การแก้ไขปัญหา  (Treatment)  เป็นการคิดหาวิธีการท่ีจะนํามาช่วยเหลือและ

แนะแนวทางเดก็ในการแก้ไขปัญหาหรือการปรับตวัให้เหมาะสมตอ่ไป 

                          6.  ขัน้การติดตามผล  (Follow-up)  จะช่วยทําให้ทราบว่าขบวนการศกึษา รายกรณี

มีประสทิธิผลข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร 

                   ลกัขณา สริวฒัน์ (2548:15) กล่าวว่า การศึกษารายกรณีโดยทั่วไปได้มีการแบ่งเป็น

ขัน้ตอนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนตามวตัถุประสงค์โดยมีการดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้

    1. ขัน้รวบรวมข้อมลูท่ีจําเป็นเก่ียวกบัตวับุคคล (collecting of the Necessary 

Data) 

    2.  ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) 

    3.  ขัน้วินิจฉยัปัญหา (Diagnosis) 

    4.  ขัน้สงัเคราะห์ข้อมลูหรือขัน้รวบรวมข้อมลูเพิ่มเตมิ (Synthesis) 

    5.  ขัน้ให้ความช่วยเหลือ (Treatment) 

    6.  ขัน้ตดิตามผล (Follow - Up) 



 39 

         จากแนวคิดของบุคคลดังกล่าวข้างต้น พบว่ากระบวนการศึกษารายกรณีของแต่ละ

บคุคลมีความคล้ายคลงึกนั  ซึง่จะสรุปกระบวนการการศกึษารายกรณีได้ 7 ขัน้ตอน ซึง่เป็นแนวทางให้

ผู้วิจยันําไปใช้ในการศกึษารายกรณีได้ดงันี ้

         การรวบรวมข้อมลูท่ีดีนัน้ ควรจะต้องใช้หลายๆเทคนิค แต่ละเทคนิคควรใช้หลายๆครัง้ 

เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของบคุคลอย่างละเอียด และตรงกบัข้อเท็จจริงมากท่ีสดุ เทคนิคตา่งๆท่ีนิยม

ใช้มี 9 เทคนิค ดงันี ้(กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์. 2527: 29) 

    1. การสงัเกต (Observation) การบนัทกึการสงัเกต (Observational record) 

    2. การสมัภาษณ์ (Interview) 

    3. การเยี่ยมบ้าน (Home-Visit) 

    4. อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 

  5. บนัทกึประจําวนั (Diary) 

    6. สงัคมมิต ิ(Sociometry) 

    7. แบบสอบถาม (Questionnaire) 

    8. แบบทดสอบ (Testing) 

    9. ระเบียนสะสม (Comulative Record) 

         เทคนิคตา่ง ๆ ทัง้  9   เทคนิค มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
            1. การสังเกต และการบันทกึการสังเกต (Observation and Observation ) 
    การสงัเกตเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ถกูสงัเกตในการศกึษา

รายกรณีท่ีใช้มาก บางครัง้อาจใช้ร่วมกบัการสมัภาษณ์ วิธีการนีส้ามารถปฏิบตัไิด้ทกุวนั ข้อมลูท่ีได้จาก

การสงัเกตจะช่วยให้ผู้สงัเกตสามารถเข้าใจเก่ียวกบัการแสดงพฤตกิรรมในแตล่ะสถานการณ์ดีขึน้ 

        1.1 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการหรือเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ศึกษา ในการศึกษารายกรณีเป็นวิธีการใช้กันมากวิธีหนึ่งบางครัง้อาจใช้

ร่วมกบัสมัภาษณ์เป็นวิธีท่ีไม่ต้องลงทนุ สามารถปฏิบตัิได้ทกุวนัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต จะช่วยให้ผู้

สงัเกตสามารถเข้าใจเก่ียวกบัการแสดงพฤตกิรรมในแตล่ะสถานการณ์ได้ดีขึน้ตรงกบัข้อเท็จจริง โดยใน

การสังเกตในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้ชนิดการสังเกต ซึ่งอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ  3 เกณฑ์ (กมลรัตน์   

หล้าสวุงษ์.  2527: 33 ) ได้แก่ 

                          1.1.1  ใช้วิธีการสงัเกตเป็นเกณฑ์โดยใช้การสงัเกตทางตรง (Direct 

Observation) เป็นวิธีการท่ีผู้สงัเกตพฤตกิรรมของผู้ถกูสงัเกตด้วยตนเอง 

                            1.1.2  ใช้ผู้สงัเกตเป็นเกณฑ์ ทําได้  2  วิธี คือ 
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                             1.1.2.1 การสงัเกตโดยการเข้าร่วม (Participant Observation)  

เป็นวิธีการท่ีผู้สงัเกตจะต้องเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์นัน้ในฐานะสมาชิกคนหนึง่ของกลุม่ 

                          1.1.2.2 การสงัเกตโดยการไม่เข้าร่วม (Non – Participant 

Observation) เป็นวิธีการท่ีผู้สงัเกตไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นัน้ แต่อยู่ภายนอกคอยสงัเกตอย่าง

เดียวไมมี่บทบาทในกลุม่นัน้ 

                1.1.3  ใช้ผู้ถูกสงัเกตเป็นเกณฑ์โดยการใช้การสงัเกตแบบไม่เป็นพิธีการ  

(Informal Observation) เป็นวิธีการสงัเกตท่ีผู้ถกูสงัเกตไม่รู้ตวัว่าถกูสงัเกต เน่ืองจากไม่ได้มีการนดั

หมายลว่งหน้า 
             1.2 การบันทกึการสังเกต 
                   กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 43 – 44) เสนอแนวหลกัการบนัทกึสงัเกตไว้ ดงันี ้

                         1. บนัทกึพฤตกิรรมท่ีเห็นชดัเจน โดยเรียงลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนหลงั 

                         2. ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ และส่ือความหมายเพื่อผู้ อ่ืนจะได้อ่านเข้าใจ

ง่าย และเข้าใจตรงกนักบัผู้บนัทกึ 

                         3. ควรบนัทึกพฤติกรรมของผู้ ถูกสงัเกต แยกไปจากการแสดงความคิดเห็น

ของผู้สงัเกต และบนัทึกเป็นพฤติกรรมผู้ถกูสงัเกตในแตล่ะครัง้ ไม่ควรใช้วิธีการสรุปพฤติกรรมท่ีได้จาก

การสงัเกตหลาย ๆ ครัง้เข้าด้วยกนั 

                        4. ควรบนัทึกทนัทีหลงัการสงัเกตเสร็จสิน้ลง หรือบนัทึกในขณะสงัเกต หากมี

การสงัเกตในระยะเวลานานและมีผู้สงัเกตหลายคน โดยการแบง่เวลาในการสงัเกตและบนัทกึ 
           1.2.1 วิธีการบันทกึการสังเกต 
              การบนัทกึการสงัเกตทัว่ไปมี  2  วิธี 

                      1. การบนัทึกแบบอตันยั (Subjective Record ) เป็นวิธีการบนัทึกท่ีใส่

ความคิดเห็นของผู้สงัเกตไปพร้อม ๆ กนักบัพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ วิธีการบนัทึกแบบนีนิ้ยมกนัมาก คือ

การบนัทึกพฤติกรรมแบบพรรณนา ( Descriptive  Record ) ซึง่สามารถทําได้ง่ายโดยเขียน ข้อความ

เรียงไปเร่ือย ๆ แตถ้่าผู้สงัเกตมีอคตติอ่ผู้ถกูสงัเกต ข้อมลูท่ีบนัทกึอาจไมต่รงกบัข้อเท็จจริงก็ได้ 

                     2. การบนัทึกแบบปรนยั (Objective  Record) เป็นการบนัทึกเฉพาะ

พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้และแยกความคิดเห็นของผู้สงัเกตออกต่างหาก ซึ่งการบนัทึกแบบนีอ้าจกระทําได้  

2  วิธีดงันี ้
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                           2.1 การบนัทกึแบบไมเ่ป็นระบบ คือ การบนัทกึพฤติกรรมท่ีสงัเกตตาม

จุดมุ่งหมายและตามลําดบัเหตกุารณ์ การบนัทึกแบบนีท่ี้นิยมใช้เรียกว่า ระเบียนพฤติการณ์เป็นวิธีท่ี

นิยมมากกวา่ การบนัทกึพฤตกิรรมแบบพรรณนา เน่ืองจากผู้อา่นสามารถเข้าใจพฤตกิรรมท่ีแท้จริงของ

ผู้ถกูสงัเกตได้มากกวา่ 

                             2.2  การบนัทึกแบบเป็นระบบ คือ การบนัทึกหลงัจากท่ีมีการตีความ

หรือเข้าใจลกัษณะของพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้อย่างถกูต้อง เป็นการบนัทึกท่ีเป็นปรนยัมากท่ีสดุมีความ

เท่ียวตรงเช่ือถือได้ ซึง่การบนัทกึพฤตกิรรมแบบนี ้แบง่ออกเป็น  3 ประเภทดงันี ้

                                2.2.1 การบันทึกพฤติกรรมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  

(Garphic Rating Scale) คือ การบนัทกึการสงัเกตโดยใช้มาตราสว่นประเมินลกัษณะพฤติกรรมตา่ง ๆ 

ตามท่ีกําหนดขึน้ให้ตรงกบัจดุมุง่หมายท่ีต้องการสงัเกต 

                               2.2.2 การบันทึกพฤติกรรมแบบกําหนดลักษณะพฤติกรรม  

(Behavior Descriptive   Scale) คือ การบนัทึกการสงัเกตโดยกําหนดลกัษณะพฤติกรรมแล้วบรรยาย

ลกัษณะพฤติกรรมนัน้ ๆ ไว้หลาย ๆ ข้อความ ให้ผู้บนัทึกทําเคร่ืองหมายหน้าข้อความท่ีคิดว่าตรงกับ

ลกัษณะพฤตกิรรมท่ีสงัเกตได้ 

                              2.2.3 การบนัทึกพฤติกรรมแบบให้คะแนน (Score Scale) คือ  

การบนัทึกพฤติกรรมท่ีได้จากการสงัเกต โดยการท่ีผู้บนัทึกประเมินลกัษณะของพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้

เป็นตวัเลข และตวัเลขนีจ้ะเป็นรหสัท่ีแปลความหมายออกเป็นพฤตกิรรมตา่ง ๆ 
              1.2.2 ลักษณะพฤตกิรรมที่ควรสังเกต 
              กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 41-42) ได้เสนอแนะ ลกัษณะพฤติกรรมท่ีควร

สงัเกตไว้ดงันี ้

                      1. พฤติกรรมท่ีทุกคนหรือคนส่วนใหญ่สนใจ หรือดึงดดูความสนใจ ซึ่ง

เป็นพฤตกิรรมทางบวกและทางลบ เช่น เรียนเก่ง มีพฤตกิรรมก้าวร้าว 

                      2. พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความบกพร่องด้านร่างกายหรือจิตใจ เช่นชอบ

แยกตวัอยูค่นเดียว เดนิเขยกเท้า เป็นต้น 

                      3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก หรือบ่อยครัง้ เกินความจําเป็น ซึ่งอาจจะ

เกิดจากปัญหาทางจิตใจ เช่น กระพริบตาบอ่ยครัง้ การล้างมือบอ่ยครัง้จนเกินปกต ิเป็นต้น 
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             ทศวร มณีศรีขํา (2539: 37-38) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีครูหรือผู้แนะแนวควร

สงัเกตนกัเรียนคือ 

                     1. พฤติกรรมท่ีนักเรียนกระทําซํา้ซากอยู่เสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

เพราะพฤตกิรรมเช่นนัน้ยอ่มเป็นภาพท่ีแสดงถึงอปุนิสยั หรือคณุลกัษณะของนกัเรียนผู้นัน้ได้เป็นอย่าง

ดี 

                     2.  พฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากธรรมชาติหรือกระทําไปโดยมิได้

คาดหมายตวัอย่างเช่น นกัเรียนท่ีปกติมีความร่าเริง แจ่มใส ่เรียนเก่ง แตก่ลบัแสดงอาการเศร้าซมึและ

เบื่อหน่ายอยา่งเห็นได้ชดั เป็นต้น 

                     3. พฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือไม่สามารถท่ีจะ

เผชิญกบัสภาพความเป็นจริง เช่น นกัเรียนบางคนไม่ยอมรับสภาพว่าบิดาของตนเสียชีวิตไปแล้วยงัคง

พดูคยุกบัเพ่ือนเหมือนวา่ ตวัเขานัน้ทํากิจกรรมบางอยา่งกบับดิาของเขาอยูเ่ป็นต้น 

                     4. พฤติกรรมท่ีเป็นแบบฉบบัท่ีแท้จริง ผู้สงัเกตจะทราบได้จากการสงัเกต

พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมาในสถานการณ์ปกตธิรรมดา 

              1.2.3 ข้อควรบันทกึในการบันทกึการสังเกต (ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 63) 

              การบนัทึกการสงัเกตเพื่อให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์และเพื่อให้รายงานการ

สงัเกตมีความแมน่ยํา เท่ียงตรง เช่ือถือได้ ผู้สงัเกตควรปฏิบตั ิดงันี ้

                      1. ควรดําเนินการบนัทึกทนัทีหลงัจากท่ีได้ทําการสงัเกตเสร็จแล้วทกุครัง้ 

เพราะถ้าปลอ่ยทิง้ไว้นานผู้สงัเกตอาจจะลืมข้อมลูหรือรายละเอียดบางอยา่งของเหตกุารณ์ได้ 

                      2. ควรทําการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างตรงไปตรงมา ไม่ควร

เพิ่มเตมิความคดิเห็นลงไปในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของรายกรณีท่ีถกูศกึษาแสดงออกมา 

                      3. ควรบันทึกเหตุการณ์ทัง้ในด้านดีและไม่ดี เพื่อช่วยให้มองเห็น

บคุลกิภาพท่ีแท้จริงของรายกรณีท่ีถกูศกึษา 

                      4. ควรรวบรวมผลการสงัเกตพฤติกรรมของรายกรณีท่ีถกูศกึษาเอาไว้ให้

มากๆก่อนท่ีจะตีความสรุปเป็นข้อยตุเิก่ียวกบัตวัเขา 

                      5. ข้อเสนอแนะที่ผู้สงัเกตให้ไว้อาจจะมีในเร่ืองเก่ียวกบัการช่วยเหลือราย

กรณีท่ีถกูศึกษา และควรได้เขียนแยกไปอีกตอนหนึ่งจากพฤติกรรมของเขา เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิด

จากบคุคลอ่ืนๆท่ีมาอา่นรายงานการสงัเกต  
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ตวัอย่างแบบฟอร์มบันทกึการสังเกต 
แบบระเบียนพฤตกิรรม ( Anecdotal Record ) 

 
ช่ือผู้ถกูสงัเกต............................................................อาย.ุ...............ปี  เพศ................................... 

วนัเวลาท่ีสงัเกต...............................................สถานท่ี................................................................... 

............................................................................................................ครัง้ท่ี................................ 

พฤตกิรรมท่ีสงัเกต......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

ความคดิเห็นของผู้สงัเกต................................................................................................................ 

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

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้สงัเกต................................................................................................................ 

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

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

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

                                         

                                     ลงช่ือ....................................................ผู้สงัเกต 
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               2. การสัมภาษณ์ ( Interview )   
               กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 93 ) กลา่วว่า การสมัภาษณ์เป็นการสนทนา หรือผู้คยุ

กนัระหวา่งบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป โดยมีจดุมุง่หมาย   

               พนม ลิม้อารีย์ (2538: 92) กลา่วว่า การสมัภาษณ์ หมายถึง การสนทนาหรือการพดุ

คยุกนัระหวา่งบคุคล 2 คน และพดูคยุกนันัน้จะต้องมีจดุมุง่หมายเฉพาะเร่ือง 

               ลักขณา สริวัฒน์ (2548: 103) กล่าวถึงความหมายของการสัมภาษณ์ว่า การ

สมัภาษณ์ หมายถึง การสนทนากนัระหวา่งบคุคลสองคนอยา่งมีจดุมุง่หมาย 

               ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การสมัภาษณ์เป็นการสนทนาหรือพดูคยุกนัระหว่างบคุคลตัง้แต่

สองคนขึน้ไป โดยการสนทนาต้องมีจดุประสงค์ในการสนทนา 

                  กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 100) กลา่วว่า ไม่ว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ชนิดใดจะต้อง

ใช้เทคนิค 4 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

            1. การสงัเกต (Observation) โดยใช้อวยัวะรับสมัผสัทัง้ห้า 

            2. การฟัง (Listening) เป็นเทคนิคท่ีดีท่ีสดุในการแนะแนวและให้คําปรึกษา 

            3. การใช้คําถาม (Questioning) ผู้สมัภาษณ์อาจจะต้องถามผู้ถกูสมัภาษณ์ในสิ่ง

ท่ียงัไม่กระจ่างโดยการใช้คําถามท่ีมีลกัษณะเป็นมิตร ผู้ถูกสมัภาษณ์ฟังแล้วเข้าใจว่าผู้สมัภาษณ์มี

ความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งแท้จริง 

            4. การพดู (Talking) การพดูท่ีดีนัน้จะต้องแสดงการยอมรับเจตคติ และความรู้สกึ

ของผู้สมัภาษณ์ใช้ภาษาและถ้อยคําท่ีเหมาะสมในขณะเดียวกนัจะต้องพยายามพดูเพื่อควบคมุให้การ

สมัภาษณ์เป็นไปตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 

              ส่วนเทคนิคเฉพาะนัน้ ผู้ สัมภาษณ์จะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ซึ่งเทคนิค

ตอ่ไปนีจ้ะช่วยให้การสมัภาษณ์มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ เทคนิคเฉพาะดงักลา่วได้แก่ 

            1. การสร้างสายสมัพนัธ์  (Rapport) 

            2. การแสดงความเข้าใจ    (Sympathy) 

            3. การแสดงอารมณ์ร่วม          (Empathy) 

            4. การทําให้เกิดความมัน่ใจ     (Assurance) 

            5. การแสดงความคดิเห็นด้วย  (Approval) 

            6. การทําให้เกิดความกระจ่าง  (Clarification) 

            7. การสะท้อนความรู้สกึ          (Reflection of Feeling) 

            8. การใช้ความเงียบ                (Using Silence) 
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              กระบวนการสมัภาษณ์ มี  3  ประการ  ดงันี ้

           1. ก่อนการสมัภาษณ์ 

           2. ขณะสมัภาษณ์ 

           3. การยตุกิารสมัภาษณ์ 

                 1. ก่อนการสัมภาษณ์ กระบวนการขัน้นีมี้องค์ประกอบ  4  ประการ  ดงันี ้

               1.1  การเตรียมบคุคล เป็นการเตรียมทัง้ผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ในเร่ือง

ของความพร้อมของทัง้  2  ฝ่าย ซึง่จะต้องมีกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ และอาจจะ

ต้องมีการบอกจุดมุ่งหมายให้กบัผู้สมัภาษณ์ทราบ ในขณะเดียวกนัผู้สมัภาษณ์ก็ต้องมีความสามารถ

ในการสมัภาษณ์เพ่ือให้การสมัภาษณ์บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

               1.2  การเตรียมจดุมุ่งหมายและหวัข้อในการสมัภาษณ์ โดยเฉพาะถ้าเป็นการ

สัมภาษณ์แบบบอกจุดมุ่งหมาย ก็อาจมีการบันทึกหัวข้อก่อนการสัมภาษณ์ และมีการจดบันทึก

ในขณะสมัภาษณ์ด้วยแต่ถ้าหากเป็นการสมัภาษณ์ในลกัษณะท่ีไม่บอกจดุมุ่งหมายที่แท้จริง ก็ไม่ควร

บนัทกึหวัข้อท่ีสมัภาษณ์ 

               1.3  การเตรียมสถานท่ี ซึง่จะต้องมีลกัษณะสะดวก สบาย ควรเป็นท่ีมิดชิดเพื่อ

ผลของการสมัภาษณ์  

               1.4  การเตรียมวนั เวลา ในการสมัภาษณ์ ส่วนใหญ่มกัให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เป็นผู้

เลือกวนั เวลาท่ีสะดวก พร้อมจะช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงมากขึน้ 
                2. ขณะสัมภาษณ์  
                    ในขณะสัมภาษณ์ ผู้ สัมภาษณ์จะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์ซึ่ง

ประกอบด้วยเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะ 
               3. การยุตกิารสัมภาษณ์ 
                   การยุติการสมัภาษณ์เป็นสิ่งสําคญั ผู้สมัภาษณ์จะต้องทําให้ผู้ถูกสมัภาษณ์รู้สึก

พอใจในการสนทนาที่ผ่านมา ดงันัน้การยตุิสมัภาษณ์ จึงต้องพยายามให้เป็นธรรมชาติมากท่ีสดุ เพ่ือ

จะเป็นผลดีตอ่การสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ ๆ ไป จงึควรปฏิบตัดิงันี ้

            3.1 ให้ผู้ถูกสมัภาษณ์เกิดความมัน่ใจว่าสิ่งท่ีเขาพูดไปนัน้เป็นความลบัและเป็น

ผลดีแก่เขา 

            3.2 ผู้สมัภาษณ์อาจตัง้คําถามให้ผู้ถกูสมัภาษณ์นําไปคิดก่อนยตุิการสมัภาษณ์ 

เพ่ือจะได้มีเร่ืองราวตอ่เน่ืองในการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป 
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            3.3 ผู้สมัภาษณ์ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์สรุปสิ่งท่ีเขาคิด หรือรู้สึกในขณะสมัภาษณ์เพ่ือ

จะช่วยให้เขาเข้าใจสภาพปัญหายิ่งขึน้ และอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขในบางตอนโดยผู้

สมัภาษณ์ 

            3.4 ผู้สมัภาษณ์จะต้องใช้คําพดู และท่าทีน่ิมนวลมีความจริงใจต่อผู้ถกูสมัภาษณ์

แสดงให้เห็นวา่ต้องการสมัภาษณ์ในคราวตอ่ไปอีก 

            3.5 มีการนดั เวลา สถานท่ี ในการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป 

                  เม่ือยตุกิารสมัภาษณ์แล้ว ผู้สมัภาษณ์จะต้องรีบบนัทกึการสมัภาษณ์ในแบบฟอร์ม                   

บนัการสมัภาษณ์ทนัที ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัข้อมลูผิดพลาด 
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ตวัอย่างแบบฟอร์มสาํหรับบันทกึการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์   ครัง้ที่.............. 

 
ช่ือ...................................................นามสกลุ...............................................อาย.ุ.......................ปี         

วนัท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ.............................เวลา................................น. 

สถานท่ี......................................................................................................................................... 

จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์.......................................................................................................... 

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

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

สรุปผลจากการสมัภาษณ์............................................................................................................... 

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

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

ความคดิเห็น................................................................................................................................. 

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

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

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................. 

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

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

นดัสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไปวนัท่ี.........................................................เวลา..........................น. 

สถานท่ี........................................................................................................................................ 

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

 

                                                                       ลงช่ือผู้สมัภาษณ์................................................... 
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            3. การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)  
               การเยี่ยมบ้านเป็นเคร่ืองมือและกลวิธีท่ีใช้เพ่ือเก็บข้อมลูในการทําศกึษารายกรณีท่ีมี

ประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ศึกษาและรายกรณีท่ีถูกศึกษาได้เป็น

อย่างดี ทําให้รู้จกัและเข้าใจรายกรณีท่ีถกูศึกษาได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นการรู้จกัเขาด้วยตวัของผู้

ศกึษาเองในการได้เห็นครอบครัว สภาพท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดล้อมของบ้านของรายกรณีท่ีถกูศกึษา 

นอกจากนีย้งัได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้สกึ ความคิดเห็นระหว่างกนัและกนัทําให้เกิดความเข้าใจและ

รู้จกัเขาได้อยา่งเท่ียงตรงมากยิ่งขึน้ อนันําไปสูก่ารช่วยเหลือได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 168) 

               กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ ( 2527: 121) ได้กลา่วถึงความหมายของการเยี่ยมบ้าน คือ การ

ท่ีบุคคลหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัประวตัิทางบ้านและครอบครัวของผู้ รับการศึกษา โดยการไปดสูภาพท่ี

แท้จริงของผู้ รับการศกึษาท่ีบ้านว่ามีสภาพแวดล้อมของบ้านและครอบครัวเป็นอย่างไร สอดคล้องหรือ

ขดัแย้งกบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์หรือจากวิธีการรวบรวมข้อมลูอ่ืนๆหรือไม ่

               พนม ลิม้อารีย์ (2538: 155) กลา่ววา่ การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การท่ีครูหรือผู้แนะแนว

ไปพบปะกบับิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีบ้าน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและมีสมัพนัธภาพท่ี

ดีต่อกัน ทัง้ยังช่วยให้ครูและผู้ แนะแนวได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ตลอดจนเจตคติของ

ผู้ปกครองท่ีมีตอ่ครู โรงเรียน และนกัเรียนอีกด้วย 

               ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การสร้างความคุ้นเคย สมัพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งครู หรือผู้แนะแนว หรือผู้ให้คําปรึกษา ด้วยการไปพบปะบดิา มารดา หรือผู้ปกครอง  ซึง่จะช่วย

ให้เห็นสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดล้อมในครอบครัวของผู้ รับการศกึษา 

        3.1 วตัถปุระสงค์ของการเยี่ยมบ้าน (ลกัขณา สริวฒัน์ .2548: 169) พอจะสรุป

สาระสําคญั ดงันี ้

              3.1.1 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างบ้านกบัหน่วยงานท่ีราย

กรณีท่ีถูกศึกษาสงักัด เพราะการที่ไปเย่ียมถึงบ้านนัน้ทําให้เกิดการสนทนากันระหว่างบุคคลต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับรายกรณีท่ีถูกศึกษาทัง้หมด ทําให้ได้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลท่ีต้องการได้อย่าง

เท่ียงตรงและเป็นข้อเท็จจริง ซึง่ทําให้เกิดการรู้จกัและเข้าใจเขามากขึน้ นําไปสูก่ารให้การช่วยเหลือได้

อยา่งเหมาะสม 

 

 



 49 

              3.1.2  เพ่ือได้เห็นและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ได้สมัผสัด้วยตวัเอง

ทัง้รู้และเห็นสภาพของบ้านทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่เป็นข้อมลูประกอบท่ีจะช่วยให้เกิดการตดัสินใจ

ในการทําอะไรบางอย่างท่ีช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นธรรมและเป็นข้อเท็จจริง เพ่ือได้ช่วยเหลือ

ได้ง่ายขึน้ 

              3.1.3  เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกนัระหว่างครู หรือผู้แนะแนว 

หรือผู้ ให้คําปรึกษากบัสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปู่  ย่า ตา ยาย บิดา มารดา หรือสามี ภรรยา 

และญาตพ่ีิน้องในบ้าน ทําให้ทราบข้อมลูทัง้ในอดีต ปัจจบุนั ท่ีเป็นข้อเท็จจริงซึง่อาจหาไมไ่ด้ด้วยวิธีอ่ืน 

              3.1.4  เพ่ือช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือรายกรณีท่ีถูก

ศกึษาและจะทําให้เขาเห็นว่าเขามีคณุคา่และความสําคญัตอ่ทกุๆคน ซึง่เป็นความรู้สกึพืน้ฐานท่ีดีท่ีจะ

ช่วยให้เขาได้มีความพยายามปรับตวั ปรับความรู้สกึไปในทางที่ดี ในอนัท่ีจะให้ความร่วมมือในการรับ

การช่วยเหลือ 

          3.1.5  เพ่ือช่วยให้ผู้ศกึษารู้ถึงลกัษณะและสภาพความสมัพนัธ์ระหว่างรายกรณี

ท่ีถกูศกึษาและบคุคลภายในครอบครัวทกุๆคนท่ีอยูใ่นลกัษณะข้อเท็จจริง 

          3.1.6  เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีเพิ่มเตมิจากการรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยู่แล้วด้วยวิธีอ่ืนๆ ซึง่

ไมอ่าจหาได้จากเคร่ืองมือและกลวิธีชนิดอ่ืนๆ 

     3.2  ข้อปฏิบตัิในการเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้านมีขัน้ตอนในการปฏิบตัิ ดงันี ้(กมลรัตน์ 

หล้าสวุงษ์.  2527: 122 – 124 ) 

        3.2.1  ขัน้เตรียมการก่อนเยี่ยมบ้าน 

        3.2.2  ขณะเยี่ยมบ้าน 

        3.2.3  หลงัการเยี่ยมบ้าน 

      1. ขัน้ตอนการก่อนการเยี่ยมบ้าน จะต้องปฏิบตัดิงันี ้

    1.1  กําหนดจดุมุง่หมายในการเยี่ยมบ้าน 

    1.2  นดัหมายวนั เวลา ท่ีจะไปเย่ียมบ้านกบัผู้ปกครอง 

      2. ขณะเยี่ยมบ้าน จะต้องปฏิบตัดิงันี ้

    2.1  แสดงสมัมาคารวะตอ่เจ้าของบ้าน และความเป็นผู้ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี 

    2.2  ใช้การสงัเกตและจดจําสิง่ท่ีได้พบเห็น 

    2.3  ระยะแรกของการสนทนาควรหาทางสนบัสนนุให้ผู้ รับการศกึษาร่วมสนทนาด้วย 

เพ่ือสงัเกตสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ รับการศกึษากบัผู้ปกครอง 

    2.4  พยายามกระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงทศันคติตอ่สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ รับการศกึษา

และสถาบนัให้มากท่ีสดุ 
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   2.5  กลา่วถึงผู้ รับการศกึษาในด้านท่ีเป็นจริง 

   2.6  ไมค่วรทําตวัเป็นพิธีรีตอง 

   2.7  ใช้เวลาในการเยี่ยมบ้านประมาณ  30-60 นาที หรือสงัเกตจากกิริยาอาการของ

เจ้าของบ้านท่ีแสดงวา่อดึอดัหรือมีธุรกิจท่ีต้องทํา 

    3. หลงัการเยี่ยมบ้าน ควรมีการจดบนัทึกข้อมลูต่าง ๆ ทนัทีเม่ือกลบัจากการเยี่ยมบ้าน โดย

ใช้แบบฟอร์มในการบนัทกึการเยี่ยมบ้าน 

 
ตวัอย่างแบบฟอร์มบันทกึการเยี่ยมบ้าน 

รายการเยี่ยมบ้าน 
ครัง้ที่.................. 

 

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

ช่ือ–สกลุผู้ เย่ียมบ้าน....................................................................................................................... 

ช่ือนกัเรียน.............................................................................ชัน้................................................... 

ช่ือผู้ปกครอง บดิา..........................................................มารดา..................................................... 

บ้านเลขท่ี......................................................................โทรศพัท์................................................... 

1.สภาพบ้านและบริเวณท่ีตัง้

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

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

2.สภาพภาพในบ้าน

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

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

3.ลกัษณะท่าทีของผู้ปกครอง

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

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

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

4.เจตคตท่ีิผู้ปกครองท่ีมีตอ่โรงเรียน

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

............................................................................................................ ....................................... 
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5.เจตคตขิองผู้ปกครองมีตอ่เดก็และการเรียนของเดก็

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

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

6.ภาวะการเรียนของเดก็ทางบ้าน (เชน่โอกาสในการอา่นหนงัสือฯลฯ)................................................ 

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

7.ลกัษณะของเพื่อนบ้าน เพ่ือนเลน่ของเดก็...................................................................................... 

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

8.ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว........................................................................................... 

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

9.คําแนะนําท่ีผู้ปกครองเสนอแนะตอ่สถาบนัการศกึษา..................................................................... 

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

 
            4. อัตชีวประวัต ิ( Autobiography )  
               เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหนึง่ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นรายบคุคล เพ่ือนําไปการวิเคราะห์

และแปลผลอนัจะนําไปสูก่ารหาแนวทางช่วยเหลือรายกรณีท่ีถกูศกึษาได้ นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เห็น

ถึงความรู้สกึนึกคิด เจตคติ ประสบการณ์ ความต้องการ ค่านิยม และอ่ืนๆ (ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 

124)  

                          กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 138) กล่าวว่า อตัชีวประวตัิ คือ การท่ีบคุคลได้เขียน

บรรยายประวตัคิวามเป็นมาของตนเองตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ตลอดจนความหวงัในอนาคต  

              พนม ลิม้อารีย์ (2538: 108) กลา่วว่า อตัชีวประวตัิเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งในการเก็บ

ข้อมูลรายบุคคล วิธีการจัดทําก็คือการทําให้บุคคลเขียนประวตัิความเป็นมา และเร่ืองราวเก่ียวกับ

ตนเอง 

              ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 125) กล่าวว่า อตัชีวประวตัิ เป็นเคร่ืองมือและกลวิธีท่ีใช้

เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าตวัเป็นผู้ เขียนบรรยายเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบัตนเองได้

ตามใจชอบโดยไม่กฎเกณฑ์ใดๆ และข้อมลูทัง้หมดท่ีปรากฏในชีวประวตัิจึงช่วยให้เข้าใจความรู้สกึนึก

คดิ อารมณ์ และความต้องการของผู้ เขียนได้อยา่งกว้างขวาง 

              จากข้อความดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า อตัชีวประวตัิเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีเปิด

โอกาสให้ผู้ เขียนได้บรรยายความรู้สึกและเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเสรี

ตัง้แต่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ศึกษาได้ทราบถึงบุคลิกภาพลักษณะของผู้ ท่ีรับ

การศกึษา และช่วยให้เข้าใจความรู้สกึนกึคดิ อารมณ์ และความต้องการของผู้ เขียนได้อยา่งกว้างขวาง 
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            4.1 วัตถุประสงค์ในการเขียนอัตชีวประวัต ิ
               การเขียนอตัชีวประวตั ิมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

              1) เพ่ือให้บคุคลได้ระบายความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเอง และสิง่แวดล้อม 

              2) เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจบคุคลท่ีเขียนอตัชีวประวตัไิด้ดีขึน้ 

              3) เพ่ือทราบข้อเท็จจริงในการรวบรวมข้อมลูอยา่งหนึง่ 
         4.2 รูปแบบของอัตชีวประวัต ิ
             การเขียนอตัชีวประวตั ิโดยทัว่ไปมี   2  รูปแบบ 

             1. แบบไมกํ่าหนดโครงการสร้างหรือหวัข้อ ( Unstructured Autobiography ) 

             2. แบบกําหนดโครงการสร้างหรือหวัข้อ ( Structured Autobiography ) 

                           1. รูปแบบไม่กําหนดโครงสร้างหรือหวัข้อ การเขียนแบบนีจ้ะเปิดโอกาสให้

ผู้ เขียนบรรยายเร่ืองราวของเขาเอง โดยการเขียนเป็นเรียงความอิสระ ซึง่วิธีนีน้กัจิตวิทยาเช่ือว่าเป็นวิธี

ทีบุคคลจะเปิดเผยเร่ืองราวท่ีเป็นความในใจ ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลกึของจิตใจ การเขียนแบบนีจ้ะใช้

ประโยชน์และคณุคา่มากในการให้คําปรึกษา แตย่ากตอ่การตีความหมายเพราะมิได้เขียนตามรูปแบบ

ใด 

                           2.  แบบกําหนดโครงการสร้างหรือหัวข้อ  การเขียนแบบนีข้ึ น้อยู่กับ

จดุมุ่งหมายของผู้ เขียน ว่าต้องการทราบเก่ียวกบัเร่ืองใด แต่ก็มีผู้พยายามคิดหวัข้อขึน้มาเสนอแนะไว้

มากมายโดยแบ่งตามระดับของผู้ เขียนแบบฟอร์ม มีหลายแบบฟอร์มแต่ไม่ว่าแบบฟอร์มใดต้องมี

เร่ืองราวกับความเป็นมาในอดีต ตัง้แต่จําความได้จนถึงปัจจุบนัและกล่าวถึงความมุ่งหมายหวงัใน

อนาคตด้วย 

                 ตวัอยา่งหวัข้อของอตัชีวประวตั ิ

                 1. มหาวิทยาลยัของข้าพเจ้า 

                 2. ครอบครัวของข้าพเจ้า 

                 3. ชีวิตของข้าพเจ้าในโรงเรียนประถมศกึษา 

                       4. ชีวิตของข้าพเจ้าในโรงเรียนมธัยมศกึษา 

                 5. สิง่ท่ีข้าพเจ้าทําได้ดีและสิง่ท่ีข้าพเจ้าอยากทําได้ 

                 6. วิชาท่ีข้าพเจ้าชอบเรียนมากท่ีสดุและวิชาท่ีข้าพเจ้าชอบเรียนน้อยท่ีสดุ 

                 7. เพ่ือนของข้าพเจ้า 

                 8. อาจารย์ของข้าพเจ้า 

                 9. ถ้าข้าพเจ้าสามารถมีสิ่งท่ีข้าพเจ้าต้องการด้วยการขอสิ่งนัน้ได้ ข้าพเจ้าควร

ขอสิง่ใดบ้าง 
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            4.3 การวิเคราะห์อัตชีวประวัติ โดยใช้แนวของ โฟรช์ลิคช์ (Frochlich) ซึง่เสนอ

ไว้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1959 ซึง่มีแนวทางในชีวิตวิเคราะห์ ดงันี ้

              1. การพิจารณาเก่ียวกับสิ่งท่ีขาดหายไปหรือการเว้นข้อความบางอย่าง 

(Omission)  เป็นการวิเคราะห์สิ่งท่ีผู้ เขียนจะเว้นไม่กลา่วถึง ว่าอาจจะมีอะไรบ้างผิดปกติ เช่น บคุคลท่ี

เลา่ประวตัโิดยละเอียดแตไ่มก่ลา่วถึงบดิาเลย ซึง่เป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะไม่มีบิดาแสดงว่าเขามีความรู้สกึ

ไมป่กตกิบับดิา เป็นต้น 

              2. ความของอตัชีวประวตัิ (Lenght) เป็นการวิเคราะห์ความยาวของประวตัิท่ี

ผู้ เขียนได้เขียนไว้ซึง่แสดงถึงความสมัพนัธ์ของผู้ เขียนกบัผู้ ให้เขียน แรงจงูใจของผู้ เขียนท่ีอยากจะเขียน 

และการเห็นประโยชน์ท่ีได้จากการเขียนความสบายใจและความพร้อมท่ีจะระบายความในใจ 

             3. คําศพัท์ท่ีใช้ (Vocabulary) เป็นการวิเคราะห์คําศพัท์ท่ีใช้เขียนซึ่งแสดงถึง

ลกัษณะตา่ง ๆ ของผู้ เขียน เช่น ระดบัการศกึษา และอารมณ์ของผู้ เขียน 

             4. ระดบัความลกึของความรู้สกึ ( Level of Depth of Expression ) เป็นการ

วิเคราะห์ถึงเนือ้เร่ืองท่ีเขียนวา่มีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ซึง่แสดงถึงความรู้สกึท่ีซอ่นเร้นอยูภ่ายใน

จิตใจของผู้ เรียน เช่น เร่ืองบางเร่ืองแบบผิวเผินและบางเร่ืองเขียนอยา่งละเอียดทกุแง่มมุ เป็นต้น 

             5. การจัดลําดบัความคิด (Organization) เป็นการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองราว

เป็นขัน้ตอนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัและความคาดหวงัในอนาคต ซึง่จะแสดงถึงการจดัลําดบัความคิด 

ระดบัการศกึษา และความสามารถในการจําของผู้ เขียน 

             6. การกลบเกลื่อน (Gloss) เป็นการวิเคราะห์ถึงความพยายามปกติบางสิ่ง

บางอย่างในเร่ืองราวของตนเอง โดยเขามักจะใช้กลไกทางจิตวิทยาในการป้องกันตนเอง เช่น  

การชดเชย  การทดแทน การหาเหตผุลเข้าข้างตวัเอง เป็นต้น 

             7. ลกัษณะของการเขียน (Appearance) เป็นการวิเคราะห์ถึงการท่ีผู้ เขียนได้

ผกูเร่ืองราวขึน้มาเองโดยปราศจากข้อมลูความจริง เพ่ือล่อหลอกให้ผู้อ่านเข้าใจไขว้เขว หรือเข้าใจผิด

ไปจากข้อเท็จจริง 

             8. การแตง่เร่ืองขึน้เอง (Fabrication) เป็นการวิเคราะห์ถึงลกัษณะของกระดาษ

ท่ีเขียน ลายมือ และรูปแบบของการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ซึง่แสดงความตัง้ใจในการ

เขียนและลกัษณะนิสยัของผู้ เขียน 

             9. ความผนัแปรของปฏิกิริยา (Tonal Variations) เป็นการวิเคราะห์ถึงการเล่า

เร่ืองราวพร้อมกับแสดงอารมณ์เม่ือเล่าเร่ืองนัน้ ๆ โดยแตกต่างกนัไปตามเร่ืองท่ีเล่า เช่น ดีใจ จะเล่า

อย่างสนุกสนานและเขียนไว้ยาวแต่ถ้าผิดหวงัเสียใจอาจจะเล่าด้วยความโกรธแค้นและอาจเขียนไว้

เพียงเลก็น้อย 
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                      ถ้าผู้ รับการศกึษาไมอ่ยากเขียนอตัชีวประวตั ิอาจให้เขาเลา่เร่ืองหรือเขียนอนทิุน

สว่นตวัเลา่เร่ืองประทบัใจในชีวิตท่ีผา่นมา หรือทําทัง้สองอยา่งไปด้วยกนั 

  
            5. บันทกึประจาํวัน (Diary) 
               บนัทึกประจําวนั  หรืออนทิุน (Diary) จดัเป็นเคร่ืองมือและกลวิธีหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการศกึษารายกรณี เน่ืองจากว่าเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผู้ ทําการศกึษาสามารถได้

รายละเอียดเก่ียวกบัรายกรณีท่ีถกูศกึษาเพิ่มเติมและค้นพบเร่ืองราวเก่ียวกบัความในใจหรือความรู้สกึ

ของเขาในเร่ืองท่ีไมอ่ยากเปิดเผย (ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 134)  

                          ได้มีผู้ ให้ความหมายของบนัทึกประจําวนัไว้มากมาย ผู้วิจยัขอนําเสนอเป็นบางท่าน

ดงัตอ่ไปนี ้

               ทศวร มณีศรีขํา (2539: 131) กลา่วว่า ความหมายว่า บนัทึกประจําวนัหรืออนทิุนก็

คือ การท่ีบคุคลถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบักิจกรรมและเหตกุารณ์ต่างๆ ตลอดจนเจตคติของผู้บนัทึก

ตอ่สิง่ท่ีกลา่วมาแล้วออกมาเป็นตวัหนงัสือเอาไว้ ตามท่ีตนได้ประสบหรือกระทําในแตล่ะวนั 

              พนม ลิม้อารีย์ (2548: 75) กลา่ววา่ บนัทกึประจําวนัหรืออนทิุน คือ การท่ีบคุคลเขียน

เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบักิจกรรมและเหตกุารณ์ต่างๆท่ีตนได้ประสบในแต่ละวนัตลอดจนความรู้สกึนึกคิด

ของตนเก่ียวกบักิจกรรมและเหตกุารณ์เหลา่นัน้ 

              ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 134) กลา่วว่า ความหมายของบนัทึกประจําวนั หมายถึง 

เคร่ืองมือและกลวิธีชนิดหนึ่งท่ีใช้วิธีการเขียนเร่ืองราวและกิจกรรมต่างๆ ของตนท่ีประสบในแต่ละวนั

รวมถึงการเล่าเก่ียวกับความรู้สึกของตนท่ีมีต่อกิจกรรมและเร่ืองราวดงักล่าว ทําให้สะท้อนให้เห็น

ภาพรวมของบคุคลในแตล่ะเหตกุารณ์ตามลําดบั 

             ดงัจะสรุปได้วา่ บนัทกึประจําวนั หรืออนทิุน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู

การศึกษารายกรณี โดยท่ีให้บุคคลถ่ายทอดเล่าเร่ืองราวของตนออกมาที่ใช้วิธีการเขียนเร่ืองราวและ

กิจกรรมตา่งๆท่ีได้ประสบพบเจอมาในแตล่ะวนั 
          5.1 รูปแบบการเขียนบันทกึประจาํวัน 
            ทศวร มณีศรีขํา (2539: 116); พนม ลิม้อารีย์ (2548: 75); ลกัขณา สริวฒัน์ 

(2548: 136) ได้แบง่รูปแบบการเขียนบนัทกึประจําวนั ออกได้ 2 รูปแบบ คือ 

                 1. การบนัทึกเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพร้อมทัง้รายละเอียด โดยระบุเวลาของ

เหตกุารณ์หรือกิจกรรมเหลา่นัน้ 

                       2. การบนัทกึเหตกุารณ์หรือกิจกรรมโดยไมร่ะบเุวลา เพียงแตบ่อกถึงเหตกุารณ์ 

และความรู้สกึท่ีมีตอ่เหตกุารณ์เหลา่นัน้ แตไ่มร่ะบชุ่วงเวลาอยา่งชดัเจน 
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          5.2 คุณค่าและประโยชน์ของบันทกึประจาํวัน 
            บนัทกึประจําวนัจดัเป็นเคร่ืองมือและกลวิธีท่ีดีอีกวิธีหนึง่ท่ีนิยมใช้ในการศกึษาราย

กรณี ซึง่พบวา่มีคณุคา่และประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้(ลกัขณา สริวฒัน์ .2548: 139) 

            1. คณุคา่ของบนัทกึประจําวนั 

            บนัทึกประจําวนัเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีช่วยให้ครู ผู้ให้คําปรึกษา และผู้แนะแนว 

ได้ทราบข้อมลูเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีเป็นจริง เพราะบนัทึกประจําวนัเปรียบเสมือนเพื่อนสนิท

ของนกัเรียน ดงันัน้เม่ือมีเร่ืองอะไรนกัเรียนจะเขียนลงในสมดุบนัทกึประจําวนั ไมว่า่เร่ืองนัน้จะเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัความพงึพอใจ ความสขุ ความร่ืนรมย์ หรือเก่ียวกบัความไมพ่อใจ เช่น ความไมส่บายใจ ความ

หวาดกลวั ความสงสยั หรืออาจเป็นเร่ืองเขาใฝ่ฝัน ซึง่ทําให้ครู ผู้ให้คําปรึกษา หรือผู้แนะแนว อ่านแล้ว

ทําให้เกิดความเข้าใจเขามากยิ่งขึน้ แต่เน่ืองจากบนัทึกประจําวันเป็นสิ่งท่ีช่วยให้มีการระบายหรือ

เปิดเผยความรู้สกึออกมาได้อยา่งดี จงึถือวา่เป็นความลบัท่ีไมค่วรเปิดเผย และไมย่อมให้ใครอา่นแม้แต่

บิดามารดา ยกเว้นเพื่อนสนิทบางคน ถ้าสามารถให้รายกรณีท่ีถกูศกึษาเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และ

ไว้วางใจ ก็จะช่วยให้ได้ข้อมลูบางประการเก่ียวกบัตวัเขาท่ีไมส่ามารถหาได้จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 

          2. ประโยชน์ของบนัทกึประจําวนัตอ่ครู – อาจารย์ ผู้ให้คําปรึกษา  และผู้แนะแนว 

              2.1 ช่วยให้ทราบว่ารายกรณีท่ีถกูศึกษาทําอะไรบ้างในแต่ละวนั และมีกิจกรรม

อะไรบ้าง 

          2.2 ช่วยให้ทราบว่าถึงความรู้สึกนึกคิดของรายกรณีท่ีถูกศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม

และเหตกุารณ์ในแตล่ะวนั 

         2.3 ช่วยให้ทราบในการแบง่เวลาของรายกรณีท่ีถกูศกึษา 

         2.4 ช่วยให้รู้จกัและเข้าใจในตวัรายกรณีท่ีถกูศกึษามากขึน้และถกูต้องตามความ

เป็นจริง 

         2.5 ช่วยให้สํารวจตวัเองเก่ียวกับการปฏิบตัิตนในแต่ละวนั อนัจะทําให้เกิดการ

เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและรู้จกัพฒันาแก้ไขตนเองให้ดีขึน้ 

        2.6 ช่วยให้รู้เร่ืองราวของกรณีท่ีถกูศกึษาท่ีเป็นความจริงทัง้ในอดีตและปัจจบุนั 

        2.7 ช่วยให้รู้จกัรายกรณีท่ีถกูศกึษาดีขึน้ทัง้ในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสภาพ

สงัคมของเขา 

             6. สังคมมิต ิ( Sociometry )  

            เป็นเคร่ืองมือและกลวิธีท่ีใช้ในการศึกษาบุคคลหรือรายกรณีท่ีถูกศึกษา เพ่ือต้องการ

ทราบวา่เขามีปฏิกิริยาตอ่กลุม่ท่ีตนอยูใ่นลกัษณะใด มีสถานภาพเป็นอยา่งไร มีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง

และทําหน้าท่ีอย่างไร (ลกัขณา สริวฒัน์.2548:157) เป็นการศึกษาบรรยากาศทางสงัคมและอารมณ์
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ภายในห้องเรียน โดยเก่ียวข้องกบัความรู้สกึของนกัเรียนในด้านพงึพอใจ รังเกียจ และเฉยๆ ซึง่นกัเรียน

แตล่ะคนแสดงตอ่นกัเรียนคนอ่ืนๆ (พนม ลิม้อารีย์.2538 : 122) 

                      ได้มีผู้ให้ความหมายของสงัคมมิต ิไว้มากมาย ผู้วิจยัขอนําเสนอเป็นบางท่านดงัตอ่ไปนี ้

      กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2529: 184) กล่าวว่า สังคมมิติ คือเคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในสงัคมหรือในกลุม่วา่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัในลกัษณะใด 

      พรจันทร์ เจียรอดิศักดิ์ (2536: 14-15) กล่าวว่า สังคมมิติเป็นเคร่ืองมือแนะแนว

ประเภทหนึง่ท่ีใช้เพ่ือศกึษาและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทางสงัคมของนกัเรียน โครงสร้างทาง

สงัคมของกลุม่นกัเรียน ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งนกัเรียนแตล่ะคนกบันกัเรียนอ่ืนๆ 

      ทศวร มณีศรีขํา (2539: 131) กลา่วว่า สงัคมมิติเป็นการนําวิธีการศกึษาบคุคลท่ีอยู่ใน

สงัคมกลุม่เดียวกนัโดยมีการพิจารณาโครงสร้างทางสงัคมของการอยู่ร่วมกนั รวมทัง้ศกึษาสถานภาพ

ทางสังคมของแต่ละบุคคลในสถานการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆว่าสมาชิกของกลุ่มสังคมนัน้มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัใด 

       ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 159) กลา่ววา่ สงัคมมิต ิหมายถึง การศกึษาสภาพทางสงัคม

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มว่าได้ยอมรับจากกลุ่มหรือไม่และมากน้อยเพียงใด โดยการใช้วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ 

       ดงัจะสรุปได้ว่า สงัคมมิติ หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งท่ีใช้รวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษา

สถานภาพทางสงัคม โครงสร้างทางสงัคมของกลุ่ม ความสมัพันธ์ทางสงัคม โดยการใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์   
                6.1 วัตถุประสงค์ของสังคมมิต ิ
          สงัคมมิตเิป็นเคร่ืองมือและกลวิธีชนิดหนึง่ท่ีใช้รวบรวมข้อมลูเพ่ือการศกึษารายกรณี

โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 159) 

                1. เพ่ือทําให้ทราบว่าบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความสมัพนัธ์กันอย่างไร มี

ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมอยา่งไร และปรากฏเป็นกลุม่ยอ่ยๆ ออกเป็นจํานวนเท่าไร 

                2. เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลในกลุ่มย่อยๆ แต่ละกลุ่มนัน้มีใครบ้าง แต่ละกลุ่มมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร 

                3. เพ่ือทราบว่าบคุคลใดท่ีได้รับเลือกจากเพื่อนในกลุม่บ้างและบคุคลใดไม่คอ่ย

ได้รับเลือก 

               4. เพ่ือทราบวา่บคุคลใดท่ีได้รับความนิยมหรือเพ่ือนชอบจากกลุม่มากท่ีสดุ 

               5. เพ่ือทราบวา่บคุคลใดท่ีไมไ่ด้รับเลือกจากเพื่อนในกลุม่นัน้เลย 

               6. เพ่ือทราบถึงสาเหตขุองความสมัพนัธ์กนัระหวา่งบคุคลในกลุม่ 
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              7. เพ่ือการคดัเลือกบคุคลไปทําการศกึษา หรือเป็นข้อมลูประกอบการศกึษาราย

กรณี 

              8. เพ่ือเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้คัดเลือกบุคคลท่ีมีปัญหาทางสังคมให้ได้รับการ

ช่วยเหลือได้อยา่งเหมาะสม 

              9. เพ่ือช่วยให้รายกรณีท่ีถกูศึกษามีโอกาสและสามารถปรับตวัให้อยู่ในสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตให้เป็นสขุได้เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนๆ 

               6.2 หลักการทาํสังคมมิต ิการทําสงัคมมิต ิมีหลกัในการทําดงันี ้

               1)  สมาชิกในกลุม่ควรจะรู้จกัและคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดี 

               2)  ก่อนทําสงัคมมิต ิผู้ ทําควรมีความสมัพนัธ์อนัดี และคุ้นเคยกบัสมาชิกในกลุม่

พอสมควร 

               3)  แจ้งจํานวนและรายชื่อสมาชิกทกุคนในกลุม่ทราบ 

               4)  การทําสงัคมมิตแิตล่ะครัง้ควรสมมตุสิถานการณ์เพียงสถานการณ์เดียว 

               5)  ไมค่วรบอกลว่งหน้าเพราะจะทําให้ข้อมลูไมเ่ป็นธรรมชาต ิ

               6)  การทําสงัคมมิติในแตล่ะสถานการณ์ควรให้สมาชิกเลือกมากกว่า  1 อนัดบั 

แตไ่มค่วรเกิน  3  อนัดบั เพราะจะยุง่ยากในการเขียนแผนผงั 

               7)  การแปลความหมายของสงัคมมิตใินแตล่ะสถานการณ์จะแตกตา่งกนั 

               8)  ควรใช้วิธีอ่ืนควบคูไ่ปด้วย เช่น กลวิธีใครเอย๋ ฯลฯ 
                6.3 คาํศัพท์ที่ใช้ในการทาํสังคมมิต ิ 
                                 ในการทําสงัคมมิติควรทราบถึงความหมายของคําศพัท์ท่ีใช้เพ่ือสามารถท่ีจะ

แปลความหมายหรือวิเคราะห์แผนผังของสังคมมิติได้ คําศัพท์ต่างๆท่ีนิยมใช้มีดังนี  ้(กมลรัตน์  

หล้าสวุงษ์. 2527: 188 -189 ) 

                   1. คําถามหรือสถานการณ์ท่ีผู้ ทําสงัคมมิตกํิาหนดขึน้มาเพื่อให้สมาชิกในกลุม่

เลือกบคุคลบางคนในกลุม่ เรียกวา่ Sociometric หรือ Sociometric Criterion 

                   2. แผนผงัสงัคมมิติซึง่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างบคุคล

ในกลุม่ เรียกวา่ Sociogram  

                   3. กลุ่มย่อย ๆ ในกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายกลุ่ม กลุ่มย่อยท่ีเล็กท่ีสุดอาจมี

สมาชิกเพียง 2 คนก็ได้ เรียกวา่ Sociometric clique หรือ Subgroup  

                   4. การท่ีบคุคล  2  คน ตา่งเลือกซึง่กนัและกนัอาจเป็นอนัดบัเดียวกนัหรือคน

ละอนัดบักนัเรียกวา่  Mutual  Choice  

                   5. บคุคลท่ีได้รับเลือกจากสมาชิกในกลุม่มากท่ีสดุ เรียกวา่ Star หรือ Leader  
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                   6. บคุคลท่ีไม่ได้รับเลือกจากกลุ่มเลย เพราะเป็นท่ีรังเกียจของสมาชิกในกลุ่ม 

แตบ่คุคลนัน้ยงัเลือกสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ เรียกวา่ Rejectee  

                   7. บคุคลท่ีแยกตวัออกจากกลุม่อยู่โดดเดี่ยว โดยไม่ได้รับเลือกจากสมาชิกใน

กลุม่และบคุคลนัน้ก็ไมเ่ลือกสมาชิกในกลุม่ด้วย เรียกวา่ Isolate 

                  8. บุคคลท่ีได้รับเลือกจากกลุ่มเพียงเล็กน้อยและบุคคลนัน้อยู่ห่างไกลจาก

สมาชิก คนอ่ืน ๆ ในกลุม่ เรียกวา่ Neclectee 

                  9. การขาดการเลือกซึง่กนัและกนัระหว่างบคุคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คน ขึน้

ไปในกลุม่ยอ่ย เรียกวา่  Sociometric Cleavage  

               10. โครงสร้างทางสงัคมมิติ ท่ีแสดงแบบแผนของการเลือกในระหว่างสมาชิก

ของกลุ่มโดยเน้นถึงความสมัพันธ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกันของแต่ละคน เรียกว่า Sociometric 

Structure 

              11. วิธีการทําสอบเพื่อวดัโครงสร้างทางสงัคมมิตเิรียกวา่  Sociometric test 

              12. จํานวนครัง้หรือคะแนนท่ีแต่ละบคุคลได้รับเลือกจากสมาชิกในกลุ่ม เรียกว่า 

Sociometric Score 

              13. สถานภาพของบคุคลในกลุม่ เช่น Star , Rejectee , Isolate , Neclectee 

ฯลฯ เรียกวา่ Sociometric Status 

              6.4 ลาํดบัขัน้ตอนของการทาํสังคมมิต ิดงันี ้(ลกัขณา สริวฒัน์.2543 : 230) 

              ขั ้นที่  1 การกําหนดสถานการณ์  คือ  การท่ีครูหรือผู้ แนะแนวกําหนด

สถานการณ์ เพ่ือให้นกัเรียนเลือกเพื่อนมาเป็นร่วมกิจกรรมตามสถานการณ์ท่ีกําหนดขึน้ ในการกําหนด

สถานการณ์ มีเกณฑ์ดงันี ้

         1. สถานการณ์ท่ีกําหนดจะต้องช่วยเปิดเผยให้ทราบสถานภาพ (การยอมรับ) ทาง

สงัคมของบคุคล 

         2. สถานการณ์ท่ีกําหนดจะต้องช่วยเปิดเผยให้ทราบการช่วยเหลือกันทางด้าน

วิชาการของนกัเรียน 

         3. สถานการณ์ท่ีกําหนดจะต้องช่วยเปิดเผยให้ทราบถึงความสามารถในการเป็น

ผู้ นําของนกัเรียน 
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            วิธีการดําเนินการในขัน้นี ้มีดงันี ้ 

        1. ครูแจกกระดาษที่มีขนาด 3”x 4” แล้วให้นกัเรียนเขียนช่ือ และช่ือสกลุของตนไว้

ท่ีหวักระดาษ พร้อมทัง้เขียนวนัท่ีและห้องเรียนกํากบัไว้ด้วย 

        2. ครูบอกสถานการณ์หรือคําถามท่ีครูต้องการให้นกัเรียนเลือกเพื่อนสถานการณ์

หรือคําถามนีอ้าจจะเขียนไว้ท่ีแผน่กระดาษที่แจกให้นกัเรียน 

        3. ให้นักเรียนเขียนช่ือเพ่ือนลงไปในแผ่นกระดาษที่แจกให้โดยเรียงลําดับ

ความสําคญั 

        4. ให้นกัเรียนสง่แผน่กระดาษที่เขียนช่ือเพ่ือนเรียบร้อยแล้วสง่ให้ครู 

            ขัน้ที่ 2 การทาํตารางแสดงผลที่ได้ คือ การท่ีครูหรือผู้แนะแนวนําผลการเลือก

เพ่ือนของนกัเรียนแต่ละคนมาลงในตาราง เพ่ือศกึษาดวู่านกัเรียนคนใดเลือกใครบ้าง และได้รับเลือก

มาน้อยเพียงใด  

            ขัน้ที่ 3 การสร้างแผนผังสังคมมิติ คือ การท่ีครูนําผลท่ีได้จากตารางแจกแจง

ความถ่ีของการเลือกเพื่อนในขัน้ท่ีสอง มาแสดงเป็นผลแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

            ขัน้ที่ 4 การตีความหมาย คือ การท่ีครูหรือผู้แนะแนววิเคราะห์บรรยากาศทาง

สงัคมและอารมณ์ของนกัเรียนในห้อง โดยดจูากแผนผงัสงัคมมิตท่ีิครูได้จดัทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

                  นอกจากนีย้งัมีอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้กนัมากควบคู่กบัสงัคมมิติในปัจจุบนัคือ กลวิธี 

“ใครเอย่ ”  ( Guess who as who’s who technique ) 

            กลวิธี “ ใครเอ่ย ” เป็นขบวนการที่จะช่วยให้ทราบถึงเจตคติ ( Attitude ) สว่นตวั

ระหว่างสมาชิกในห้องเรียน คือ การใช้วิธี “ ใครเอ่ย ” ( Guess who technique ) อนัเป็นกลวิธีหนึ่ง

สําหรับการหาข้อมลูเก่ียวกบันกัเรียน โดยการถามจากเพื่อนของนกัเรียนเองเป็นวิธีท่ีให้ประโยชน์มาก

วิธีหนึ่ง ในบางครัง้ความคิดเห็นของนักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อนักเรียนอาจไม่เหมือนกัน เช่น 

นักเรียนท่ีอาจารย์เห็นว่าเป็นคนดี ในสายตาของอาจารย์นัน้อาจเป็นบุคคลท่ีเพ่ือนฝูงไม่ค่อยชอบ

เท่าใดนกั เป็นต้น 

            กลวิธี “ ใครเอ่ย ” ดําเนินการโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ เขียนลําดบัของคําถามท่ีบรรยาย

เก่ียวกบัคณุลกัษณะตา่ง ๆ ของนกัเรียน และนกัเรียนแต่ละคนจะได้รับการขอร้องให้เขียนช่ือบคุคลใน

ห้องเรียนท่ีเขาคิดว่ามีลกัษณะท่ีตรงกนั หรือใกล้เคียงกบัคําถามเหล่านัน้ โดยวิธีการนีเ้ท่ากบัเป็นการ

เปรียบเทียบในทางท่ีบคุคลหนึง่มองเห็นตวัเขาเอง และจากการที่บคุคลอ่ืนได้มองดแูละรับรู้เก่ียวกบัตวั

เขา 
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                       การดําเนินงานเก่ียวกับกลวิธี “ ใครเอ่ย ” นีต้้องแน่ใจเสียก่อนว่าทุกคนในชัน้

เรียนได้รู้จกัและคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดีแล้ว จงึจะสามารถตอบคําถามได้ถกูต้อง นอกจากนีผู้้วิจยัต้องทํา

ให้เดก็ไว้วางใจได้วา่การตอบคําถามของเขาจะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลบัอยา่งดี 

                       การวิเคราะห์ผลของกลวิธี “ ใครเอ่ย ” จะควบคู่ขนานไปกับข้อทดสอบสงัคม

มิติแหล่งต่าง ๆ ของการเลือกควรได้รับการพินิจพิเคราะห์และการกระทําควรกระทําเพื่อค้นคว้าหา

ความหมายที่อยูเ่บือ้งหลงัการเลือกเหลา่นัน้ 

                       ตวัอยา่งคําถาม “ ใครเอย่ ” 

                 1. คนท่ีชอบช่วยเหลือเพ่ือนมากท่ีสดุในชัน้ คือ 

                 2. คนท่ีชอบแสดงความคดิเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ มากท่ีสดุในชัน้ คือ 

                 3. ใครคือบคุคลท่ีชอบพดูมากท่ีสดุ 

                 4. ใครคือบคุคลท่ีชอบทําตามคําแนะนําหรือคําสัง่ของคนอื่น 

              6.5 ประโยชน์ของการทดสอบสังคมมิต ิ(พนม ลิม้อารีย์. 2538: 129) 

                 1. ช่วยให้ครูและผู้ แนะแนวทราบว่านักเรียนในชัน้มีความสัมพันธ์กันเป็น

อย่างไร เช่น มีความสมัพนัธ์กนัเป็นแบบลกูโซ่ เป็นคู่ๆ หรือเป็นกลุ่มย่อยๆ จะได้หาทางปรับปรุงให้มี

ความสมัพนัธ์กนัดีขึน้ 

                 2. ช่วยให้ครูและผู้แนะแนวทราบวา่ใครเป็น “หวัหน้า” หรือ “ดารา” ของห้อง ซึง่

หมายถึง นกัเรียนท่ีได้รับการเลือกมากท่ีสดุนัน่เอง 

                 3. ช่วยให้ครูและผู้แนะแนวทราบว่านกัเรียนคนใดบ้างท่ีอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพ่ือน 

และนกัเรียนคนใดบ้างท่ีถกูทอดทิง้ 
            7. แบบสอบถาม (Questionaires) 
          เป็นเคร่ืองมือและกลวิธีท่ีใช้ได้ผลดีอีกชนิดหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา

รายกรณีซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดีทัง้ในด้านการศึกษา การวิจยั และการแนะแนว(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 

184) เพราะแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูและผู้แนะแนวได้ข้อมลูต่างๆเก่ียวกับตวันกัเรียน

อยา่งกว้างขวาง (พนม ลิม้อารีย์. 2548: 83) 

                      ได้มีผู้ ให้ความหมายของแบบสอบถามไว้มากมาย ผู้ วิจัยขอนําเสนอเป็นบางท่าน

ดงัตอ่ไปนี ้

          กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์  (2529: 216) แบบสอบถาม คือ ข้อความท่ีบุคคลสร้างขึน้เพื่อ

ต้องการทราบความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ หรือค่านิยมของบุคคลใดบคุคลหนึ่งหรือบคุคลกลุ่มใด

กลุม่หนึง่เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือเร่ืองตา่ง ๆ ตามจดุมุง่หมายท่ีต้องการทราบนัน้ 
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                       พรจนัทร์  เจียรอดิศกัดิ์ (2536: 16) แบบสอบถาม คือ ข้อคําถามหรือข้อความตา่ง ๆ ท่ี

สร้างขึน้เพื่อต้องการให้ผู้ ท่ีถกูถามกรอกคําตอบลงไป อาจเป็นคําตอบท่ีสัน้หรือยาวก็ได้ เป็นเคร่ืองมือท่ี

ให้ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนอย่างกว้างขวาง อีกทัง้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมาก เพราะสามารถ

รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ จากนกัเรียนมาก ๆ ในระยะเวลาอนัสัน้ 

             พนม ลิม้อารีย์ (2548: 83) ให้ความหมายของแบบสอบถาม คือ ข้อคําถามต่างๆท่ี

สร้างขึน้เพื่อประสงค์ให้ผู้ ท่ีถกูถาม ได้กรอกข้อความลงไป อาจเป็นข้อความสัน้ๆหรือยาวก็ได้  

                        ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 185) สรุปแบบสอบถาม หมายถึง ข้อคําถามตา่งๆท่ีสร้างขึน้

เพ่ือให้ได้คําตอบจากบุคคลต่างๆท่ีได้รับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาจากผู้

ทําการศึกษา ด้วยการให้บุคคลนัน้กรอกข้อมลูลงไป อาจเป็นข้อความสัน้ๆหรือยาวก็ได้ตามท่ีผู้ตอบ

ต้องการจะตอบ หรืออาจเลือกข้อกระทงที่อยู่ในลักษณะของข้อความต่างๆตามความรู้สึก หรือ

ความคดิท่ีตรงกบัตนด้วยการเขียนเคร่ืองหมายหน้าข้อความนัน้ๆซึง่ข้อมลูท่ีได้มานัน้จะช่วยให้เกิดการ

รู้จกัและเข้าใจในตวัผู้ถกูศกึษาเพิ่มขึน้ 

       ดงัจะสรุปได้ว่า แบบสอบถาม หมายถึง ข้อความ หรือข้อคําถามจะสัน้หรือยาวก็ได้ ท่ี

สร้างขึน้เพื่อรวบรวมข้อมลูด้านต่างๆตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ซึง่จะนําข้อมลูท่ีได้นัน้มาช่วยเหลือ

นกัเรียนตามกระบวนการศกึษารายกรณี 
       7.1 ชนิดของแบบสอบถาม 
   ทศวร มณีศรีขํา (2539: 97); พนม ลิม้อารีย์ (2548: 83); ลกัขณา สริวฒัน์  

(2548: 186) ได้แบง่แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัหรือการแนะแนว ออกได้ 3 ชนิดคือ 

     1. แบบสอบถามการเตมิข้อมลูสว่นบคุคล (Personal Data Blank Questionnaire) 

       2. แบบสอบถามการตดิตามผล (Follow – up Questionnaire) 

     3. แบบสอบถามการประเมินผล (Evaluation Questionnaire) 

       แบบสอบถามแบ่งออกเป็นหลายชนิดแล้วแต่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งในท่ีนีจ้ะใช้เกณฑ์การ

แบง่ชนิดของแบบสอบถามออกเป็น 2 เกณฑ์ (กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์.2527: 217) ดงันี ้ 

         เกณฑ์ท่ี 1 ใช้เกณฑ์ของวตัถปุระสงค์ซึ่งใช้มากในการแนะแนวจะแบ่งแบบสอบถาม

เป็น 3 ชนิด ดงันี ้ 

      1. แบบสอบถามแบบกรอกข้อมลูสว่นบคุคล (Personal data blank)   

      2. แบบสอบถามแบบการประเมินผล (Evaluation Questionnaire) 

      3. แบบสอบถามแบบการตดิตามผล (Follow – up Questionnaire) 
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    เกณฑ์ท่ี 2 ใช้เกณฑ์ลกัษณะแบบสอบถาม จะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ชนิด 

ดงันี ้

      1. แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form ) 

      2. แบบสอบถามปลายเปิด (Opened Form) 

      3. แบบสอบถามแบบผสม ( Mixed Form) 

      4. แบบสอบถามชนิดรูปภาพ  ( Pictorial Form ) 

              เกณฑ์ท่ี 1 ใช้เกณฑ์ของวตัถุประสงค์ซึ่งใช้มากในการแนะแนว  แบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ชนิดคือ 

                1.แบบสอบถามแบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data blank) คือ 

แบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบัข้อเท็จจริงสว่นตวั ภมูิหลงั สภาพในปัจจบุนั และความคาดหวงัในอนาคต 

                2. แบบสอบถามแบบการประเมินผล(Evaluation Questionnaire) คือแบบสอบถาม

ท่ีใช้ประเมินผลของบริการหรือโครงการต่างๆของสถาบันการศึกษาท่ีจัดให้กับนักเรียน หรือนิสิต 

นกัศึกษา เพ่ือทราบว่าบริการต่างๆหรือโครงการต่างๆ ท่ีจดัให้นัน้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ รับบริการหรือไม่

เพียงใด 

                3. แบบสอบถามแบบการติดตามผล (Follow – up Questionnaire) คือ แบบสอบท่ี

รวมเอาแบบสอบถามแบบกรอกข้อมูลและแบบสอบถามแบบการประเมินผลเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือใช้

สอบถามนักเรียนหรือนิสิต นักศึกษาท่ีออกจากสถาบนัการศึกษานัน้ไปแล้ว ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่

สําเร็จตามหลกัสตูร โดยมีความเช่ือวา่ข้อมลูท่ีได้จากบคุคลเหลา่นัน้เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้

เห็นสมรรถภาพและประสทิธิภาพของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ 

             เกณฑ์ท่ี  2  ใช้เกณฑ์ของลกัษณะแบบสอบถาม 

                1. แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) คือ แบบสอบถามท่ีมีข้อความท่ีเป็น

คําถาม แล้วมีคําตอบไว้พร้อม เพียงแตเ่ลือกตอบข้อใดข้อหนึง่หรือหลายๆข้อท่ีกําหนดให้ 

                    แบบสอบถามประเภทนี ้แบง่ออกเป็น แบบสอบถามยอ่ยๆ ได้ดงันี ้

             1.1  แบบสํารวจ คือ แบบสอบถามท่ีถามเพื่อต้องการทราบความจริง ความรู้สกึ 

ความสนใจ ความคดิเห็นตา่งๆ โดยการให้ผู้ตอบเช็คแตล่ะข้อโดยใช้เคร่ืองหมาย / หรือ x หรือ O  

             1.2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า คือ แบบสอบถามท่ีถามเพื่อต้องการทราบ

ความจริง ความรู้สกึ ความสนใจ ความคิดเห็นตา่งๆ โดยการให้ผู้ตอบประมาณความรู้สกึของเขาว่ามี

ความรู้สกึมากน้อยเพียงใด แล้วจงึเช็คด้วยเคร่ืองหมาย / หรือ x ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึนัน้ๆ 
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                1.3  แบบเติมคําท่ีเป็นคําตอบเดียวท่ีแน่นอน คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีให้

เตมิคําถามข้อเท็จจริงเก่ียวกบัตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยมิได้ถามให้แสดงความคิดเห็น เช่น แบบสอบถามท่ี

ให้กรอกข้อมลูสว่นบคุคล แบบสอบถามใครเอย่ ฯลฯ  

                   2. แบบสอบถามปลายเปิด (Opened Form) คือ แบบสอบถามท่ีไม่ได้กําหนด

คําตอบท่ีแน่นอน เปิดโอกาสให้ผู้ตอบคําถามอยา่งอิสระเสรี ไมมมี่การตดัสนิวา่ถกูหรือผิด 

                       แบบสอบถามชนิดนีนิ้ยมใช้เพ่ือสอบถามแรงจูงใจ ความคิดเห็น เจตคติต่างๆ 

โดยอาจมีการให้เหตุผลประกอบความรู้สึก เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ตอบสบายใจท่ีจะตอบมากกว่า

แบบสอบถามแบบปลายปิด 

                   3. แบบสอบถามแบบผสม (Mixed Form) คือ แบบสอบถามท่ีมีทัง้แบบปลายปิด

และแบบปลายเปิดอยูใ่นชดุเดียวกนั  

                   4. แบบสอบถามชนิดรูปภาพ (Pictorial Form) คือ แบบสอบถามท่ีใช้รูปภาพซึง่

เป็นภาพวาดหรือภาพถ่าย ซึง่อาจให้ผู้ตอบตอบสนองเป็นคําพดู หรือข้อความท่ีรู้สกึกบัภาพนัน้ก็ได้ 
                       7.2 การเขียนแบบสอบถาม 
       สําหรับเทคนิคในการเขียนแบบสอบถามประกอบด้วยรายละเอียดเป็นข้อตามลําดบั

ดงันี ้(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 186) 

         1. ตัง้จุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าต้องการทราบเร่ืองอะไรจากรายกรณีท่ีถูกศึกษา

บ้างโดยเรียงลําดบัความสําคญัก่อนหลงั 

         2. เขียนข้อคําถามให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายและให้ครอบคลมุรายละเอียดใน

จดุมุง่หมาย 

         3. คําถามทัง้หมดให้ควรมีการจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม แยกออกเป็น

หวัข้อใหญ่ๆและคอ่ยแยกเป็นข้อยอ่ยๆ โดยเรียงลําดบัตามความสําคญัอยา่งตอ่เน่ือง 

             4. ภาษาท่ีใช้ในข้อคําถามต้องมีความชดัเจน ไม่กํากวม จนทําให้ผู้ตอบเกิดความ

เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของผู้ถาม ดงันัน้จึงควรใช้ภาษาง่ายๆ แต่ละควรมีใจความ

เดียว กะทดัรัด ไมซ่บัซ้อนจนเกินไป 

         5. คําถามต้องไม่มุ่งไปในเร่ืองส่วนตวั ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ตอบอึดอดัใจ และอาจ

ไมใ่ห้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู หรืออาจให้คําตอบท่ีบดิเบือนไปจากข้อเท็จจริง 

         6. คําถามในแต่ละข้อต้องถามเพียงประการเดียวเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยง

คําถามท่ีเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะจะทําให้เข้าใจผิดได้ง่าย เน่ืองจากต้องใช้การตีความ 

         7. แบบสอบถามท่ีดีควรมีลกัษณะสัน้ๆแตค่รอบคลมุใจความและสิ่งท่ีต้องการจะ

ทราบ 
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         8. แบบสอบถามท่ีต้องการให้แสดงความคิดเห็นไม่ควรให้นกัเรียนลงช่ือ เพราะ

อาจเป็นข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามเอง และผู้ตอบอาจไม่กล้าตอบ หรือหลีกเลี่ยงการ

ตอบได้ 

         9. แบบสอบถามทุกฉบบัควรมีคําสัง่หรือคําชีแ้จงให้ชดัเจนในแต่ละตอน เพ่ือให้

ผู้ตอบทราบจุดมุ่งหมายในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเขา และต้องทํา

ความเข้าใจวา่ การตอบแบบสอบถามมิใช่เป็นการสอบ ดงันัน้จงึไมมี่ผลเก่ียวกบัคะแนนใดๆ 

       10.  ผู้ ใ ช้แบบสอบถามจะต้องแจ้งให้ผู้ ตอบทราบว่าข้อมูลต่างๆที่ ไ ด้จาก

แบบสอบถามจะนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่เขาเท่านัน้ และจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 
         7.3 ประโยชน์ของแบบสอบถาม 
     แบบสอบถามมีประโยชน์ ดงันี ้(พนม ลิม้อารีย์. 2548: 85) 

           1. ช่วยให้ได้ทราบเร่ืองราวตา่งๆของนกัเรียนเป็นจํานวนมากในระยะเวลาอนัสัน้ 

       2. ช่วยให้ทราบเร่ืองราวของนกัเรียนหลายๆด้านพร้อมๆกัน และเป็นข้อมลูท่ีเป็น

ปัจจบุนั  

           3. ช่วยให้ได้ข้อมลูตา่งๆเพิ่มเตมิจากข้อมลูเดมิ ท่ีได้รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้ว 

         4. ช่วยให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนกัเรียน ทําให้ครูและผู้แนะแนว

สามารถให้ความช่วยเหลือนกัเรียนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

 
          8. แบบทดสอบ  (Test)  
      แบบทดสอบทางจิตวิทยา  เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นปรนัยและมาตรฐานที่ใช้วัดตัวอย่าง

พฤติกรรม การกระทําของบคุคลท่ีทําโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั อาจเป็นพฤติกรรมภายนอกที่สามารถสงัเกต   

เห็นได้ (Overt Behavior)  เช่น การพดู เดิน นัง่ ยิม้ หรือพฤติกรรมภายในท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ 

(Overt Behavior) เช่น เชาว์ปัญญา เชาว์อารมณ์ ความถนดั ความวิตกกงัวล ความสนใจในอาชีพ 

ความคิดสร้างสรรค์  (นงลกัษณ์  ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย์.  2548: 73)  และแบบทดสอบช่วย

ในการวินิจฉยัและค้นหาแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา (จําเนียร ช่วงโชติ. 2544: 19) ช่วย

ให้ได้ข้อมูลนักเรียนและได้เรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับรายกรณีท่ีถูกศึกษาและทําให้รู้จักและเข้าใจ

นกัเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสติปัญญา ความถนดั ความสนใจ ความสามารถ และปัญหาต่าง ๆ ท่ี

กําลงัเผชิญอยู่  แบบทดสอบท่ีมีความเที่ยงตรงและมีความเช่ือมัน่จะทําให้เกิดประโยชน์ในการแนะ

แนวและให้ความช่วยเหลือ  (ลกัขณา  สริวฒัน์. 2548: 208) 



 65 

                  ประเภทของแบบทดสอบที่ นํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายกรณี  
ลกัขณา  สริวฒัน์. (2548: 215) และ พนม  ลิม้อารีย์. (2548: 135) ได้กลา่วถึงแบบทดสอบท่ีนํามาใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นรายกรณี  จําแนกออกได้ 5 ประเภท คือ 

 1. แบบทดสอบสตปัิญญา  (Intelligence Test) 

 2. แบบทดสอบความถนดั  (Aptitude Test) 

 3. แบบทดสอบความสนใจ  (Interest Test) 

                           4. แบบทดสอบบคุลกิภาพ  (Personality Test) 

 5. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Achievement Test) 

 1. แบบทดสอบสตปัิญญา   

     เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบันกัเรียนหรือรายกรณีท่ีถกูศกึษา เพ่ือจะ

วินิจฉัยความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของนกัเรียนว่าอยู่ในระดบัใด (พนม ลิม้อารีย์. 2548: 

135) แบบทดสอบท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น แบบทดสอบสแตนฟอร์ด - บเินท์ ฟอร์ม แอล - ดบัเบิลย ู

(Standford - Binet L - W Form Test) สําหรับเด็กอาย ุ2 ปี, 6 ปี  และแบบทดสอบสติปัญญาของ

เวคสเลอร์ (Wechsler Intelligence Scale) เช่น  Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) และ Wechsler Preschool and Primary Scale 

of Intelligence (WPPSI) (ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 226-232 ) 

  2.  แบบทดสอบความถนดั  (Aptitude Test)  

        เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหนึ่งท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

เก่ียวกับตวัเด็ก  ซึ่งมุ่งค้นหาหรือวดัความถนัดเฉพาะด้านท่ีแอบแฝงอยู่ภายในตวับุคคล ช่วยให้ครู 

 ผู้แนะแนว หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัความสามารถของเด็ก เกิดความเข้าใจ

เด็กอย่างถูกต้อง  อันจะนําไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป (ลักขณา 

สริวฒัน์. 2548: 238) 

                                 ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 238) กลา่ววา่ แบบทดสอบความถนดั จําแนกออกเป็น

ประเภทตามลกัษณะของความถนดัท่ี  วดัได้ 2 ประเภท คือ   

        2.1  แบบทดสอบความถนัดพหุคุณ หรือแบบทดสอบความถนัดเชิงผสม 

(Multiple Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความถนดัทางด้านต่าง ๆ หลายด้าน  หรือเป็น      

ความถนดัในการทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นความถนดัในการทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ แบบทดสอบประเภทนีม้กัประกอบด้วยด้านท่ีเป็นความสามารถเฉพาะด้าน 

เช่น ความเข้าใจทางภาษา ความคลอ่งของการใช้คํา เลขจํานวน มิติสมัพนัธ์ ความจํา ความรวดเร็วใน

การรับรู้ ความมีเหตผุล และทดสอบบางสว่นของความถนดัท่ีเป็นความสามารถทางกลไกของร่างกาย
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ท่ีเป็นทกัษะของกล้ามเนือ้ในเร่ืองความคลอ่งแคลว่ในการใช้มือ การใช้นิว้  แบบทดสอบประเภทนี ้เช่น 

แบบทดสอบ ดี เอ ที (Differential Aptitude Test)  แบบทดสอบ จี เอ ที บี (General Aptitude Test 

Battery) 

                                 2.2  แบบทดสอบความถนดัพิเศษ  (Special Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบ

ท่ีสร้างขึน้เพื่อทําการทดสอบความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพียงด้านเดียว การทดสอบ

ความถนดัพิเศษในปัจจุบนัยงัไม่ได้รับการพฒันามากเท่ากบัการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

หรือการทดสอบสติปัญญา เพราะการกําหนดเนือ้หาความถนดัท่ีพิเศษหรือเฉพาะลงไปให้แน่นอนนัน้

ค่อนข้างทําได้ยาก แบบทดสอบท่ีนิยมใช้กันค่อนข้างมาก ได้แก่ แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี 

(Musical Aptitude Test) ของคาร์ล อี. ซีซอร์ (Seashore Measures of Musical Talents) และของ

เฮอร์เบร์ิด ดี. วิง  (Wing Standardized Test of Intelligence)  แบบทดสอบความถนดัทางจกัรกลของ

เบนเน็ตต์  (Bennett Mechanical Comprehension Test) แบบทดสอบวดัความเข้าใจทางจกัรกลของ

แมคควอรี (Mac Quarrie Test for Mechanical Ability) แบบทดสอบความถนดัทางเสมียน (Clerical 

Aptitude Test) แบบทดสอบความถนดัทางศิลปะ (Artistic Aptitude Test) ของเกรฟ (Grave Design 

Judgement Test) ของไมเออร์ (Meier Art Judgement Test) และของฮอร์น (Horn Art Aptitude 

Inventory) 

 3.  แบบทดสอบความสนใจ  (Interest Test)   

 เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งค้นหาชนิดหรือความมากน้อยของความสนใจของนักเรียน  

เพราะความสนใจเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การเลือกอาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของนกัเรียน (พนม ลิม้อารีย์.2548:140) อาจวดัโดยใช้วิธีถามโดยตรง สงัเกตพฤตกิรรม ทดสอบ

ความสนใจ หรือใช้แบบสํารวจ ซึ่งแบบทดสอบความสนใจที่ใช้ดงักล่าว เช่น แบบทดสอบความสนใจ

ในอาชีพของคเูดอร์ (Kuder General Interest Survey – KGIS) โดย จี. เฟรดเดอริค คเูดอร์   

(G. Frederic Kuder) ใช้สํารวจความสนใจในอาชีพ 10 ด้านและแบบทดสอบเอสดีเอส  

(Self Directed Search – SDS) โดย จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เพ่ือใช้เป็น

ส่วนประกอบพิจารณา  ตัดสินใจ  ศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพ  ลักษณะแบบทดสอบเป็น

แบบสอบถาม-ตอบ 3 หมวด ได้แก่ หมวดกิจกรรม หมวดความสามารถ หมวดอาชีพ  (นงลกัษณ์  

ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย์. 2548: 78) 

 4. แบบทดสอบบคุลกิภาพ (Personality Test) 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีครูและผู้แนะแนวใช้ในการเก็บข้อมลูเก่ียวกับตวันกัเรียน มุ่งค้นหา

ลกัษณะทางอารมณ์ แรงจงูใจ มนษุยสมัพนัธ์และเจตคติของบคุคล (พนม ลิม้อารีย์. 2548: 142) ท่ีไม่

สามารถวดัได้โดยตรงแต่จะใช้เคร่ืองมือและกลวิธีท่ีเฉพาะในการนําไปเร้าและกระตุ้นให้บุคคลนัน้
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แสดงความรู้สกึ อารมณ์ ความคิด หรือเจตคติออกมา ทําให้รู้จกัและเข้าใจเขาได้ชดัเจนและยงัช่วยให้

สามารถวินิจฉยัปัญหาได้แมน่ยํายิ่งขึน้ (ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 266) 

                           ลกัขณา สริวฒัน์ (2548: 271) กล่าวว่า  แบบทดสอบบคุลิกภาพท่ีนิยมใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย แบง่ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

                            4.1 แบบทดสอบมีวิธีการวัดท่ีมีโครงสร้างชัดเจน (Structure Method) เป็น

แบบทดสอบท่ีเป็นปรนยั (Objective Test) มีข้อคําถามให้เลือกตอบ เป็นลกัษณะของการรายงาน

ตนเอง เช่น แบบทดสอบเพื่อวดัอตัมโนทศัน์  (Self – concept) หรือแบบทดสอบเพื่อวดัความวิตก

กังวล เป็นต้น แบบทดสอบนีจ้ะให้ข้อมูลท่ีสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลในการปรับตวัเข้ากับ

สภาพท่ีถกูควบคมุ ท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ แบบทดสอบบคุลิกภาพ EEPS (Edwards Personal 

Preference Schedule)  และแบบทดสอบบคุลกิภาพ 16 PF  

  4.2  แบบทดสอบมีวิธีการวดัท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจน (Non–Structure Method)  

เป็นแบบทดสอบการฉายภาพ  (Projective Test)  ให้ข้อมูลสะท้อนถึงโครงสร้างของบุคลิกภาพ 

แรงจูงใจ และความขัดแย้งท่ีอยู่ภายใน จึงเป็นแบบทดสอบท่ีใช้เทคนิคการฉายออก (Projective 

Techniques) ท่ีเป็นเคร่ืองมือวดัทางจิตวิทยาท่ีสร้างขึน้ เพ่ือล้วงเอาความรู้สกึนึกคิดของบคุคลออกมา 

โดยไม่ให้เจ้าตวัรู้สกึ และให้เห็นว่าเป็นความรู้สกึหรือปฏิกิริยาของคนอื่น  เช่น แบบทดสอบภาพหยด

หมกึรอร์สชาค (Rorschach Inkblots Test) แบบทดสอบการรับรู้รูปภาพ  (Thematic Apperception 

Test)  แบบทดสอบการวาดรูปคน (Draw A Person Test : DAP) เทคนิคการเลน่โดยการจดักระทํากบั

สิง่ของ (Manipulative Techniques)   

                        5. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Achievement Test)   

   แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ใช้ในการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัตวันกัเรียน โดย

มีเป้าหมายท่ีจะประเมินผลความสําเร็จของนักเรียน (พนม ลิม้อารีย์. 2548: 149) และท่ีมุ่งวัด

ความสําเร็จในเชิงวิชาการของผู้ เรียน หลังจากท่ีบุคคลได้รับการฝึกฝนอบรมสั่งสอนมาระยะหนึ่ง  

เพ่ือตรวจสอบว่าบคุคลนัน้มีความเจริญงอกงามขึน้เพียงใด หรือเข้าใจและนําสิ่งท่ีศกึษามาใช้ได้มาก

น้อยเพียงใด  แบบทดสอบท่ีใช้วัดผลการเรียนการสอนของนักเรียนจึงมักเรียกว่า การวัดผลทาง

การศกึษา (Educational Measurement)  (ลกัขณา สริวฒัน์.2548: 278) 

    หากสรุปประเภทของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้ในปัจจบุนั จําแนก

ตามลกัษณะ 4 ลกัษณะ ดงันี ้(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 281-283) 
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    5.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 

จําแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบทดสอบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบอิงกลุม่ 

     5.1.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์  เป็นแบบทดสอบท่ีประเมินผู้ เ รียนด้าน

ความสามารถ ว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า การวดัแบบ

อิงเกณฑ์ชนิดนีจํ้าทําให้เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั ดงันัน้แบบทดสอบชนิดนีจ้ึงต้องมีความตรง

ตามเนือ้หา ข้อสอบแตล่ะข้อต้องวดัพฤติกรรมท่ีบอกการเรียนรู้นัน้ๆ โดยยดึวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม

เป็นหลกั กล่าวโดยสรุปแบบทดสอบอิงเกณฑ์จะมีทัง้ความตรงตามเนือ้หา ตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวดั 

หรือตรงตามโครงสร้าง และตรงตามสภาพด้วยการแปลคะแนนแบบอิงเกณฑ์ คือ ความสามารถของ

ผู้ เรียนจะถูกนําไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้ตัง้ไว้ สําหรับความหมายของคะแนนจะขึน้อยู่กับระยะความ

แตกตา่งระหวา่งคะแนนของผู้ เรียนกบัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ตัง้แตต้่น  

      5.2  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามลกัษณะการสร้าง แบง่ออกได้เป็น 

2 ชนิด ได้แก่ 

                                        5.2.1 แบบทดสอบท่ีผู้ทดสอบเป็นผู้สร้างขึน้ หมายความว่า แบบทดสอบท่ี

ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึน้ใช้เองเพื่อวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน หลงัจากท่ีได้ทําการสอนบทเรียนไประยะ

หนึง่ หรือสอนจนจบบทเรียนนัน้ๆแล้ว 

                                        5.2.2 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีได้รับการวิเคราะห์หา

คุณภาพมาเป็นอย่างดีตามหลักการและกระบวนการสร้าง และยังมีการหาเกณฑ์ปกติไว้เพ่ือการ

เปรียบเทียบและแปลความหมายของคะแนนด้วย 

      5.3  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามวตัถปุระสงค์ของการวดั   จําแนก

ได้ 4 ชนิด ได้แก่  

         5.3.1 แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะด้าน

หรือเฉพาะวิชา เช่น การอา่น การพดู การฟัง การเขียน หรือด้านวิชาชีพ เป็นต้น 

                                       5.3.2 แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวม หมายถงึ 

การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ ถูกทดสอบหลายวิชา แบบทดสอบนีใ้นชุดหนึ่งจะมี

แบบทดสอบหลายฉบบัรวมกนั เรียกวา่ ชดุของแบบทดสอบ 

                                       5.3.3 แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพื่อทํานายและแบบทดสอบความพร้อม 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างสําหรับคาดคะเน หรือใช้สําหรับการประเมินคณุสมบตัิเฉพาะของบคุคล

ในการท่ีจะได้รับการฝึกฝน อบรม หรือในการเรียนวา่มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด   
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                                       5.3.4 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิเพ่ือการวินิจฉยั สําหรับแบบทดสอบชนิดนี ้

สร้างขึน้เพื่อวดัความรู้ส่วนใดสว่นหนึ่งโดยเฉพาะ หรือสําหรับวดัทกัษะเฉพาะอย่าง ซึง่จะช่วยให้ครู ผู้

แนะแนว หรือผู้ ทําการศกึษา สามารถวินิจฉยัได้ว่า ผู้ถกูทดสอบมีข้อบกพร่องในเร่ืองใดบ้าง เพ่ือจะได้

ทําการช่วยเหลือ ปรับปรุง และแก้ไขให้ดีขึน้ตอ่ๆไป 

     5.4  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามลกัษณะกิจกรรมท่ีผู้ถูกทดสอบ

กระทํา แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

      5 .4 .1 แบบทดสอบผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนด้านการศึกษา  เ ป็น

แบบทดสอบชนิดท่ีใช้กันในสถาบันการศึกษาเพื่อวัดความรู้ ทักษะ การนําไปใช้ของผู้ ถูกทดสอบ

หลงัจากเรียนจบหลกัสตูรแล้วว่ามีความก้าวหน้าหรือมีความงอกงามในการเรียนรู้มากขึน้มากน้อย

เพียงใด  

                                       5.4.2  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านอาชีพ  เป็นแบบทดสอบ

ชนิดท่ีใช้เพ่ือการคดัเลือก และจําแนกบคุคลของหน่วยงาน  และองค์กรตา่งๆเพื่อรับเข้าทํางาน เนือ้หา

ของแบบทดสอบชนิดนีอ้าจจะมีหลากหลาย เช่น รูปแบบภาษา หรือแผนผงัต่างๆ ขึน้อยู่กบัลกัษณะ

อาชีพท่ีจะนํามาสร้างแบบทดสอบ และในการตอบแบบทดสอบอาจให้ผู้ถกูทดสอบตอบแบบการเขียน

ตอบ หรือตอบแบบปากเปลา่ก็ได้ 
        9. ระเบียนสะสม (Cumulative  Record)  
  ระเบียนสะสมจัดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล

โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือช่วยให้รู้จักนักเรียนแต่ละคนในเวลาที่รวดเร็ว (พนม ลิม้อารีย์.

2548:81) เน่ืองจากข้อมลูในระเบียนสะสมเป็นข้อมลูสําคญัท่ีเก็บได้ด้วยกลวิธีหลายประเภทเป็นเวลา

ตอ่เน่ืองกนันาน ข้อมลูนีต้้องเก็บเป็นความลบั (นงลกัษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย. 2548: 66) 

       ได้มีผู้ ให้ความหมายของระเบียนสะสมไว้มากมาย ผู้ วิจัยขอนําเสนอเป็นบางท่าน

ดงัตอ่ไปนี ้

  กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2527: 327) ได้ให้ความหมายของระเบียนสะสม คือ เอกสารท่ีรวม

รายละเอียดของบคุคล (ประวตั)ิ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัในทกุๆด้าน ได้แก่ ด้านประวตัสิว่นตวั ประวตัิ

ครอบครัว ประวตักิารศกึษา ประวตัสิขุภาพ ประวตักิารปรับตวัในสงัคม 

              พนม  ลิม้อารีย์  (2538: 175) กล่าวว่า ระเบียบสะสม คือ ระเบียนหรือเอกสารที่   

จดบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างมีระเบียบและเป็นระบบตลอดเวลาที่นักเรียน

ศกึษาเลา่เรียนอยู่ในโรงเรียน เป็นเอกสารท่ีจะช่วยให้ครูหรือครูแนะแนวได้รู้จกัและเข้าใจนกัเรียนของ

ตนได้ดีขึน้และรวดเร็วขึน้ 
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                     ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 13)  ระเบียบสะสมเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมลูทกุ ๆ ด้านของ

นกัเรียน ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนกระทัง่สําเร็จการศกึษา  โดยมีการจดัเก็บอย่างมีระบบ มีแบบแผน และ

สะสมต่อเน่ืองกัน เช่น ประวตัิส่วนตวั ประวตัิครอบครัว รายงานผลการเรียน รายงานสขุภาพ ความ

สนใจ ความถนดั กิจกรรมพิเศษ โครงการศกึษาและอาชีพในอนาคต บนัทึกการสมัภาษณ์ บนัทึกการ

ให้คําปรึกษา และรายงานอื่น ๆ ท่ีทางครูหรือผู้แนะแนวต้องการทราบ 

                    จําเนียร  ช่วงโชติ  (2544: 223)  ระเบียนสะสม คือ เอกสารอย่างหนึ่งท่ีเป็นท่ีรวบรวม

ข้อเท็จจริงและรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละคนอย่างมีระบบแบบแผน เช่น ประวัติ

ส่วนตวั ประวตัครอบครัว รายงานการเรียน รายงานการทดสอบ รายงานสุขภาพ ความถนดั ความ

สนใจ กิจกรรมพิเศษ โครงการศกึษาและอาชีพในอนาคต บนัทกึการสมัภาษณ์ บนัทกึการให้คําปรึกษา

และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีทางโรงเรียนต้องการทราบเก่ียวกบัตวันกัเรียน 

         ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ ระเบียนสะสม คือ เคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร เพ่ือใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยละเอียดในทกุๆด้าน อยา่งเป็นระเบียบ และดําเนินการไปอยา่งตอ่เน่ือง 
         9.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทาํระเบียนสะสม 
    ลกัขณา  สริวฒัน์ (2548: 83) การจดัทําระเบียบสะสมมีวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้

                         1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนไว้เป็น

ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการแนะแนวได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

                         2. เพ่ือให้ครูรู้จกันกัเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนกัเรียนใหม่จะทําให้เกิดการรู้จกั

และเกิดความคุ้ นเคยได้เร็วขึน้ ซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนและการปกครองเป็นไปได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

                         3. เพ่ือให้ครู ผู้แนะแนว หรือผู้ ให้คําปรึกษาเห็นข้อดีหรือข้อบกพร่องของนกัเรียน  อนั

จะนําไปสูก่ารวางแผนสง่เสริมหรือหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขและให้ความช่วยเหลือได้ตอ่ไป 

                         4. เพ่ือเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการสืบหาข้อมูล ประหยดัเวลาในการสํารวจ

ข้อมลูของนกัเรียน เพราะระเบียนสะสมเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูเกือบทกุด้านของนกัเรียนแตล่ะคน 

                         5. เพ่ือใช้ในการพิจารณาการจดังานพิเศษให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถสงูหรือตํ่ากว่า

ระดบัปกต ิ

                         6. เพ่ือใช้ในการสํารวจหาเหตผุลการขาดเรียนบอ่ย ๆ ของนกัเรียน 

                         7. เพ่ือช่วยให้พบนกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ  

เป็นต้น 

                         8. เพ่ือใช้พิจารณาความเจริญเตบิโตของนกัเรียนในแตล่ะปี 
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                          9. เพื่อเป็นข้อมลูท่ีตวันกัเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้พิจารณาในการวางแผนชีวิต

ให้เหมาะสมและเป็นไปตามลกัษณะท่ีควรจะเป็น 

                        10. เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในการสง่ตวัไปยงัสถานศกึษาและหน่วยงาน 

อ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม ่
             9.2  ประเภทของระเบียนสะสม 
       ลกัขณา  สริวฒัน์ (2548: 83)  สําหรับระเบียนสะสมท่ีใช้กนัในปัจจบุนัจําแนกได้เป็น 

2 ลกัษณะ คือ 

     1. จําแนกตามลกัษณะของการเก็บข้อมลู แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

         1.1  แบบท่ีโรงเรียนเป็นผู้ เก็บข้อมลูเอง แบบนีโ้รงเรียนหรือครูเป็นผู้ เก็บข้อมลู

เก่ียวกบัตวันกัเรียน โดยทางโรงเรียนอาจจะได้ข้อมลูมาจากตวัเด็กโดยให้เด็กบอก หรือจากบคุคลอ่ืนๆ 

เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือจากการสงัเกตจากครูเอง สําหรับวิธีการให้ได้มาซึง่ข้อมลูนัน้อาจ

ได้จากการสมัภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสงัเกต การเขียนอตัชีวประวตัิ การทําสงัคมมิติ การใช้

มาตราสว่นประมาณคา่ หรือการทดสอบตา่งๆ 

          1.2  แบบท่ีนกัเรียนเป็นผู้ เก็บข้อมลูเอง แบบนีจ้ดัทําขึน้เพื่อช่วยให้นกัเรียนรู้จกั

ตนเองดีขึน้ โดยการเขียนข้อมลูต่างๆเอง แต่เก็บรักษาไว้ท่ีโรงเรียน ระเบียนสะสมแบบนีส้่วนใหญ่เป็น

แบบมีคําถาม และเว้นช่องว่างให้นกัเรียนตอบ เช่นคําถามเก่ียวกบัอาชีพในอนาคต ผลการสํารวจด้าน

ตา่งๆ หรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 

    2.  จําแนกตามลกัษณะของรูปแบบของระเบียบ แบง่เป็น 3 รูปแบบ คือ 

         2.1  แบบเป็นซองหรือเป็นแฟ้ม (Packet of Folder Type) แบบนีจ้ะแยกออก

จากกนัในแต่ละด้าน โดยใส่ไว้ในระเบียนแต่ละแผ่น แล้วนํามารวมใส่ไว้ในซองหรือแฟ้ม เช่น ระเบียน

เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองครอบครัว 1 แผ่น ระเบียนเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพอนามยั 1 แผ่น ระเบียน

เก่ียวกบัพฒันาการด้านบคุลิกภาพของนกัเรียน 1 แผ่น เป็นต้น นอกจากนีร้ะเบียนสะสมรูปแบบนีย้งั

สามารถใช้ร่วมกบัเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนอีกด้วย เช่น รายงานการสมัภาษณ์ หรือรายงาน

การเยี่ยมบ้าน หรืออตัชีวประวตั ิเป็นต้น  

                              2.2  แบบแผ่นเดียวหรือแบบพบัได้  (Single Card of Folder) ระเบียนสะสมแบบ

นีร้ายละเอียดของข้อมลูต่างๆ จะได้รับการบนัทึกลงในระเบียนแผ่นเดียวกนัหมด และพบัให้กะทดัรัด

เป็นเลม่เลก็ๆแบนๆ สามารถเก็บไว้ในท่ีแคบๆหรือในตู้ เลก็ๆได้                                                                      

        2.3  แบบรวมหรือแบบเป็นเล่ม (Combination) ระเบียนสะสมแบบนีเ้ป็นการนํา

แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มารวมเข้าด้วยกนัแล้วจดัทําเป็นเล่ม เพ่ือช่วยให้ระเบียนสะสมมีขนาดไม่ใหญ่

จนเกินไป ซึง่สามารถจดัเก็บข้อมลูตา่งๆ ได้โดยละเอียดและกว้างขวาง เน่ืองจากมีจํานวนหน้าท่ีทําการ
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จดบนัทึกได้มากมายหลายหน้า ดงันัน้ในรูปแบบนีจ้ึงสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดได้ครอบคลุม

มากกวา่แบบอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัว่าผู้ ใช้ต้องการอย่างไร ซึง่ต้องพิจารณาให้ดีในเร่ืองของงบประมาณ เนือ้ท่ี

ท่ีต้องเก็บรักษา และรายละเอียดของข้อมลู และเลือกให้ได้ตามความเหมาะสม 

    9.3 การรวบรวมข้อมูลและบันทกึในระเบียนสะสม  แหลง่ท่ีจะได้ข้อมลูเก่ียวข้องกบั

ผู้ เรียนนัน้  ไม่จําเป็นต้องได้จากตวัผู้ เรียนแต่เพียงอย่างเดียว ในบางครัง้การเก็บข้อมลูจากตวัผู้ เรียน

เอง อาจได้ข้อมลูท่ีไม่สมบรูณ์  ผิดพลาด ฉะนัน้เพื่อจะให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์เพียงพอในการที่จะนํามา

ศกึษา  จะต้องรวบรวมจากหลาย ๆ แหลง่ ดงันี ้

       1) จากตวัผู้ เรียนเอง  เช่น  จากการสมัภาษณ์  หรือให้ผู้ เรียนเขียนอตัชีวประวัต ิ 

เขียนบนัทกึประจําวนั  การให้ตอบแบบทดสอบถามและจากการสงัเกตของผู้สอน 

       2) จากบดิามารดา หรือผู้ปกครอง  เช่น  การเยี่ยมบ้าน  การสมัภาษณ์ผู้ปกครอง 

       3) จากเพื่อน  เช่น  การสมัภาษณ์  สงัคมมิต ิ แบบสอบถาม 

       4) จากครู อาจจะเป็นครูประจําชัน้หรือครูแนะแนว  เช่น การสมัภาษณ์ 

       5) จากคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน  ได้แก่  แพทย์ พยาบาล นกั

สงัคมสงเคราะห์ 
   9.4 ประโยชน์ของระเบียนสะสม  
      ระเบียนสะสมมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัข้อมลูท่ีรวบรวมไว้ใน

ระเบียนสะสมมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบนั ระเบียนสะสมก็จะให้ประโยชน์ดงัต่อไปนี ้

(พนม ลิม้อารีย์. 2548: 115) 

       1. ช่วยให้เด็กรู้จกัและเข้าใจตนเองอย่างถกูต้องทัง้ในด้านการเรียน ความสามารถ 

ความสนใจ บคุลิกภาพ ซึง่จะทําให้เด็กยอมรับและคิดปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ นอกจากนีค้วามรู้ความ

เข้าใจตนเองของเดก็จะเป็นแนวทางให้เดก็ตดัสนิใจดําเนินชีวิตได้อยา่งฉลาด 

       2.  เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้ แนะแนว และ

ผู้บริหารโรงเรียน รู้จกันกัเรียนแต่ละคนได้รวดเร็วขึน้ ทําให้ครูยอมรับสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั

เดก็ และร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาให้นกัเรียน 

       3. ช่วยให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองรู้จกัและเข้าใจเด็กของตนดียิ่งขึน้ สามารถให้

การสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้เด็กเลือกเรียนหรือเลือกแนวทางประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และ

ช่วยให้บดิามารดาหรือผู้ปกครองยอมรับขีดความสามารถเดก็ของตนอีกด้วย 

       4. เป็นการประเมินผลนกัเรียนในด้านตา่งๆ ทําให้โรงเรียนทราบว่านกัเรียนคนใดมี

ความสามารถพิเศษด้านใด ซึง่ควรได้รับการสง่เสริม นกัเรียนคนใดมีปัญหาซึง่ต้องการความช่วยเหลือ
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จากทางโรงเรียน นอกจากนีย้งัช่วยให้โรงเรียนสามารถจดักิจกรรม การเรียน การสอนและบริการตา่งๆ

ได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน 

        5. เป็นการทําความเข้าใจพฒันาการของนกัเรียนโดยตลอด ตัง้แต่นกัเรียนเข้ามา

อยู่ในโรงเรียนจนกระทัง่ออกจากโรงเรียน และช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียน สามารถเขียนคํารับรองให้กบั

นกัเรียนผู้นัน้ได้ง่ายขึน้อีกด้วย 

     ขัน้ที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีรวบรวมมาด้วยวิธีการต่างๆแล้วนัน้ ผู้ ทํา

การศกึษาต้องนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเท็จจริง แล้วจดัแยกออกเป็นด้านๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ

ง่ายตอ่การทําความเข้าใจหรือตีความหมายข้อมลูเก่ียวกบัรายกรณีท่ีถกูศกึษา 

     ขัน้ที่ 3 ขัน้วินิจฉัยปัญหา เป็นการนําผลการวิเคราะห์มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณา 

เพ่ือวินิจฉยัว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหา การลงความเห็นเก่ียวกบัปัญหานีอ้าจเป็นการชัว่คราว

ไมใ่ช่ข้อยตุ ิแตก็่เป็นพืน้ฐานของการสงัเคราะห์ข้อเท็จจริง 

    ขัน้ที่ 4 ขัน้สังเคราะห์ข้อมูลหรือขัน้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการศึกษาหา

ข้อเท็จจริงหรืออาจเก็บข้อมลูเพิ่มเติม เพ่ือนํามาสงัเคราะห์รวมกบัข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือ

ช่วยให้สามารถมองเห็นความสมัพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้าน และช่วยให้ผู้ ศึกษาเข้าใจลกัษณะของ

ปัญหา สาเหตไุด้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

     ขัน้ที่ 5 ขัน้ให้ความช่วยเหลือ พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือด้วยการคิดหาวิธีการ

ต่างๆตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวทางหลกัและแนวทางรองไว้แล้วดําเนินตามขัน้ตอน และ

หากยงัไมส่ามารถแก้ไขได้ก็ต้องมีการทบทวนหรือรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

    ขัน้ที่ 6 ขัน้ติดตามผล ช่วยให้ทราบว่าการศึกษารายกรณีประสบผลสําเร็จมากน้อย

เพียงใด มีข้อบกพร่องท่ีควรจะแก้ไขปรับปรุงอยา่งไร เพ่ือท่ีจะได้ดําเนินการตอ่ไปอยา่งเหมาะสม 

     ขัน้ที่ 7 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ  ควรทําขณะท่ีทําการศึกษารายกรณี  หรือ

หลงัจากทําการศกึษารายกรณีแล้ว  ซึง่อาจจะทําควบคูก่นัไป  ทัง้นีเ้พ่ือประสทิธิภาพของการศกึษาราย

กรณี และก่อนปิดการศกึษารายกรณีเป็นครัง้สดุท้ายควรสรุปผลของการศกึษาไว้ทัง้หมดและให้ข้อมลู

เสนอแนะไว้สําหรับผู้ ท่ีจะมาศึกษาบุคคลรายนีห้รือผู้ ท่ีสนใจต่อไป การให้ข้อเสนอแนะท่ีดีควรให้ไว้

สําหรับผู้ รับการศกึษารายกรณี  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับการศกึษารายกรณีและบคุคลท่ีสนใจ หรือบคุคลท่ี

จะศกึษาในลกัษณะเช่นเดียวกนัตอ่ไป 
        4.1.5  วิธีการที่ใช้ในการศึกษารายกรณี   
         การศึกษารายกรณีให้บรรลุจุดมุ่งหมายและเกิดประโยชน์ทัง้แก่ผู้ ศึกษา  และผู้ รับ

การศกึษานัน้จะต้องใช้วิธีควบคูก่นัไป 2 วิธี ดงันี ้

 



 74 

   1. การศกึษาประวตัริายกรณี  (Case  History ) 

   2. การประชมุปรึกษารายกรณี  ( Case  Conference ) 
             1.  การศึกษาประวัตริายกรณี  ( Case  History )     
             ได้มีผู้ให้ความหมายของการศกึษาประวตัริายกรณี  ผู้วิจยัขอนําเสนอดงัตอ่ไปนี ้

              กมลรัตน์   หล้าสวุงษ์ ( 2527: 597 ) ได้ให้ความหมายของการศกึษาประวตัิรายกรณี

ไว้เป็นการจดบนัทึกหรือรายงานผลจากการใช้วิธีการศึกษา โดยหัวข้อของการจดบนัทึกการศึกษา

ประวตัิรายกรณี  มีลกัษณะคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกนักบัการศึกษารายกรณี  เช่น กล่าวถึงลกัษณะ

ของผู้ รับการศึกษา สาเหตุท่ีศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ การวินิจฉัย การสรุปผลและ

ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนการติดตามผล  ซึ่งรายละเอียดดงักล่าวได้กล่าวไว้ในกระบวนการศึกษาราย

กรณี 

        จําเนียร   ช่วงโชติ (2544: 204) หมายถึง การรวบรวมและจดบนัทึกข้อมลูเก่ียวกับ

บคุคลอย่างละเอียดสมบูรณ์มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ และให้ถกูต้องตรงข้ามเป็นจริงท่ีสดุโดยไม่ต้องมี

การตีความหมายและแปลผลของข้อมลูแต่ประการใด การทําประวตัิรายกรณีจะทําให้ผู้ รับการศึกษา

รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคน และสามารถนําความรู้ความเข้าใจนัน้มาใช้เป็นพืน้ฐานสําหรับการ

พิจารณาช่วยเหลือหรือแนะแนวให้รายกรณีท่ีศึกษาสามารถแก้ปัญหา ปรับตัวได้ดีและเหมาะสม  

การทําประวตัริายกรณีจงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัยิ่งของการศกึษารายกรณี          

      ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การศกึษาประวตัิรายกรณี หมายถึง การรวบรวมข้อมลูประวตัิของ

บคุคลอย่างละเอียด และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัการศกึษารายกรณี ซึง่การทําประวตัิบคุคลนัน้เป็น

สว่นหนึง่ท่ีสําคญัในการศกึษารายกรณี 
         2. การประชุมปรึกษารายกรณี  (Case  Conference) 

          2.1 ความหมายของการประชุมปรึกษารายกรณี 
            ได้มีผู้ให้ความหมายของการประชมุปรึกษารายกรณีไว้ ผู้วิจยัขอนําเสนอเป็นดงัตอ่ไปนี ้

            กมลรัตน์   หล้าสวุงษ์  (2527: 599) ให้ความหมายของการประชมุปรึกษารายกรณีว่า  

คือการประชมุกนัของบคุคลหลายฝ่าย  เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมแสดงความคิดเห็นโดยยอมรับ

ความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในท่ีประชุมท่ีให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหรือ

ป้องกนั  สง่เสริมบคุคลท่ีรับการศกึษานัน้ ๆ  

             พรหมธิดา  แสนคําเครือ  (2528: 73) กล่าวว่า การประชมุปรึกษารายกรณี หมายถึง 

การประชุมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถูกศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณาและให้ข้อสรุปในเร่ืองการ

วิเคราะห์ตีความ  การป้องกนั   การช่วยเหลือผู้ถกูศกึษา 
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   พนม   ลิม้อารีย์  (2538: 26) กลา่ววา่ การประชมุปรึกษารายกรณี คือ การท่ีบคุคลท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องกบัเดก็มาประชมุร่วมกนั เพ่ือพิจารณาศกึษาข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมมาได้ โดยการวิเคราะห์ 

แปลความหมายและสงัเคราะห์ข้อมลูต่างๆเข้าด้วยกนั และร่วมกนัพิจารณาหาทางช่วยเหลือเด็กเป็น

รายๆไป 

   พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 36) กล่าว่า การประชุมรายกรณี เป็นการประชุมเพื่อ

เสนอข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับมีการสงัเคราะห์  และตีความข้อมูลเก่ียวกับ

เร่ืองราวหรือบุคคลหนึ่งโดยผู้ เ ช่ียวชาญหลายอาชีพท่ีทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ หรือกลุ่ม

ผู้ เก่ียวข้องในกรณีอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกนัอย่างเป็นทางการเก่ียวกบัปัญหาท่ี

จะต้องพิจารณา 

   ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า การประชุมศึกษารายกรณี หมายถึง การดําเนินการพิจารณา

ปัญหาของบุคคลท่ีได้รับการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมมาได้ โดยมีบุคคลหลายฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องกบัรายกรณีท่ีถกูศกึษา เพ่ือให้การช่วยเหลือตอ่ไป 
          2.2 ประโยชน์ของการประชุมปรึกษารายกรณี   
      การจดัการประชุมรายกรณีจะเอือ้ประโยชน์ โดยจําแนกเป็นข้อๆ (ลกัขณา สริวฒัน์.

2548: 49) ดงัตอ่ไปนี ้

                      1. ทําให้ผู้ถกูศกึษาได้รับการแก้ไขหรือการช่วยเหลืออยา่งแท้จริง และยงัทําให้รู้สกึ

วา่เขาไมถ่กูทอดทิง้อยา่งแน่นอน 

                  2. ทําให้เกิดการมีความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในสถานภาพตา่งๆทําให้เกิดความ

เข้าใจกนัและกนัมากขึน้ ซึง่นําไปสูก่ารพฒันากลุม่ ชมุชน และสงัคมโดยสว่นรวมได้ 

                       3. ทําให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ถกูศกึษาทกุคนได้เข้าใจปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีเป็น

ข้อเท็จจริงทําให้ลดอคติและลดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อเขา ในท่ีสดุจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจและความ

ปรารถนาดีตอ่เขาและบคุคลอ่ืนๆด้วย 

      4. ทําให้ได้แนวทางในการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเก่ียวกบัเดก็ เยาวชน 

ร่วมกนัในชมุชนและสงัคม 

      5. ทําให้ทกุคนได้ตระหนกัถึงความร่วมมือกนั ความสามคัคีกนัในการแก้ไขปัญหา

ซึง่ไมใ่ช่เป็นการแก้ไขได้ตามลําพงัเพียงคนใดคนหนึง่ 
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              2.3 รูปแบบของการประชุมปรึกษารายกรณี  การประชมุปรึกษารายกรณีมี  3  

รูปแบบ ดงันี ้ (กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์. 2527:  600 – 603 )   

                 1) การประชุมเฉพาะผู้ เช่ียวชาญในปัญหาหรือกรณีนัน้ ๆ และผู้ ใกล้ชิดตลอดจน

ผู้ เก่ียวข้อง  เช่น  ครูแนะแนว  ครูประจําชัน้  ครูประจําวิชา  บดิา มารดา  หรือ  ผู้ปกครอง เป็นต้น 

                 2)  การประชมุกลุม่ใหญ่  จะประกอบด้วยบคุคลหลายฝ่าย  ดงันี ้

           (1)  ผู้ เช่ียวชาญ เช่น จิตแพทย์ นกัจิตวิทยา ครูแนะแนว เป็นต้น 

           (2)  ผู้ใกล้ชิด  เช่น  บดิา  มารดา  ผู้ปกครอง  เป็นต้น 

           (3)  ผู้ เก่ียวข้อง  เช่น  ครูประจําชัน้  ครูประจําวิชา  เป็นต้น 

                3)  การประชุมกลุ่มเล็ก  ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ  ได้แก่  ครูแนะแนว และ ผู้

ใกล้ชิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาหรือกรณีนัน้ ๆ โดยตรง  เช่น บดิา มารดา ผู้ปกครอง ของผู้ รับการศกึษา 

           จากรูปแบบของการประชุมปรึกษารายกรณีดังกล่าว  กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์   

(2527: 603 – 604)  รูปแบบ 2 เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ  และจะต้องเน้นการรักษาความลบัมากท่ีสดุ  

นอกจากนัน้ในการประชุมปรึกษารายกรณีทุกรูปแบบ  จะต้องมีประธานในการประชุมซึ่งจะเป็น

ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้อาวโุส  และจะต้องมีผู้ศกึษารายกรณีเป็นผู้รายงานผลจากการศกึษา  ตลอดจนชีแ้จง

เหตุผลหรือจุดมุ่งหมาย  ส่วนเวลาท่ีใช้ในการประชุมมักใช้เวลาประมาณ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง  โดยใช้

ช่วงเวลาท่ีสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่พร้อม  ทัง้นีเ้พ่ือประสิทธิภาพในการประชุม  ในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัใช้การประชมุปรึกษารายกรณี  แบบการประชมุเลก็ 

         2.4 กระบวนการในการจัดประชุมปรึกษารายกรณี  มี  3  ขัน้ตอน  ดงันี ้ 

(ลกัขณา สริวฒัน์. 2548: 46-47)  

             1. ขัน้เตรียมการ 

             2. ขัน้ดําเนินการประชมุ 

             3. ขัน้ยตุกิารประชมุ 

                      1.  ขัน้เตรียมการ มีการปฏิบตั ิ ดงันี ้

                           1. การเตรียมบคุคล  ได้แก่ ประธานและสมาชิกในการประชุมทุกฝ่าย 

โดยการออกจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม ด้วยการระบุวัน เวลา สถานท่ี และวัตถุประสงค์ในการ

ประชมุอยา่งชดัเจน 

                        2. เตรียมสถานท่ี  ได้แก การพิจารณาสถานท่ีให้เหมาะสมในการจดัการ

ประชมุรายกรณี โดยพิจารณาบริเวณท่ีสะดวกในการเดินทางไปกลบัของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุฝ่าย และ

มีขนาดพอเหมาะกบัจํานวนสมาชิกทัง้หมดให้นัง่สบาย และทําการจองสถานที่ลว่งหน้าแตเ่น่ินๆเพื่อให้

แน่ใจวา่มีสถานท่ีประชมุได้แน่นอน 
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                    3. เตรียมข้อมลู ได้แก่ เอกสารหรือรายละเอียดในรูปแบบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง

กับการศึกษารายกรณี ในส่วนท่ีเป็นรายงานการศึกษาเตรียมเป็นบนัทึกย่อแจกแก่สมาชิกท่ีเข้าร่วม

ประชมุทกุคนแล้วแตก่รณี 

               2. ขัน้ดาํเนินการประชุม  มีการปฏิบตัดิงันี ้

                    2.1 ประธานกลา่วเปิดประชมุและแนะนําผู้ ทําการศกึษารายกรณีพร้อมทัง้

อนญุาตให้ผู้ศกึษารายกรณีรายงานผลการศกึษาแก่สมาชิกในท่ีประชมุ 

                         2.2  ผู้ ทําการศกึษารายงานประวตัิและวิธีการต่างๆท่ีได้ทําการศกึษาไป

แล้วแก่ประธานและสมาชิกในท่ีประชุมตัง้แต่ต้นจนจบ ในบางแห่งมีการเปิดเผยหน้าของผู้ถกูศึกษา

ด้วย 

                    2.3 ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อมูลหรือข้อสงสยัจากผู้

ทําการศกึษา 

                   2.4  สมาชิกทกุคนต้องร่วมกนัวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ ด้วยการระดมสมอง

และแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุ 

                         2.5  ประธานจะสรุปข้อพงึปฏิบตัติามความคดิเห็นของสมาชิกสว่นใหญ่ใน

ท่ีประชุม  โดยมีเลขานุการเป็นผู้จดบนัทึกการประชุม  และให้ผู้ ทําการศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินการให้ความช่วยเหลือตอ่รายกรณีท่ีได้รับการศกึษาตอ่ไป 

                      3. ขัน้ยุตกิารประชุม  การยตุิการประชมุศกึษารายกรณี  กระทําเม่ือประธาน

สรุปข้อพงึปฏิบตัติามความเห็นของสมาชิกสว่นใหญ่ในท่ีประชมุ ประธานจะกลา่วขอบคณุสมาชิกและ

ปิดการประชมุ 
               4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษารายกรณี 
                   ดวงกมล วงษ์ศรีหัส (2541: 156-164) ได้ศึกษารายกรณีของนกัเรียนท่ีมีปัญหาการ

ปรับตวัในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการปรับตัวของนักเรียนมีสาเหตุมาจากนักเรียนมี

บุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม การอบรมเลีย้งดูท่ีไม่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี และระดับ

การศกึษาของบดิา มารดา อยูใ่นระดบัต่ําและปัญหาและสิง่แวดล้อมท่ีอยูอ่าศยัไมด่ี 

        ธนัย์ชนก ศริิสขุชยัวฒุิ (2542: 85-86) ได้ศกึษารายกรณีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีมีปัญหาการปรับตวักับเพ่ือน จํานวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีมีปัญหาการปรับตวักับ

เพ่ือนมีสาเหตจุากการขาดการดแูลเอาใจใสอ่ย่างใกล้ชิด เม่ือมีปัญหาตา่งๆเกิดขึน้ก็ไม่กล้าปรึกษา ทํา

ให้มีความรู้สึกโดดเดี่ยว และขาดความมั่นใจในตนเองรู้สึกผิดและตําหนิตนเองว่าเป็นคนไร้

ความสามารถในเร่ืองการปรับตวัให้เข้ากบัเพ่ือนๆ เม่ือทําการศกึษารายกรณีและช่วยเหลือแล้วพบว่า
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นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีการปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนดีขึน้ มีทศันคติท่ีดีตอ่เพ่ือนและมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี

ตอ่เพ่ือน 

        กรวิภา  สวุรรณกลู (2546: 104-106)  ได้ศกึษารายกรณีนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่า  โรงเรียนอสัสมัชญั  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 5  คน  ผลการศกึษาพบว่า  ปัญหาของการ

เรียน  ไม่มีสมาธิในการเรียน  ไม่สนใจกิจกรรมในการเรียน  ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ไม่

ทบทวนบทเรียน  ปัญหาครอบครัวนักเรียน  ได้แก่  ปัญหาการอบรมเลีย้งดูของบิดามารดาส่งผล

ปัญหาด้านวินยัในการเรียนของนกัเรียน  เม่ือทําการศกึษารายกรณีและช่วยเหลือแล้ว  ผลปรากฏว่า  

ปัญหาตา่งๆ  โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีสาเหตจุากนกัเรียนลดลง  โดยนกัเรียนเข้าใจตนเองมากขึน้  เข้าชัน้

เรียน  และมีความรับผิดชอบตอ่การเรียนมากขึน้ 

 

5. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษากลุ่ม 
     5.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษากลุ่ม 
                        5.1.1 ความหมายของการให้คําปรึกษากลุม่ 

แฮนเซน วอร์เนอร์ และสมิธ (Hansen,Warner; & Smith. 1976: 6) กลา่วว่า การให้

คําปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ ให้คําปรึกษาสร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้

สมาชิกในกลุ่มได้สํารวจตนเองและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง แล้วพยายามแก้ไข

ปรับปรุงทศันคตแิละพฤตกิรรมของตนเองให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้  

โฮลเซน (Ohlsen. 1970: 30 -31) กลา่วว่า การให้คําปรึกษากลุม่ หมายถึง เป็น

วิธีการท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีปกติเพ่ือให้ยอมรับปัญหาต่างๆ ของตนเองและพยายาม

แก้ไขปัญหาเหล่านีก่้อนท่ีจะกลายเป็นปัญหารุนแรง นอกจากนีส้มาชิกในกลุ่มยงัสามารถนําเอา

ความคิดท่ีได้จากกลุ่มไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้ การให้คําปรึกษากลุ่มจึงเป็นสมัพนัธภาพ

พิเศษท่ีสมาชิกในกลุม่จะมีความรู้สกึปลอดภยั จนพร้อมท่ีจะอภิปรายในสิ่งท่ีเขากงัวลและไม่สบาย

ใจและกําหนดพฤติกรรมใหม่ๆ ท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทกัษะในการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและ 

การลงมือปฏิบตัใินพฤตกิรรมใหม่ๆ   

คอเร่ย์ (Corey. 2004: 6-7) ได้กลา่วถึง การให้คําปรึกษากลุม่ หมายถึง มีจดุมุ่งหมาย

ทัง้การป้องกนัและการบําบดัรักษา และโดยทัว่ไปจะเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัแลสงัคม 

นอกจากนีย้งัเป็นกระบวนการระหว่างบคุคลท่ีเน้นในเร่ืองความคิด ความรู้สกึและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ 

ซึง่มกัจะเป็นปัญหาของสมาชิกท่ีมีความปกติโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบคุลิกภาพ

ใหม ่แตจ่ะเป็นการพฒันาตนเองจากการพยายามค้นหาศกัยภาพและจดุเดน่ท่ีมีอยู่ในตนเอง อย่างไรก็

ตามสมาชิกอาจจะประสบปัญหาวิกฤต หรือความขดัแย้งและความสบัสน ตลอดจนความพยายามที่
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จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาของตนเอง โดยท่ีกลุ่มจะแสดงความเห็นอกเห็นใจจะ

ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ อนัจะนําไปสู่การเปิดเผยถึง

เร่ืองราวและปัญหาตา่งๆตลอดจนมีการสํารวจปัญหาร่วมกนั  

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2521:  90) ได้ให้ความหมายของการให้คําปรึกษากลุม่ สามารถ

สรุปได้ดงันี ้ 

       1. การใช้กลุม่เพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อแตกตา่งระหว่างการให้คําปรึกษาแบบกลุม่กบั

แบบรายบคุคล คือการให้คําปรึกษาแบบกลุม่นัน้ สมาชิกทกุคนท่ีมีปัญหานําปัญหามาอภิปราย และ

สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกนัด้วยความเห็นอกเห็นใจกนั แตก่ารให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลนัน้ 

จะไม่ได้รับความคิดอย่างกว้างขวาง ผู้ มีปัญหาจะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดงันัน้

อาจช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ยากขึน้ในบางกรณี 

     2. การให้คําปรึกษากลุม่ มุ่งช่วยเหลือปัญหาท่ีปกติ เช่น การปรับตวักบัเพ่ือน เพศ

ตรงข้าม การเรียน การทํากิจกรรม เป็นต้น ความจริงแล้วการให้คําปรึกษาโดยทัว่ไปเป็นการแก้ไข

ปัญหาปกติอยู่แล้ว และไม่เก่ียวข้องกบัปัญหาโรคจิต โรคประสาท เพราะถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของ

การให้ความช่วยเหลือได้โดยผู้ให้คําปรึกษา แตค่วรจะเป็นหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญ  

   3. การให้คําปรึกษากลุม่ มุ่งช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีสภาพปกติในท่ีนี ้หมายถึง การให้

คําปรึกษากลุม่ ไม่ครอบคลมุถึงผู้ ท่ีมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ ถ้าหากสมาชิกคนใดก็ตามมี ความ

ผิดปกติเกิดขึน้ ก็ไม่ควรนํามาเป็นสมาชิกในกลุม่ท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพราะอาจจะมี การรับรู้มี

ความคิดทัง้หลายท่ีผิดปกติไป การสื่อสารในกลุม่ก็จะมีปัญหา เน่ืองจากพดูหรืออภิปรายแล้วสมาชิก

ไมส่ามารถเข้าใจร่วมกนัได้  

ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2529: 180) ได้กลา่วถึงการให้คําปรึกษากลุม่ หมายถึง เป็น

กระบวนการของกลุม่บคุคลท่ีมีปัญหา หรือมีความต้องการคล้ายๆ กนัมาปรึกษาหรือร่วมกนัโดยมีผู้ ให้

คําปรึกษาซึง่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการให้คําปรึกษาช่วยให้ความช่วยเหลือ หรือ

ร่วมให้คําปรึกษา  

พรรณพิศ วานิชยการ (2529: 1) กลา่วถึงการให้คําปรึกษากลุม่ หมายถึง การสร้าง

สมัพนัธภาพ เป็นลกัษณะท่ียอมรับ ไว้วางใจและให้ความรู้สกึปลอดภยัแก่ผู้ รับคําปรึกษา เปิดโอกาส

ให้ผู้ รับคําปรึกษาสามารถอธิบายได้อย่างเปิดเผยในสิ่งท่ีตนเสียใจและกงัวลใจ ให้สามารถอธิบาย

เป้าประสงค์ของตนได้อย่างชดัเจนและปฏิบตัิได้จริง สามารถแสวงหาทกัษะสําคญัต่างๆในทางสงัคม 

และสามารถสร้างความเข้มแข็งและความเช่ือมัน่ในตนเอง ให้พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมใหม่ท่ี 

พงึประสงค์ เรียนรู้ในการวางแผนอนาคต สามารถประเมินความก้าวหน้าสูเ่ป้าประสงค์ท่ีวางไว้ และ
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สามารถเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่ชีวิตได้หลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านครอบครัว การเมือง การพกัผ่อน

หยอ่นใจ การศาสนาและหน้าท่ีการทํางานเป็นต้น  

จากข้อมลูข้างต้น ดงัจะสรุปได้ว่า การให้คําปรึกษากลุม่ หมายถึง การปฏิสมัพนัธ์กนั

ระหว่างผู้ ให้คําปรึกษาและสมาชิกในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการท่ีจะป้องกนัและแก้ไข

ปัญหา มีความต้องการคล้ายๆ กนั โดยผู้ให้คําปรึกษาต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และสมาชิก

ทกุคนต้องร่วมกนัอภิปรายถึงสิง่ท่ีเกิดขึน้และตดัสนิใจร่วมกนั  

5.1.2 ปรัชญาของการให้คาํปรึกษากลุม่  

   โฮลเซน (กาญจนา ไชยพนัธุ์. 2549: 12 – 13; อ้างอิงจาก Ohlsen. 1977) กลา่วว่า 

การให้คําปรึกษากลุม่มีปรัชญาในการช่วยเหลือบคุคล ดงันี ้

     1. การเปิดเผยตนเอง เป็นการท่ีสมาชิกมีความจริงใจท่ีแสดงให้แตล่ะคนในกลุม่ได้

เกิดสายใยขึน้ ทําให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งสมาชิกด้วยกนั การเปิดเผยตนเองของสมาชิกจะคํานงึถึง

พฤตกิรรม ความรู้สกึและความคดิในอดีต ท่ีมีสมัพนัธ์กบัปัจจบุนัโดยเน้นให้เห็นความเป็นปัจจบุนั  

   2. ความซื่อสตัย์และจริงใจ โดยสมาชิกต้องเน้นความซื่อสตัย์และจริงใจตอ่ การ

กระทําของตนเอง ความคดิ ความรู้สกึ และการกระทําท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมของเขา  

   3. ความรับผิดชอบ สมาชิกทกุคนต้องรับผิดชอบตอ่พฤตกิรรมของตนเองและของ

กลุม่  

   4. การเลือก สมาชิกควรคํานงึถงึลกัษณะการเลือกเพื่อสว่นตวัและให้มีการ

พฒันาขึน้ไปเร่ือยๆ  

   5. การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้ข้อมลูย้อนกลบัของสมาชิกและการประเมิน

พฤตกิรรมของตนเองจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในพฤตกิรรมของตนเองและผู้ อ่ืน  

               6. การตดัสนิใจ การตดัสนิใจของสมาชิกแตล่ะคนจะก่อให้เกิดการตดัสนิใจของกลุม่ 

เพราะอาศยัความร่วมมือของสมาชิกทกุๆ คน  

                         5.1.3  หลกัพืน้ฐานของการให้คําปรึกษากลุม่  

กาญจนา ไชยพนัธุ์ (2549: 12) กลา่ววา่ หลกัพืน้ฐานในการให้คําปรึกษากลุม่มีดงันี ้ 

  1. บคุคลยอ่มมีสทิธิในความรู้สกึของตนอยา่งท่ีตนรู้สกึ ดงันัน้ผู้ให้คาํปรึกษาควร

สนบัสนนุให้ผู้ รับคําปรึกษาได้แสดงความรู้สกึของเขาออกมา และให้สมาชิกในกลุม่เคารพในความรู้สกึ

และอารมณ์ของผู้ อ่ืน  

 2. บคุคลในกลุม่ควรพิจารณาวา่จะพฒันาอะไรเก่ียวกบัตนเอง  

 3. บคุคลต้องมุง่ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง  

 4. ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่สถานการณ์เป็นสิง่สาํคญัมากกวา่ตวัสถานการณ์  
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  5. การเปิดประเดน็ปัญหาของสมาชิกในกลุม่เป็นการชว่ยให้การปรึกษามี

ประสทิธิภาพ โดยไมมี่การปกป้องตนเองหรือป้องกนัตนเอง  

  6. บคุคลสามารถเข้าใจตนเองได้ด ีรับผิดชอบตอ่ตนเองได้และควบคมุตนเองได้  

  7. บคุคลควรรับผิดชอบพฤตกิรรมของตนเอง ภายใต้บรรยากาศของสิง่แวดล้อมท่ี

บ้านและที่โรงเรียน ท่ีไมขู่เ่ข็ญหรือลงโทษจะทําให้เข้าไมถ่ึงผู้ อ่ืน สามารถพึง่ตนเองได้  

     8. ในกลุ่มต้องการมีการลงมือให้สมาชิกได้กระทํา จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม การกระทําต้องได้รับการยอมรับ ความเข้าใจ       

  9. ในการเผชิญปัญหา การแก้ปัญหา มีวิธีเลือกหลายวธีิ ผู้ให้คําปรึกษาควรช่วยให้

สมาชิกเห็นทางเลือก  

 10. สมาชิกในกลุม่ควรมีคํามัน่สญัญาให้กบัตนเองในการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ภายใต้

การเสริมแรง  

 11. สิง่ท่ีได้รับในกลุม่ในรูปของประสบการณ์ จะช่วยให้สมาชิกนําสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไป

ปฏิบตัใินชีวิตประจําวนั  

 12. บคุคลถ้ารู้จกัตนเองได้ดี จะลดการป้องกนักบัตนเอง จะยอมรับตนเองและ

ยอมรับการท่ีคนอ่ืนวพิากษ์วิจารณ์ตน  

5.1.4 จดุมุง่หมายของการให้คําปรึกษากลุม่  

โฮลเซน (Ohlsen. 1970: 31-32) กลา่ววา่ การให้คําปรึกษากลุม่มีจดุมุง่หมาย คือ 

เพ่ือให้บคุคลได้รู้จกัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เป็นการป้องกนัไมใ่ห้เหตกุารณ์เลวร้ายขึน้ประสบการณ์ท่ีได้

จากกลุม่จะทําให้สมาชิกของกลุม่เกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองในด้านตา่งๆ ทัง้ด้านอารมณ์และ

สงัคม โดยเน้นจดุมุง่หมายของการให้คาํปรึกษากลุม่ ได้ 5 ประการดงันี ้ 

 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้ระบายความรู้สกึตา่งๆ ภายในในออกมา  

 2. เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกเกิดการยอมรับนบัถือตนเอง  

 3. เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกท่ีมีปัญหากล้าเผชิญปัญหาของตนเองและแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้  

 4. เพ่ือช่วยให้สมาชิกท่ีมีปัญหาได้ปรับปรุงทกัษะในการยอมรับตนเอง แก้ปัญหาด้าน 

การขดัแย้งในตวัเอง และความขดัแย้งท่ีตนมีปัญหากบัผู้ อ่ืน  

 5. เพ่ือช่วยให้สมาชิกมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาขึน้อีกและ

สามารถรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้เป็นสขุเหมือนกบัการอยูใ่นกลุม่ตอ่ไป  
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คอเร่ย์ (Corey. 2004: 7) กลา่วถงึ การให้คําปรึกษากลุม่มีจดุมุง่หมายดงันี ้ 

 1. เพ่ือเรียนรู้ในการให้ความไว้วางใจตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  

 2. เพ่ือให้รู้ตนเองได้ดีขึน้และพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง  

 3. เพ่ือทราบถึงความต้องการและปัญหาของสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั  

 4. เพ่ือเพิม่พนูการยอมรับตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง การเคารพตนเองในการที่จะ

พฒันาการรู้จกัตนเองในแงม่มุใหม่ๆ   

    5. เพ่ือค้นหาทางเลือกตา่งๆ ท่ีจะจดัการกบัปัญหา เพ่ือให้เกิดการพฒันาตนเองและ

การแก้ไขความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

 6. เพ่ือเพิม่พนูความสามารถในการนําตนเอง ความเป็นตวัของตวัเองและความ

รับผิดชอบท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  

 7. เพ่ือเพิม่การตระหนกัรู้ในทางเลือกตา่งๆ ของตนเอง และสามารถเลือกได้อยา่ง

ฉลาด  

 8. เพ่ือวางแผนอยา่งเฉพาะเจาะจงที่จะลงมือปฏิบตั ิเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

บางอยา่งให้เหมาะสม และกําหนดข้อตกลงกบัตนเองท่ีจะดําเนินการตามแผนนัน้ๆ ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์  

 9. เพ่ือเรียนรู้ทกัษะในการเข้าสงัคมให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

 10. เพ่ือพฒันาความไวในการรับรู้ตอ่ความต้องการและความรู้สกึของผู้ อ่ืนมากขึน้  

 11. เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะเผชิญหน้ากบัผู้ อ่ืนด้วยความเอาใจใส ่ความสนใจ ความบริสทุธ์ิใจ

และความตรงไปตรงมา  

 12. เพ่ือหลกีเลี่ยงจากการกระทําตามความคาดหวงัของผู้ อ่ืน และเรียนรู้ท่ีจะดาํเนิน

ชีวิตอยูโ่ดยการปฏิบตัติามคาดหวงัของตนเองมากขึน้  

 13. เพ่ือสร้างความชดัเจนในคา่นิยมของตนเอง และสามารถตดัสนิใจได้วา่คา่นิยม

นัน้ๆ เหมาะสมกบัตนเองอยา่งไร  

5.1.5 หลกัการสร้างกลุม่เพื่อให้คําปรึกษากลุม่  

                                  5.1.5.1 การเลือกสมาชิก  

                                  โฮลเซน (Ohlsen. 1970: 105 -109) ได้กลา่วถงึการเลือกสมาชิกเข้ากลุม่ท่ี

เหมาะจะเข้ากลุม่นัน้ ควรจะเป็นผู้ ท่ีสมคัรใจและมีแรงจงูใจในการเข้ากลุม่ และในการสมัภาษณ์

สมาชิกครัง้แรก ผู้ นํากลุม่จะต้องชีแ้จงจดุมุง่หมายและลกัษณะของกลุม่ ตลอดจนกระบวนการที่

สมาชิกต้องทํา การจดัสมาชิกเข้ากลุม่ควรคํานงึถึงสิง่ตอ่ไปนี ้ 
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  1. อาย ุผู้ให้คําปรึกษาสว่นมากจะเลือกนกัเรียนตามระดบัชัน้เรียน ระดบั

วฒุิภาวะและตามอายปุฏิทิน  

  2. ความสามารถทางสตปัิญญา ไมค่วรมีความแตกตา่งกนัมากนกั เพ่ือจะ

ได้ไมมี่ปัญหาในการสื่อความหมาย  

  3. เพศ จะจดัสมาชิกเพศชายหรือเพศหญิงแยกกนัหรือรวมกนันัน้ ขึน้อยูก่บั

วยัและลกัษณะปัญหา บางปัญหาจะเหมาะกบักลุม่ท่ีมีทัง้สองเพศ แตบ่างปัญหาอาจจะเหมาะกบั

กลุม่ท่ีแยกเพศ  

      4. ลกัษณะของปัญหา การท่ีสมาชิกมีปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนั จะช่วยให้

สมาชิกทกุคนเข้าใจปัญหาได้ดี การได้ร่วมกนัอภิปรายปัญหาจะช่วยให้แตล่ะคนเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ได้ตรงกบัปัญหาของตนเอง 

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2521: 94 -95) ได้กลา่วถงึการเลอืกสมาชิกเข้ากลุม่ไว้  

4 ประการ ดงันี ้ 

  1. สมาชิกท่ีจะมารับคําปรึกษา ควรจะเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาคล้ายคลงึกนั เพ่ือจะ

ได้อภิปรายในประเดน็เดียวกนั และมีความเข้าใจซึง่กนัและกนัดีขึน้  

  2. สมาชิกท่ีจะมารับคําปรึกษากลุม่ ควรเป็นผู้ ท่ีเตม็ใจท่ีจะแก้ไขปัญหา  

  3. การจดักลุม่ควรให้สมาชิกมีลกัษณะแตกตา่งกนับ้าง แตไ่มค่วรให้สมาชิก

มี ความแตกตา่งกนัมากเกินไป จะทําให้เกิดปัญหาได้  

  4. การเลือกสมาชิกเข้ากลุม่ ต้องพิจารณาวา่แตล่ะบคุคลจะได้รับประโยชน์

จากกลุม่และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนในกลุม่ได้ด้วย  

5.1.5.2 ขนาดของกลุม่  

ปัญหาเป็นตวักําหนดจํานวนสมาชิกในกลุม่ จํานวนสมาชิกท่ีน้อยท่ีสดุไมค่วร

ตํ่ากว่า 6 คน ถ้าจํานวนสมาชิกมากเกินไปจะทําให้กลุม่วุ่นวาย จํานวนสมาชิกท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง   

6 – 12 คน โดยไมเ่กิน 12 คน ซึง่สอดคล้องกบั เชอร์ทเซอร์ และสโตน (ดวงรัตน์ กวดกิจการ.2544: 14 ; 

อ้างอิงจาก Shertzer; & Stone. 1971: 217) ได้ให้ความเห็นกบัขนาดกลุ่มว่า จํานวนสมาชิกท่ี

เหมาะสมท่ีสดุ คือ 6 คน สว่นวชัรี ทรัพย์มี (ดวงรัตน์ กวดกิจการ. 2544: 14 ; อ้างอิงจาก วชัรี ทรัพย์

มี.2525: 86) กลา่วถึงขนาดกลุม่ควรมีสมาชิก 6 – 10 คน  

5.1.5.3 ชนิดของกลุม่  

ชชูยั สมิทธิไกร (2527: 19) ได้เสนอวา่ การให้คําปรึกษากลุม่ ควรจะเป็นกลุม่

ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มปิด เพราะกลุ่มจะมีการพฒันาและก้าวสู่ช่วงเวลาที่มีการแก้ปัญหาและ ความ
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เคลื่อนไหวเช่นนี ้จําเป็นต้องอาศยัเวลา และความรู้สกึผกูพนัเป็นหนึ่งเดียว การท่ีสมาชิกใหม่เข้ามาใน

กลุม่อาจจะขดัขวางตอ่การพฒันาการได้  

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2521: 94)และวชัรี ทรัพย์มี (2533: 272 - 275) กลา่วถงึ

แนวทางในการจดักลุม่เพ่ือให้คําปรึกษา ดงันี ้ 

      1. การเลือกสมาชิกเข้ากลุ่ม ผู้ ให้คําปรึกษาควรเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มให้

เหมาะสมโดยเลือกสมาชิกท่ีมีปัญหาคล้ายคลงึกนั เตม็ใจท่ีจะเข้ากลุม่ และต้องการรับคําปรึกษาอย่าง

แท้จริงเพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหา นอกจากนีส้มาชิกในกลุม่ควรมีลกัษณะแตกตา่งกนับ้าง เช่น มี

ทัง้คนท่ีพดูเก่ง พดูไม่เก่ง คนใจร้อน คนสขุมุ คนฐานะดี คนยากจนคละกนัไป แตต้่องให้มีความสมดลุ

ระหวา่งสมาชิกแตล่ะประเภท เพ่ือช่วยกนัแก้ปัญหาได้หลายลกัษณะ 

  2. ขนาดของกลุม่ จํานวนสมาชิกท่ีเหมาะสม ควรมีจํานวนประมาณ 6 – 12 

คน  

  3. การสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลก่อนเข้ากลุ่ม ผู้ ให้คําปรึกษาจะต้องถาม

ความสมคัรใจของผู้ รับคําปรึกษา และอธิบายเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี ทัง้ของผู้ รับคําปรึกษาและผู้ให้

คําปรึกษาพร้อมทัง้บอกประโยชน์ท่ีผู้ รับคําปรึกษาจะได้รับจากการเข้ากลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี

ตรงกนัและความร่วมมือท่ีดี  

  4. ช่วงเวลาและความถี่ในการให้คําปรึกษากลุ่ม ขึน้อยู่กบัอายขุองผู้ รับ

คําปรึกษาและความจํากดัสถานท่ี ถ้าจดัในโรงเรียนควรจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งภาคเรียนสําหรับจํานวน

เวลาท่ีใช้แตล่ะครัง้ จะขึน้อยู่กบัความถ่ีของการให้คําปรึกษา ถ้าหากใช้เวลา 90 นาที ถึง 2 ชัว่โมง ควร

จะพบกนั 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ แตถ้่าใช้เวลา 1 ชัว่โมง ก็ควรพบกนั 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์  

พนม ลิม้อารีย์ (2551: Online) ในการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ ลกัษณะของ

กลุม่ควรเป็นกลุม่แบบปิด (Closed Groups) หมายถึง เป็นกลุม่ท่ีประกอบด้วนสมาชิกท่ีเป็นคนเดิม

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการให้คําปรึกษา จนกระทัง่ถึงขัน้ยตุิการให้คําปรึกษา ไม่ควรเป็นกลุม่แบบเปิด (Opened 

Groups ) เพราะกลุม่ลกัษณะนีจ้ะมีการเข้าออกของสมาชิกกลุม่อยู่ตลอดเวลา คือสมาชิกเก่าออกไป

สมาชิกใหม่เข้ามาแทนท่ี ทําให้การให้คําปรึกษาขาดความตอ่เน่ือง การท่ีกลุม่จะมีพฒันาการไปถึงขัน้

การวางแผนแก้ปัญหา จะทําได้ยากและความรู้สกึปลอดภยัจะลดลง เพราะสมาชิกกลุม่จะต้องคอย

ปรับตวัตอ่สถานการณ์ ท่ีมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา ทําให้เป็นอปุสรรคต่อการเจริญงอกงาม

ของกลุม่ได้  

5.1.5.4 เวลาและจํานวนครัง้  

วชัรี ทรัพย์มี (2522: 182) ได้เสนอว่า เวลาท่ีใช้ในการให้คําปรึกษากลุม่นัน้ 

โดยปกตแิล้วสําหรับวยัรุ่น หรือวยัผู้ใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง หรือ 1 ชัว่โมงคร่ึง แตถ้่าเป็นเด็ก
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ประถมศกึษาเวลาท่ีใช้ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง จํานวนครัง้ในการให้คําปรึกษากลุม่จะให้คําปรึกษาสปัดาห์

ละ 1 ครัง้ ถ้าช่วงเวลาในการให้คําปรึกษาทัง้หมดมีน้อยอาจจดัสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ เวลาไม่ควรตํ่ากว่า 

1 ชัว่โมง หรือไมค่วรเกิน 2 ชัว่โมง สําหรับจํานวนครัง้ควรกําหนดประมาณ 6-7 ครัง้  

5.1.5.5 การจดัสถานที่และอปุกรณ์  

                         ชชูยั สมิทธิไกร (2527: 21) กลา่วว่า การจดัสถานท่ีรวมทัง้การจดัสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลตอ่ปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ช่วงท่ีกําลงั

สร้างความคุ้นเคยตอ่กนั ห้องท่ีใช้ควรจะมีขนาดเหมาะสมกบัจํานวนสมาชิก ควรจะมีความเป็นสว่นตวั 

ปราศจากการรบกวนจากผู้ อ่ืน การจดัสถานท่ีนัง่ควรจดัเป็นรูปวงกลม เพ่ือให้สมาชิกได้มองเห็นกนั

อยา่งทัว่ถึง เก้าอีท่ี้นัง่ควรมีลกัษณะท่ีนัง่แล้วรู้สกึสบาย 

กาญจนา ไชยพนัธุ์ (2549: 11) กลา่วว่า สถานท่ีในการให้คําปรึกษากลุม่จะ

แตกตา่งกบัการให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล เพราะการให้คําปรึกษากลุม่สมาชิกประมาณ 5 – 12 คน 

ซึง่จะต้องใช้ห้องกว้างกว่าการให้คําปรึกษารายบคุคล แต่ความเงียบหรือความเป็นสดัสว่นปราศจาก

สิง่รบกวนก็ยงัคงคล้ายคลงึกบัการให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล ดงันัน้ควรพิจารณาถึงสถานท่ีจะอํานวย

ความสะดวก ควรแยกเป็นสดัสว่นจากห้องเรียน เพราะจะช่วยในการจดักิจกรรมกลุม่ตา่งๆ ได้ดี สว่นสี

ห้องเรียบๆ เป็นห้องท่ีเก็บเสียงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก  

พนม ลิม้อารีย์ (2551: Online) กล่าวว่า การให้คําปรึกษากลุ่มท่ีมี

ประสิทธิภาพอาจจดัได้โดยใช้สถานท่ีและอปุกรณ์น้อยท่ีสดุเพียงให้มีท่ีกว้างพอสําหรับเก้าอี ้ 9 ตวั 

จดัเป็นวงกลมในห้องซึง่ผู้มาขอรับคําปรึกษาสามารถพดูได้อยา่งอิสระ โดยไมมี่ใครนอกห้องได้ยิน ห้อง

ท่ีใช้ในการให้คําปรึกษากลุม่ ท่ีดงึดดูความสนใจของสมาชิกควรเป็นห้องท่ีมีขนาดกว้างพอสมควร จะ

ช่วยให้ผู้มาขอรับคําปรึกษาแสดง บทบาทหรือสาธิตพฤติกรรมตา่งๆ ได้อย่างสะดวก อนึ่งพืน้ห้องถ้าปู

พรมหรือสะอาด สมาชิกก็อาจจะเปลี่ยนจากการนัง่เก้าอีเ้ป็นการนัง่กบัพืน้แทนเมื่อเกิดความรู้สกึว่า

เหมาะสมท่ีจะทําเช่นนัน้  

นอกจากนีอ้ปุกรณ์ท่ีใช้ในการบนัทึกภาพและเสียงจดัว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญั

ในการให้คําปรึกษากลุม่ เพราะการบนัทึกภาพและเสียงทําให้ผู้ ให้คําปรึกษาสามารถนําเหตกุารณ์มา

ทบทวนพิจารณาถึงสิ่งท่ีได้เกิดขึน้ในการให้คําปรึกษากลุม่ ช่วยให้สามารถวิจารณ์บทบาทท่ีแสดงออก

และท่ีเลน่บทบาทสมมตขิองสมาชิก ทัง้ยงัช่วยให้ผู้มาขอรับคําปรึกษาได้รู้จกัพฤติกรรมท่ีไม่สง่ผลดีของ

ตน และรู้จกัความต้องการท่ีไม่ได้กลา่วออกมาทางวาจา และช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินอิทธิพล

ของกนัและกนัในด้านท่ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในกลุม่  

 

 



 86 

5.1.5.6 การเตรียมตวัสมาชิก  

                          กาญจนา ไชยพนัธุ์ (2549: 11) กลา่ววา่ เพ่ือให้สมาชิกเป็นผู้ ท่ีมีสว่นร่วมได้ดี

ผู้ ให้คําปรึกษาควรจะได้พบสมาชิกและอธิบายให้สมาชิกทราบถึงความมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา

เพ่ือสมาชิกจะได้ทราบว่าทําไมเข้าต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่ม รวมทัง้สมาชิกควรทราบถึงการจะให้

ความช่วยเหลือกลุ่มได้อย่างไรบ้าง และเขาคาดหวงัว่าจะได้อะไรจากการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกได้

ทราบการมีบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกแตล่ะคนขณะอยู่ในกลุม่ การรักษาความลบัของสมาชิกแตล่ะคน

ให้สมาชิกได้ทราบช่วงเวลาของการจดัแตล่ะครัง้ จํานวนครัง้ ตลอดจนความสําคญัของการเข้ากลุม่ใน

แตล่ะครัง้ ตลอดจนให้ทราบถึงกฎระเบียบของการเป็นสมาชิกวา่การปฏิบตัตินและการให้ความร่วมมือ 

5.1.5.7 บทบาทของผู้ นํากลุม่  

การให้คําปรึกษากลุ่มจะดําเนินไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จนัน้ ผู้ นํากลุ่มต้อง

พยายามให้สมาชิกมีการปฏิสมัพนัธ์กนั โดยผู้ นํากลุม่หรือผู้ให้คําปรึกษาจะเป็นผู้ เอือ้อํานวยให้เกิด การ

เปลี่ยนแปลงตา่งๆ ภายในกลุม่ ซึง่แฮนสนัและคณะ (Hansan; & others. 1976: 229 - 309) กลา่วถึง 

บทบาทของผู้ นํากลุม่หรือผู้ให้คําปรึกษานัน้มีดงันี ้ 

 1. ในการเร่ิมต้นการให้คําปรึกษา ผู้ นําจําเป็นต้องเตรียมวิธีการตา่งๆ สําหรับ

กลุม่เพ่ือให้กลุม่มีปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น ผู้ นําอาจนําด้วยคําถามปลายเปิด สําหรับผู้ มีประสบการณ์น้อย 

อาจเร่ิมต้นในการให้คําปรึกษาครัง้แรกด้วยการแนะนําตวัซึง่กนัและกนัและถามกลุ่มให้กลุ่มพิจารณา

ข้อมลูท่ีสมาชิกแตล่ะคนเสนอเพื่อฝึกให้สมาชิกได้พฒันาความรู้สกึรับผิดชอบตอ่กลุม่  

 2. ผู้ นํากลุม่จะต้องกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมและ

บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกแตล่ะคนและของผู้ นําด้วย  

 3. ผู้ นําจะต้องมีความสามารถและทกัษะ เข้าใจในสิง่ท่ีสมาชิกพดู และ

เข้าใจความรู้สกึของสมาชิกในการยอมรับ และให้กําลงัใจ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการสร้างสมัพนัธภาพ  

 4. ผู้ นําจะต้องสร้างบรรยากาศภายในกลุม่ ให้สมาชิกรู้สกึปลอดภยั มีความ

ไว้วางใจให้ความเคารพความคดิเห็นของกนัและกนั อดทนตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ให้สมาชิก

รู้สกึวา่ตนมีความสาํคญัเป็นเจ้าของกลุม่  

 5. ผู้ นําจะต้องคํานึงถึงเป้าหมายให้สมาชิก จดุมุ่งหมายและประโยชน์ของ

กลุม่ เพ่ือช่วยให้สมาชิกเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้ อ่ืนให้เขาเปลี่ยนแปลงความรู้สกึทศันคติตา่งๆ และ

พฤตกิรรมท่ีจําเป็น  

                                     6. การยํา้ถึงความคิดต่อเน่ือง และสรุปทบทวนเหตกุารณ์สําคญัในการให้

คําปรึกษาท่ีผา่นมาก่อนท่ีจะทําครัง้ใหม ่เพ่ือทําให้เกิดเป็นประสบการณ์ครัง้เดียวกนั  
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                                       7. การให้ข้อมลูย้อนกลบั การสะท้อนความรู้สกึทัง้คําพดูและการแสดงออก 

รวมทัง้การแปลความหมายและการทําความกระจ่าง ซึง่ผู้ นําต้องกระตุ้นให้สมาชิกคนอ่ืนๆ กระทําด้วย

เพ่ือให้สมาชิกได้ตรวจสอบพิจารณาสิ่งท่ีเขาพดู ชีใ้ห้เห็นว่ามีความขดัแย้งหรือสอดคล้องกนัอย่างไรซึง่

ช่วยให้สมาชิกรู้จกัตนเองดีขึน้  

8. การลดความตงึเครียด ผ่อนคลายความขดัแย้ง ความกลวั ความวิตก

กงัวลท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่ และรับผิดชอบในการกําจดัพฤติกรรมบางอย่างท่ีจะเป็นอนัตรายกบัสมาชิก 

ผู้ นําจะต้องเข้าไปสอดแทรกขดัขวางในบางกรณี เช่น สมาชิกพดูแทนกนั ขดัแย้งไม่ลงรอยกนั พดูวกวน

สบัสนหรือกลา่วโทษคนอื่น หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง หรือแยกกลุม่กนัโดยไมส่นใจกลุม่ 

   9. การให้ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเห็นสมควร ผู้ นํากลุม่ควรแสดงความรู้สกึสว่นตวั 

ประสบการณ์คา่นิยมของตนเอง เม่ือเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก นอกจากนีผู้้ นําควรเป็น

แบบอยา่งสาธิตให้สมาชิกดเูก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม หรือวิธีการตา่งๆ ท่ีใช้แก้ปัญหาของสมาชิก  

10. ผู้ นําต้องคอยสงัเกตและประเมินพฤตกิรรมของสมาชิกแตล่ะคน รวมทัง้

การมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ อาจทําได้โดยการถาม เชน่ มีอะไรเกิดขึน้ขณะนี ้ 

5.1.5.8 บทบาทของสมาชิก  

โสรีช์ โพธ์ิแก้ว (2536: 9 - 10) กลา่วถึงบทบาทของสมาชิกในกลุม่ท่ีจะทําให้

การให้คําปรึกษากลุม่มีประสทิธิภาพดงันี ้ 

 1. ไมพ่ดูเร่ืองนอกกลุม่ สมาชิกควรพดูถงึเฉพาะบคุคลท่ีอยูใ่นกลุม่ สิง่ท่ีพดู

ในกลุม่จะเก็บไว้เป็นความลบั ไมนํ่าไปพดูนอกกลุม่  

 2. การฟัง สมาชิกจะได้รับการกระตุ้นให้สนใจรับฟังสมาชิกอ่ืนพดูทัง้เนือ้หา 

และความรู้สกึ ถ้ามีความยากลําบากในการฟังควรจะรีบบอกผู้พดูไมค่วรปลอ่ยผา่นไป  

 3. การวพิากษ์วิจารณ์ สมาชิกควรพดูถงึสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงได้ท่ีน่ี เดี๋ยวนี ้

อยา่งไร  

 4. การใช้สตปัิญญาด้วยเหตผุล สมาชิกยอ่มได้รับการกระตุ้นให้ร่วมแสดง

ความคดิและความรู้สกึซึง่เป็นสว่นตวั จะผลดัเปลี่ยนกนัไปถึงเร่ืองราวตา่งๆ ของสงัคมและสนใจ

เร่ืองราวเป็นรายบคุคลไป  

 5. การตัง้คําถาม การถามควรถามในลกัษณะของคนอธิบายเพิ่มเตมิขอ

ความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ  

 6. การเจาะระดบัความรู้สกึ จะเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก เพ่ือให้เขารู้วา่เขา

คือใครและรู้สกึอยา่งไรอยา่งแท้จริง  



 88 

7. ความรู้สกึและความคดิเห็น สมาชิกจะได้รับการกระตุ้นให้เข้าใจวา่งสิง่ท่ี

คดิและรู้สกึเป็นสิง่ท่ีแยกออกจากกนั  

5.1.6 ขัน้ตอนของการให้คาํปรึกษากลุม่  

การให้คําปรึกษากลุม่นัน้สิง่ท่ีมีความสําคญัมาก คือ ขัน้ตอนของการให้คําปรึกษา 

เพราะการให้คําปรึกษาจะราบร่ืนหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัขัน้ตอนของการให้คําปรึกษากลุม่ด้วยเชน่กนั  

มาห์เลอห์ (นนัทนา วงษ์อินทร์.2546: 10 –11; อ้างองิจาก Mahler. 1969) ได้สรุป

ขัน้ตอนการให้คําปรึกษากลุม่ไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

     1. ขัน้การก่อตัง้กลุ่ม (The Involvement Stage) เป็นขัน้ตอนของการชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ สร้างความคุ้นเคย การสร้างสมัพนัธภาพ ตลอดจนการเร่ิมต้นอภิปรายถึงความรู้สกึและ

พฤติกรรม มาห์เลอห์ ให้ข้อสงัเกตว่า ไม่สามารถจะบอกได้ว่า วิธีใดดีท่ีสดุ สําหรับการเร่ิมดําเนินการ

ของกลุม่ หรือการให้สมาชิกได้มีสว่นร่วมในกลุม่ เร่ืองนีข้ึน้อยู่กบัความสามารถและประสบการณ์ของ

ผู้ ให้คําปรึกษา ซึง่ในแตล่ะกลุม่จะมีลกัษณะเฉพาะตวับางกลุม่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แตบ่างกลุม่ต้อง

ใช้เวลามาก โดยมากในระยะก่อตัง้กลุม่นีส้มาชิกในกลุม่มกัมีความรู้สกึวา่ ผู้ให้คําปรึกษาไมไ่ด้เป็นสว่น

หนึ่งของกลุ่มและมีแนวโน้มจะติดตามหรือทําตามท่ีผู้ ให้คําปรึกษาแนะนํา เวลาสําหรับให้สมาชิกใน

กลุม่คุ้นเคยและไว้วางใจกนัแตกตา่งกนัไป เพราะบางกลุม่สมาชิกได้เคยรู้จกักนัมาก่อนแล้ว ในระยะ

เร่ิมแรกสมาชิกอาจไม่แน่ใจท่ีจะเปิดเผยตวัของเขาต่อกลุม่สมัพนัธภาพยงัอยู่ในขัน้ผิวเผิน ต้องอาศยั

เวลาท่ีจะพฒันาความไว้วางใจในหมู่สมาชิก ผู้ให้คําปรึกษาไม่สามารถใช้วิธีบงัคบัหรือเร่งเวลาได้ต้อง

ขึน้อยูก่บัพฒันาการของกลุม่เอง ขัน้ก่อตัง้นีอ้าจต้องใช้การให้คําปรึกษาหลายครัง้ด้วยกนั  

   2. การเปลี่ยนลกัษณะของกลุ่ม (The Transition Stage) ในขัน้นีไ้ม่สามารถ

แบง่แยกจากขัน้การก่อตัง้กลุม่ได้โดยเด็ดขาด ขัน้นีเ้ป็นการเปลี่ยนจากกลุม่สงัคมธรรมดาเป็นกลุม่ท่ีมี

จดุมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือ ในขัน้นีส้มาชิกภายในกลุม่จะตระหนกัว่า จดุมุ่งหมายของกลุม่ คือ การ

พฒันาสถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การพูดคยุกันแบบกลุ่มสงัคม

ธรรมดาในขัน้นีส้มาชิกในกลุม่อาจเกิดการตอ่ต้านและวิตกกงัวลได้ ผู้ให้คําปรึกษาต้องชีแ้จงให้สมาชิก

เข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะของกลุม่ว่า แตกต่างจากกลุ่มสงัคมทัว่ไปอย่างไรจึงจะทําให้สมาชิกแต่ละคน

กล้าท่ีจะอภิปรายปัญหาสว่นตวัของตนอยา่งเปิดเผย ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทกุคนในกลุม่ 

ดงันัน้ขัน้นีจ้ะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือสมาชิกในกลุม่เตม็ใจท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองในกลุม่  

   3. ขัน้การดําเนินงาน (The Working Stage) ในขัน้นีส้มาชิกจะมีความเห็นเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวกนั ทกุคนเต็มใจท่ีจะอภิปราย แต่อาจเกิดจดุบกพร่องขึน้ได้ ถ้าสมาชิกหนัเหการ

อภิปรายไปสูปั่ญหาทัว่ไป หรือปัญหาภายนอกแทนการพดูถึงปัญหาสว่นตวั ในขัน้นีส้มาชิกทกุคนควร

สนใจอารมณ์และความรู้สกึของบคุคลมากกว่าการเน้นเนือ้หาของปัญหาสมาชิกอาจช่วยแก้ปัญหาใน
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กลุม่ คือ ให้สมาชิกได้เข้าใจปัญหาของตนเองอย่างแจ่มชดั และได้เรียนรู้วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ

แก้ปัญหาด้วยตนเองจากกลุ่ม เพ่ือจะได้หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมต่อไปในขัน้นีส้มาชิกจะได้มี

โอกาสสํารวจตนเองและได้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั หน้าท่ีหลกัของผู้ ให้คําปรึกษา คือ เป็นผู้สรุปและ

อํานวยการให้กลุม่ดําเนินไปตามเป้าหมาย  

  4. ขัน้ยตุกิารให้คําปรึกษา (The Ending Stage) การยตุกิารให้คําปรึกษากลุม่ขึน้อยู่

กบัสมาชิกในกลุม่พิจารณากนัเอง การยตุสิมัพนัธภาพอนัใกล้ชิดเป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ

สมาชิกบาคนอาจต้องการให้กลุม่ดําเนินตอ่ไป  

   คอเร่ย์ (กาญจนา ไชยพนัธุ์. 2549: 68 – 69; อ้างอิงจาก Corey. 1985) ได้สรุป

ขัน้ตอน การจดักลุม่การให้คําปรึกษาตามแนวพิจารณาความเป็นจริงออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

    1. ขัน้เร่ิมต้น (Initial Stage) ขัน้นีผู้้ นํากลุม่จะต้องสร้างสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิก

ภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจกนัอย่างแท้จริงและเพื่อให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับ

ความรักและเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ ผู้ นํากลุม่จะต้องสนบัสนนุให้สมาชิกมีการติดตอ่ส่ือสารกนั ภายใน

กลุ่มอาจมีการใช้คําถามหรือขอให้สมาชิกภายในกลุ่มแสดงความคิดเห็น โดยเน้นไปท่ีพฤติกรรมใน

ปัจจบุนั พฤติกรรมในชีวิตประจําวนัของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไร

จากพฤติกรรมเหลา่นัน้ ผู้ นํากลุม่จะต้องเป็นตวัแบบของการสร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือ

ส่งเสริมให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ในขัน้นีจ้ะเร่ิมมีการวางแผน

เพ่ือนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก และสมาชิกจะถกูคาดหวงัว่าเขาสามารถเผชิญกบั

ปัญหาและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองได้  

  2. ขัน้ดําเนินการ (Working Stage) ขัน้นีจ้ะมีการสนบัสนนุให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้

ว่าพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบและทางเลือกท่ีเหมาะสมของเขาจะทําให้เกิดปัญหาหรือความ

ยุ่งยากในปัจจุบนัอย่างไร โดยพยายามเน้นท่ีพฤติกรรมในปัจจุบนัมากกว่าความรู้สึกหรือทศันคต ิ

เพราะเช่ือว่าเม่ือพฤติกรรมเปลี่ยนทศันคติและความรู้สกึย่อมจะเปลี่ยนตามไปด้วย ทฤษฎีนีจ้ะไม่ให้

ความสําคญักับอดีตของบุคคล อดีตจะนํามากล่าวถึงในการให้คําปรึกษาเฉพาะที่เก่ียวโยงกับ

พฤตกิรรมในปัจจบุนัเท่านัน้ สิง่ท่ีเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจบุนัและอนาคต ดงันัน้ผู้ นํากลุม่จะต้องสง่เสริม

ให้สมาชิกได้ประเมินพฤติกรรมของเขาในปัจจบุนั ว่าสามารถสนองความต้องการของเขาหรือไม่ ผู้ นํา

กลุ่มอาจใช้เทคนิคการเผชิญหน้าเพื่อช่วยให้สมาชิกประเมินและให้คณุค่ากับพฤติกรรมของตนเอง 

และช่วยให้สมาชิกตดัสินใจด้วยตนเอง ถ้าเขาตําหนิหรือลงโทษสมาชิกแต่สนบัสนุนให้กําลงัใจเม่ือ

สมาชิกมีพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทัง้ผู้ นํากลุ่มจะต้องปฏิเสธการใช้เหตผุลเพื่อปกป้อง

ตวัเองของสมาชิก แต่จะช่วยให้สมาชิกเผชิญกบัพฤติกรรมท่ีแท้จริงของตนเองและกล้าท่ีจะประเมิน

พฤตกิรรมนัน้มีความเหมาะสมหรือไม ่เป็นหนทางนําไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่ 
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      3. ขัน้สดุท้าย (Final Stage) บทบาทของผู้ นํากลุม่ในขัน้นีจ้ะต้องช่วยให้สมาชิกมีการ

วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงท่ีสามารถปฏิบตัิได้ 

และสมาชิกจะต้องดําเนินการตามแผนที่วางไว้ หากเขาไม่สามารถปฏิบตัิได้ ก็ต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งนี ้ โดยแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะดําเนินการ ผู้ นํากลุ่มจะต้องสร้างบรรยากาศของการให้

ความช่วยเหลือโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกและใช้เทคนิคการสนบัสนนุให้กําลงัใจสมาชิกให้มี

การวางแผนที่เฉพาะเจาะจง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงและ

เป็นไปในทิศทางท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ เทคนิคท่ีนํามาใช้ในขัน้นี ้ คือ การแสดงบทบาทสมมต ิ 

(Role Playing) การมอบหมายงานให้เป็นการบ้าน (Assigning Homework) การฝึกซ้อมพฤติกรรม 

(Behavior Rehearsal) การสอน รวมทัง้การคดิและการวางแผนอยา่งมีระบบ ก็เป็นวิธีการท่ีช่วยให้การ

ให้คําปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง เป็นวิธีการท่ีช่วยให้สมาชิกกลุม่ได้สํารวจตนเอง ตามความ

เป็นจริง โดยการประเมินพฤติกรรมและค่านิยมท่ีเขามีอยู่และช่วยให้สมาชิกได้ใช้ความคิดอย่างมี

เหตผุล มีระบบ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกและทฤษฎีนีก็้มี ความ

เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในสถาบนัการศกึษาเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ

และอ่ืนๆ  

           จากการที่ผู้วิจยัได้ศกึษาขัน้ตอนของการให้คําปรึกษากลุม่สามารถแบง่ได้ 3 ขัน้ตอน 

ดงันี ้ 1)ขัน้การก่อตัง้กลุม่และเร่ิมต้นการให้คําปรึกษา 2)ขัน้ดําเนินการให้คําปรึกษา และ3)ขัน้ยตุิการ

ให้คําปรึกษา ซึง่รายละเอียดในแตล่ะขัน้นัน้ขึน้อยูก่บัปัญหาและความเหมาะสมของกลุม่  

           5.1.7 พลงัในการให้คําปรึกษากลุม่  

           พลงัในการให้คําปรึกษากลุม่ นบัวา่มีความสาํคญัท่ีจะทําให้การดําเนินการของกลุม่

สมบรูณ์และราบร่ืนซึง่ คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2521: 97) กลา่ววา่พลงัในการให้คําปรึกษากลุม่ ดงันี ้ 

             1. ข้อผกูพนั (Commitment) บคุคลจะได้รับประโยชน์จากการให้คําปรึกษากลุ่ม

จะต้องรับรู้และยอมรับว่า มีความต้องการท่ีจะรับคําปรึกษา จะต้องพดูถึงปัญหาทัง้หลายของตน จะ

แก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมท่ีได้รับคําปรึกษาจากกลุม่  

             2. ความรับผิดชอบ (Resposibility) สมาชิกให้การยอมรับตวัเองจะเป็นผลให้บคุคล

เกิด ความเคารพนบัถือตนเอง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของเขาด้วย  

             3. การยอมรับ (Acceptance) เม่ือสมาชิกให้การยอมรับตวัเอง จะเป็นผลให้บคุคล

เกิด ความเคารพนบัถือตนเอง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของเขาด้วย  

             4. ความดงึดดูใจ (Attractiveness) จะทําให้คําปรึกษากลุม่มีอิทธิพลต่อสมาชิกใน

กลุม่เพิ่มขึน้  
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            5. ความปลอดภยั (Security) เม่ือสมาชิกมีความรู้สกึปลอดภยัในขณะที่อยู่ในกลุ่ม

เขาจะมีความเป็นตวัของตวัเอง มีการอภิปรายปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตวัเขา มีการยอมรับความคิดของ

บคุคลท่ีแสดงตอ่เขาและสามารถแสดงความรู้สกึของตนตอ่บคุคลอ่ืน  

            6. ความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Belonging) สมาชิกทกุคนจะต้องมีความรู้สกึอย่างรุนแรง

ตอ่ความรู้สกึเป็นเจ้าของกลุม่ ซึง่เป็นผลดีตอ่การช่วยกลุม่  

           7. ความเครียด (Tension) การมีความเครียดและไม่พงึพอใจอยู่ในระดบัพอเหมาะ

จะเป็นแรงจูงใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ถ้าความเครียดมากเกินไปจะทําให้บุคคลไม่ได้ใช้

ความสามารถที่จะเปลี่ยนสิง่ตา่งๆ ได้สําเร็จ 

            8. ปทสัถานของกลุม่ (Group Norms) สมาชิกย่อมต้องการได้รับความช่วยเหลือและ

ไม่ต้องการจะให้คนอ่ืนมองข้ามในแง่มมุของบคุคลท่ีแตกตา่งไปจากสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุม่รับคําปรึกษา

ด้วยกนั  

          5.1.8 ประโยชน์ของการให้คําปรึกษากลุม่  

          แกซดา (Gazda. 1967: 306 - 310) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการให้คําปรึกษากลุม่ 

ดงันี ้ 

          1. สมาชิกในกลุม่ได้พบวา่ คนอ่ืนๆก็มีปัญหาเชน่เดียวกบัเขาเหมือนกนั  

          2. การยอมรับการสนบัสนนุจากสมาชิกภายในกลุม่ จะกระตุ้นให้สมาชิกในกลุม่ยอมรับ

ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาของเขา  

          3. กลุม่เป็นตวัแทนของสงัคมจริงๆ เป็นท่ีซึง่สมาชิกทกุคนมีโอกาสท่ีจะแสดงและ

ทดลองพฤตกิรรมบางอยา่ง เช่น การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  

          4. สมาชิกสามารถแสดงพฤตกิรรมและความรู้สกึของตน ตลอดจนเปลี่ยนพฤตกิรรม

ของตนได้จากการท่ีตระหนกัถึงความปลอดภยั ความไว้วางใจสมาชิกอ่ืนภายในกลุม่  

          5. สมาชิกเรียนรู้ท่ีจะมีการให้และรับความชว่ยเหลือตามบทบาทของตนภายในกลุม่  

          6. สมาชิกมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกอ่ืนด้วยการสงัเกต  

          7.  ภายหลงัการให้คําปรึกษากลุม่ สมาชิกบางคนอาจจะต้องการท่ีจะได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นรายบคุคล  

          8. บรรยากาศแห่งความเป็นกนัเองของกลุม่ ทําให้สมาชิกรู้สกึเป็นครอบครัวเดียวกนัทํา

ให้นําไปสูก่ารเปิดเผยปัญหาทางครอบครัว  

          9. การให้คําปรึกษากลุ่มได้ผลมากสําหรับวยัรุ่น ซึง่เป็นวยัท่แสวงหาเอกลกัษณ์ของ

ตนเองและต้องการการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน  
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        10. การท่ีนกัจิตวิทยาได้พบปะกบัสมาชิกหลายคนในเวลาเดียวกนั ช่วยประหยดัเวลา

และเปิดโอกาสให้นกัจิตวิทยาการศกึษาใช้เวลาสําหรับบคุคลอ่ืนๆ ได้ทัว่ถึงยิ่งขึน้  

       ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2529: 192 - 193) กลา่วว่า ประโยชน์ของการให้คําปรึกษากลุม่

จะช่วยผู้ รับคําปรึกษาได้  

        1. เกิดความรู้สกึว่า ตนเป็นสมาชิกของกลุม่และเป็นบคุคลท่ีได้รับการยอมรับจากกลุม่

ใน การให้คําปรึกษาเป็นกลุม่นี ้การยอมรับเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัยิ่ง เพราะการยอมรับจะสมัพนัธ์

กบัการเคารพในความเป็นมนษุย์ของแตล่ะบคุคล การยอมรับจะช่วยพฒันาความรู้ของการอยู่ร่วมกนั

หรืออยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทําให้ไม่เกิดความรู้สกึอ้างว้างโดดเดี่ยว และเปิดโอกาสให้มวลสมาชิกได้ให้

ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั และรู้จกัท่ีจะให้มากกวา่ท่ีจะรับด้วยความจริงใจและเตม็ใจ 

        2. เห็นความสําคญัของสมัพนัธภาพของการช่วยเหลือ ดงันี ้ เม่ือสมาชิกอยู่ในกลุ่ม

สมาชิกเกิดการเรียนรู้ท่ีจะให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั อีกทัง้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัเจตคติ ความรู้สกึ

และจดุมุ่งหมายในการกระทําหรือการแสดงออกทัง้ของตนเองและเพื่อนสมาชิก เรียนรู้ท่ีจะเสนอแนะ

หรือแสดงความคดิเห็น ทัง้เพ่ือพฒันาเพื่อนสมาชิกและตนเองให้มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

         3. เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพ่ือนสมาชิกในกลุม่และกบับคุคลอ่ืน เรียนรู้ท่ี

จะมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การแสดงออกตา่งๆ ตลอดทัง้การพดูและกิริยา

ท่าทาง ผลของปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่ จะช่วยให้สมาชิกของกลุม่พฒันาและปรับปรุงตนเองได้

อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้  

        4. ผู้ให้คําปรึกษา จะมีโอกาสได้สงัเกตพฤติกรรม การแสดงออก และปฏิสมัพนัธ์ของ

สมาชิกในกลุ่ม ได้ประเมินผลการให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มในครัง้นัน้ๆ ว่าประสบความสําเร็จหรือมี

ข้อบกพร่อง หรือก่อให้เกิดปัญหาประการใด ได้ทราบถึงข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในการให้

คําปรึกษาเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทําให้ผู้ ให้คําปรึกษาพยายามศกึษาหากลวิธีท่ีจะให้ความช่วยเหลือ หรือ

พฒันาเด็กท่ีต้องการหรือควรจะได้รับความช่วยเหลือ เช่น ให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลต่อไป หรือ

พยายามศึกษากลวิธีต่างๆ ท่ีจะพฒันากลุ่มและบริการให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มให้เหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
   5.2  งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษากลุ่ม 

                   5.2.1 งานวจิัยต่างประเทศ  
                        แซมมวลริช (Samudlewiese. 1975: 2645 - A) ได้ศกึษาผลของการให้คําปรึกษา

กลุม่แก่นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการให้คําปรึกษากลุม่มี

พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาลดลง  
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บาร์เนส (Barnes. 1977: 5920 - A) ศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ท่ีมี

ตอ่อตัมโนทศัน์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนต้นของชาวแม็กซกินัและ

ชาวอเมริกนั จํานวน 58 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูขึน้กวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่  

 
5.2.2 งานวิจยัในประเทศ  
สดุสงวน กีบทอง (2540: 50) ศกึษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษา

แบบกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อการปรับตวัในหอพกัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร จดุมุง่หมายของการทําวิจยันี ้เพ่ือเปรียบเทียบผลของการให้

คําปรึกษาแบบกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อการปรับตัวในหอพักของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ตํ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จํานวน 

24 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อย่างง่าย อีกครัง้หนึ่ง เป็นกลุม่ทดลอง2 กลุม่ กลุม่ละ 12 คน กลุม่ทดลอง

กลุม่ท่ี 1 ได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ สว่นกลุม่ทดลองกลุม่ท่ี2 เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ ผลของ การ

วิจยัสรุปได้ดงันี ้ คือ นกัเรียนท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมีการปรับตวัในหอพกัดีขึน้อย่าง มี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

   ทศัไนย วงศ์สวุรรณ (2542: 79) ได้ศกึษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุม่ตามแนว

พิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรมตอ่ความโกรธของนกัเรียนวยัรุ่น ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรียนท่ี

เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ มีคะแนนความโกรธโดยทัว่ไปตํ่ากว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแบบกลุม่มีคะแนนแสดงความโกรธออกภายนอกตํ่ากวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแบบกลุม่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเข้าร่วม การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบกลุ่มมีคะแนนการควบคมุความโกรธสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ

กลุม่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

              กสิณา บญุแสง (2544: 80) ศกึษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษากลุม่

และกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความมุ่งหวงัในชีวิตของนกัเรียนวยัรุ่น ศนูย์เมอร์ซี่กรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนความมุง่หวงัในชีวิตตํ่าจํานวน 16 คน ท่ีได้มาจาก

การสุ่มอย่างง่าย จากประชากร และสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้หนึ่ง เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม

ทดลองกลุม่ท่ี 2 กลุม่ละ 8 คน ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้คือ นกัเรียนมีความมุ่งหวงัในชีวิตดีขึน้หลงัจาก

ได้รับการให้คําปรึกษากลุม่ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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6. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษารายบุคคล 
           6.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษารายบุคคล 
        6.1.1 ความหมายของการให้คาํปรึกษารายบุคคล 

         กิบสนั และมิทเซล (ประนอม ศรีโกศกัดิ์. 2546: 37 อ้างอิงจาก Gibson,R.and 

Mitchell. M.H.1986 ) กลา่ว่า การให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลเป็นสมัพนัภาพของการช่วยเหลือแบบ

บคุคลตอ่บคุคล เน้นท่ีการพฒันาสว่นบคุคล การปรับตวัสามารถแก้ปัญหาท่ีกําลงัเผชิญ และเลือก

ตดัสินใจในสิ่งท่ีตนต้องการด้วยตนเอง กระบวนการของการให้คําปรึกษาเน้นท่ีตวัผู้ รับคําปรึกษาเป็น

ศนูย์กลางและต้องการบรรยากาศที่เป็นส่วนตวั มีสมัพนัธภาพที่ดี จริงใจการพยายามเข้าใจถึง

ความรู้สึกตลอดจนยอมรับในตวัของผู้ รับคําปรึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้เกิดผลสําเร็จในการให้

คําปรึกษา 

                     เจียรนยั ทรงชยักลุ (2533: 407) กลา่วว่า การให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หมายถึงการ

ให้คําปรึกษาท่ีผู้ให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ รับคําปรึกษา โดยให้คําปรึกษาเป็นการสว่นตวัเฉพาะ

รายในแตล่ะครัง้ เพ่ือให้เขาสามารถเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมได้ดีขึน้ สามารถเผชิญปัญหาท่ีกําลงั

ประสบอยูไ่ด้และมีทกัษะในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้อย่างเหมาะสม สามารถวางโครงการชีวิตของ

ตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งเตม็ขีดความสามารถ 

                      ลกัขณา สริวฒัน์ (2543: 298) กลา่ววา่ การให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล (Individual 

counseling) เป็นการสร้างสมัพนัธ์แบบตวัตอ่ตวั โยมีความมุง่หมายเฉพาะระหวา่งบคุคล 2 คน มีการ 

ดําเนินการตามความต้องการของผู้ รับคําปรึกษาและสิ่งท่ีร่วมกนัระหว่างผู้มาขอรับคําปรึกษาและผู้ให้

คําปรึกษาในท่ีนีผู้้มาขอรับคําปรึกษาได้แก่นกัเรียนซึ่งจะต้องมีการสํารวจและเข้าใจตนเอง เพ่ือจะ

สามารถนําตนเองได้ในท่ีสดุ เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสขุและเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถมีสจัการแห่งตน รวมทัง้รู้จกัการตดัสนิใจด้วยตนเอง 

           วชัรี ทรัพย์มี (2533: 85) กล่าวว่า การให้คําปรึกษารายบุคคลเป็นกระบวนการ

ช่วยเหลือบคุคลโดยมีการพบปะกนัเป็นสว่นตวัระหวา่งผู้ให้คําปรึกษากบัผู้ รับคําปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ รับ

คําปรึกษาเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมได้ดีขึน้สามารถท่ีจะวางแผนโครงการในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่มิใช่เฉพาะสามารถแก้ปัญหาท่ีกําลงัเผชิญอยู่เท่านัน้ แตจ่ะรวมถึงการช่วยให้มีทกัษะ

ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆได้ด้วยตนเอง 

           ดงัจะสรุปได้ว่า การให้คําปรึกษารายบคุคลเป็นการท่ีผู้ ให้คําปรึกษากบัผู้ รับคําปรึกษา

แบบรายบคุคลด้วยบรรยากาศที่เป็นสว่นตวั และมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนัเพื่อช่วยทําให้ผู้ รับคําปรึกษา

เข้าใจตนเอง ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ผู้ รับ

คําปรึกษามีทกัษะในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆได้ด้วยตนเอง 
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         6.1.2 จุดมุ่งหมายของการให้คาํปรึกษารายบุคคล 
          อาร์บกัเคลิ (Arbuckle.1970: 195) กลา่วถงึ จดุมุง่หมายของการให้คําปรึกษา

รายบคุคลไว้ ดงันี ้

1. ช่วยแก้ปัญหาของผู้ รับบริการ 
2. ช่วยให้เกิดความสขุความพอใจ 

3. สงัคมมีความสขุความพอใจกบัผู้ รับบริการ 
4. ช่วยให้เลกิล้มการตดัสนิใจเลือกท่ีคํานงึถึงแตเ่พียง “ความถกูต้อง” เท่านัน้ 

                      กรรณาภรณ์ ดวงแจ่มกาญจน์ (2541: 12) ได้รวบรวมเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายของการให้

คําปรึกษารายบุคคลไว้ว่า เป็นการช่วยให้บุคคลตระหนักถึงตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สามารถเผชิญกับปัญหาความยากลําบากและนําศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มท่ี โดยมีความ

สอดคล้องกบัแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนภายในขอบเขตทางจริยธรรมของสงัคม 

                      จากจดุมุง่หมายของการให้คําปรึกษารายบคุคลดงักลา่ว สรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการ

ให้คําปรึกษารายบุคคลนัน้เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลรู้จกั และเข้าใจตนเองสามารถเผชิญปัญหาความ

ยากลําบาก และนําไปสูค่วามเจริญในการดําเนินชีวิตในสงัคมได้ 
         6.1.3 เทคนิคการให้คาํปรึกษารายบุคคล 
           มนฑิรา มณเฑียรทอง (2539: 51-52) ได้รวบรวมเทคนิคของการให้คําปรึกษาไว้ ดงันี ้

              1. การเร่ิมต้นให้คําปรึกษา (Opening the Interview) ผู้ ให้คําปรึกษาจะต้องสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ รับคําปรึกษา เพ่ือให้มีบรรยากาศที่ดี อบอุน่ และเกิดความเป็นกนัเอง 

              2. การสร้างสายสมัพนัธ์ (Establishing Rapport) เม่ือเร่ิมต้นการสนทนาได้แล้วสิ่งท่ี

ตามมาก็คือการสร้างสายสมัพนัธ์ เพราะองค์ประกอบนีจ้ะช่วยให้การสมัภาษณ์ดําเนินไปสู่จุดหมาย

อย่างประสบความสําเร็จการท่ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนหลกัทัว่ไปก็คือเราควรทราบภมูิหลงั

เก่ียวกบัเขาบ้าง เพ่ือนํามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมัพนัธ์ตอ่ไป 

              3. การตัง้คําถาม (Questioning) กระบวนการให้คําปรึกษานัน้ผู้ ให้คําปรึกษาจะต้อง

ใช้การตัง้คําถาม เพ่ือช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจดีขึน้ แสดงความรู้สกึกระจ่างแจ้งในปัญหา

ยิ่งขึน้ 

             4. การแนะ (Suggesting) ใช้ในบางกรณีเท่านัน้ 

             5. การตีความ (Interpreting) ช่วยตีความในสิ่งท่ีผู้ รับคําปรึกษากล่าวไปแล้วจะช่วย

ให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งขึน้ 

             6.การเงียบและการฟัง (Silence and Listening) เป็นกลวิธีท่ีจะช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษา

เลา่เร่ืองของตนได้ดีขึน้ เพราะการเงียบจะช่วยให้เกิดสมาธิและรวบรวมคําพดูตา่งๆได้รวดเร็วขึน้ 
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              7. การทําให้เกิดความกระจ่าง (Clarifying) 

              8.การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) คือ การท่ีผู้ ให้คําปรึกษา

ตีความหมายของคําพูด ซึ่งแสดงความรู้สึกท่ีสําคญัของผู้มารับคําปรึกษาแล้วเปลี่ยนคําพดูใหม่โดย

เน้นในด้านความรู้สกึมากกว่า เนือ้หาสาระ เพ่ือจะช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจความรู้สกึของตนอย่าง

ลกึซึง้ และกล้าเผชิญความรู้สกึของตน 

             9. การแสดงความเห็นชอบ (Approval) ผู้ ให้คําปรึกษา แสดงความเห็นชอบด้วยกับ

ผู้ รับคําปรึกษานัน้ อาจจะด้วยคําพดูหรือกริยาท่าทางก็ตามจะช่วยสง่เสริมให้ผู้ รับคําปรึกษามีกําลงัใจ

ขึน้เป็นการความเช่ือมัน่ในการแก้ปัญหายิ่งขึน้ 

          10. การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางการตอบสนองต่างๆ (Response) เช่น ยิม้ หรือ

พยกัหน้า แสดงการยอมรับ หรือเห็นอกเห็นใจ ผู้ รับคําปรึกษา แทนคําพดูก็ได้ 

          11. ลกัษณะของการนัง่ในการให้คําปรึกษา นบัว่ามีส่วนช่วยสร้างมนุษยสมัพนัธ์และ

ความเป็นกันเองได้ต่างกัน ในการให้คําปรึกษาควรจดัให้ผู้ รับคําปรึกษานั่งตรงด้านซ้ายมือของผู้ ให้

คําปรึกษาแทนการนัง่ตรงกนัข้าม 

          ในการให้คําปรึกษานัน้ เทคนิคการให้คําปรึกษารายบุคคลจะช่วยให้ความสัมพันธ์

ระหวา่งผู้ให้คําปรึกษาและผู้ รับคําปรึกษาดําเนินไปด้วยดี ซึง่ผู้ ให้คําปรึกษาจะต้องใช้เทคนิคตา่งๆและ

การสังเกต เพ่ือท่ีจะสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ รับคํารปรึกษาด้วย จากการสังเกตผู้ ให้

คําปรึกษาสามารถจะทราบได้วา่เบือ้งหลงัปัญหาท่ีเขาเลา่ให้ฟังนัน้เขามีอารมณ์และความรู้สกึอยา่งไร 
                    6.1.4 คุณสมบัตผู้ิให้การปรึกษา 
         สกุมล วิภาวีกุล (2542: 5-9) ได้กล่าวถึง ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีให้การปรึกษาว่าจะต้องมีความ

เข้าใจต่อปรากฏการณ์ภายในจิตใจเพื่อเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและนํามาใช้ประโยชน์ในการทํา

ความเข้าใจในภาวะจิตใจของผู้ รับการปรึกษาและท่ีสําคญัคือ การเข้าใจตอ่ภาวะจิตใจของตนเองด้วย 

(เรียกวา่ รู้เขา-รู้เรา) ดงันี ้

           1. จิตใจ (Mild) ประกอบด้วยระดบัจิตสํานกึและจิตใต้สํานกึ ซึง่ระดบัจิตสํานึกเป็นสว่น

ท่ีเราสามารถตระหนกัรู้หรือรับรู้ได้ การให้คําปรึกษาจึงเป็นการช่วยเหลือจิตใจในระดบัจิตสํานึกท่ีเกิด

จากสถานการณ์แวดล้อม (Psycho-Social Problem) ทําให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดความทกุข์ (Suffered) 

หรือความไม่สบายใจ (Distress) และไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนระดบัจิตใต้สํานึกเป็นส่วนท่ีเรามิอาจ

เข้าใจในระดบัการคดินกึด้วยเหตผุลได้ 

          2. จิตใจ (ระดบัจิตสํานึก)ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกเป็นส่วนท่ีเราสามารถ

ตระหนกัรู้ได้ 
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         3. ความคิดและความรู้สกึสามารถโน้มนํากนัได้ เช่น ความคิดในทางบวกสามารถโน้ม

นําความรู้สกึหรือภาวะอารมณ์ให้เป็นทางบวกได้ 

         4. อารมณ์ใดๆก็ตามจะรบกวนการทํางานของความคิดหากภาวะจิตใจเต็มไปด้วย

อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความกงัวล ความโศกเศร้า ความโกรธ หรือแม้แตจ่ะตื่นเต้นดีใจก็ตาม ในขณะนัน้

ประสิทธิภาพการทํางานของความคิดจะลดลง ไม่ว่าการคิดด้วยเหตผุลหรือการตดัสินใจใดๆก็ตาม ใน

การให้คําปรึกษาจําเป็นต้องให้ผู้ รับการปรึกษาอยู่ในอารมณ์ท่ีสงบ เพราะว่าหากจิตใจมีสมาธิ

ปราศจากภาวะอารมณ์ใดๆ ความคดิก็จะสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

        5. ความทกุข์ใจท่ีพบบอ่ยๆได้แก่ ความกงัวล ความเสียใจ และความโกรธ 

        6. ความคดิแสดงออกทางวาจา สว่นความรู้สกึแสดงออกทางกาย 

        จากเอกสารดงักลา่ว สรุปได้ว่า การให้ปรึกษารายบคุคล จะเป็นไปด้วยความราบร่ืนและ

สําเร็จได้มากน้อยเพียงใด สว่นหนึ่งอยู่ท่ีตวัผู้ ให้คําปรึกษา กลา่วคือ ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องมีคณุสมบตัิ

ยอมรับ มีความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจและเข้าใจในตวัผู้ รับคําปรึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงเทคนิคการ

ให้คําปรึกษาอย่างลึกซึง้ และนํามาใช้อย่างถูกต้อง ถูกจังหวะ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้

คําปรึกษามากขึน้ 
     6.1.5 ข้อดขีองการให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล 
      เจียรนยั ทรงชยักลุ (2533: 411) กลา่ววา่ ข้อดีของการให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล มี 

ดงันีค้ือ 

        1. ผู้ รับคําปรึกษาได้รับความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะของเขา จากผู้ ให้

คําปรึกษาโดยตรง ด้วยความละเอียด รอบคอบ และครอบคลมุอยา่งเพียงพอ 

        2. ผู้ รับคําปรึกษาเป็นจดุสนใจของผู้ ให้คําปรึกษาแตเ่พียงผู้ เดียวในการให้คําปรึกษาแต่

ละครัง้ เขาจงึเป็นผู้ ท่ีควรจะได้รับประโยชน์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งเตม็ท่ี 

        3. ผู้ รับคําปรึกษากล้าท่ีจะเปิดเผยตนเองอย่างอิสระกบัผู้ ให้คําปรึกษาซึง่จะช่วยให้การ

วินิจฉยัปัญหา และหาทางแก้ไขอยา่งถกูต้องรวดเร็วขึน้ 

        4. ผู้ รับคําปรึกษาไม่ต้องกงัวลถึงความคิดเห็นและความรู้สกึ หรือข้อเสนอแนะของผู้ อ่ืน

นอกจากผู้ให้คําปรึกษาเพียงผู้ เดียวระหวา่งการให้คําปรึกษา 

        5. ผู้ รับคําปรึกษาไม่ต้องกงัวลถึงความไม่พร้อมทางด้านทกัษะในเร่ืองมนุษย์สมัพนัธ์ 

หรือบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสมของเขาในการแสดงออกกับผู้ อ่ืน เพราะเขาจะมีความสมัพนัธ์กับผู้

ให้บริการปรึกษาแตเ่พียงผู้ เดียวในระหวา่งการให้คําปรึกษา 
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         ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล เป็นการให้คําปรึกษาระหว่างผู้ ให้

คําปรึกษากับผู้ รับคําปรึกษาเป็นการส่วนตวัแก่บุคคลเฉพาะราย เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจตนเอง 

เข้าใจสิง่แวดล้อมสามารถแก้ปัญหาท่ีประสบอยูแ่ละสามารถพฒันาตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

   6.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษารายบุคคล  
                  6.2.1 งานวจิัยในประเทศ  
                      นนัทิยา เอกอธิคมกิจ (2542: 121) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบ

ภวนิยมเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนหญิง ผล

การศึกษาพบว่า เยาวชนท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบภวนิยมรายบุคคล มีความเข้มแข็งในการมอง

โลกสูงกว่าเยาวชนท่ีไม่ได้รับการให้คําปรึกษาอย่างมีนยัสําคญัท่ี .05 และเยาวชนที่ได้รับการให้

คําปรึกษาแบบภวนิยมเป็นกลุ่ม มีความเข้มแข็งในการมองโลกไม่แตกต่างกับเยาวชนท่ีได้รับการให้

คําปรึกษาแบบรายบคุคล และไมแ่ตกตา่งกบัเยาวชนท่ีไมไ่ด้รับการให้คําปรึกษา 

                      พิศมยั พงศาธิรัตน์ (2545: 45) ได้ศกึษาเร่ืองผลของการให้คําปรึกษารายบคุคลตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมท่ีมีต่อการดูแลบุตรออทิสติกมีพฤติกรรมทําร้ายตนเองของบิดามารดา 

โรงพยาบาลกลางวนั สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่น กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า หลงัจาก

ได้รับการให้คําปรึกษารายรายบคุคลตามทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม บดิามารดามีการดแูลบตุรออทิสติกท่ีมี

พฤตกิรรมทําร้ายตนเอง ดีขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

            สวุารี มงคลศิริ (2547: 120) ได้ศึกษาเร่ืองผลของการให้คําปรึกษารายบุคคลแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการตระหนกัรู้ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 

ผลการศกึษาพบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในกลุม่ทดลองมีค่าคะแนนการตระหนกัรู้ในตนเอง

เพิ่มขึน้กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนการตระหนักรู้ในตนเองของ

นกัเรียนในระยะหลงัทดลองและติดตามผล สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สว่นคะแนนการตระหนกัรู้ในตนเองในระยะหลงัการทดลองและตดิตามผลไมแ่ตกตา่งกนั  

 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

  ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

      1. กลุม่เป้าหมายในการวิจยั 

      2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

      3. ขัน้ตอนการวิจยั 

      4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

กลุ่มเป้าหมายในการวจิัย 
   กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยันี ้เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการ

คดิ  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

                 1. เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก เป็นครอบครัวท่ีบิดามารดาได้แยกกนัอยู่ หย่าร้าง ไม่อยู่

ด้วยกนั  

     2. เป็นวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะในแต่ละด้านดงัต่อไปนี ้ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความ

มัน่ใจในตวัเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ด้านการรู้จกัตนเอง ไม่ทราบ

ว่าตนเองมีความถนดั หรือชอบสิ่งใด และสามารถทําอะไรได้ดี ด้านวฒุิทางอารมณ์ มีการแสดงออก

ทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม เม่ือมีอารมณ์โกรธ หรือรู้สึกไม่พอใจก็จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต มีความสบัสน และ

ขาดการวางเป้าหมายในการเรียน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนชีวิต และด้านด้านสมัพนัธภาพ

ระหวา่งบคุคล ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไมส่ามารถทํางานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

     3. สมคัรใจให้ความร่วมมือในการศกึษารายกรณี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

   เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย 

     1. การสงัเกต (Observation) การบนัทกึการสงัเกต (Observational record) 

      2. การสมัภาษณ์ (Interview) 

      3. การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) 

      4. อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 

     5. บนัทกึประจําวนั (Diary) 
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    6. สงัคมมิต ิ(Sociometry) 

     7. แบบสอบถาม (Questionnaire) 

     8. แบบทดสอบ (Testing) 

     9. ระเบียนสะสม (Cumulative Record) 

 

ขัน้ตอนในการดาํเนินการจัดทาํเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
   1. ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก 

   2. ผู้วิจยัทําการสร้างเคร่ืองมือในข้อ 1-6 โดยสร้างข้อคําถามให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีศกึษา  

   3. ผู้ วิจัยทําการสร้างเคร่ืองมือในข้อ 7 โดยสร้างแนวทางข้อคําถามในการสัมภาษณ์

เก่ียวกบัอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก โดยให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นนัทนา วงษ์อินทร์ และอาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง เป็นผู้ตรวจแนวข้อ

คําถาม 

    4. ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิไล

ลกัษณ์  พงษ์โสภา อาจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี และอาจารย์กมล ประทีปธีรานนัต์ เป็นผู้ตรวจสอบ

ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนือ้หาและภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทัว่ไปของ

เคร่ืองมือ 

    5. นําเคร่ืองมือท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบัวยัรุ่นท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใน

การวิจัยจํานวน 5 คน แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไปก่อนนําไปใช้กับวัยรุ่นท่ีอยู่ในศูนย์ค้นหาสมรรถนะ    

การคดิ  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย 

 
            แนวทางข้อคาํถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัว
แตกแยก 
 

           ด้านความเป็นตวัของตวัเอง  
               1. หากจะต้องตดัสนิใจในเร่ืองอะไรก็ตาม จะตดัสนิใจเองหรือไม ่ 

               2. มีการตดัสนิใจอยา่งไรในการเลือกซือ้ของ 

               3. การเลือกซือ้ของจะเลือกแบบท่ีเหมือนของใคร 

               4. กล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็นในเร่ืองท่ีตนเองไมเ่ห็นด้วยตอ่เพ่ือนในห้องเรียนหรือไม ่

อยา่งไร 

               5. ทราบหรือไมว่า่การกล้าแสดงออกท่ีถกูต้องเป็นอยา่งไร 
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                6. รู้สกึอยา่งไรกบัท่ีได้เข้ามาศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคดินี ้  

 
           ด้านการรู้จักตนเอง  
                1. ถ้าหนไูปเท่ียวตามท่ีตา่งๆนัน้ (ช่ือนกัเรียน) จะแตง่ตวัแบบไหน  

                2. ถ้าเราไปเที่ยว และเราเลือกท่ีจะแตง่ตวัในแบบของเรา แล้วเรารู้สกึมัน่ใจมากน้อยอยา่งไร 

                3. ตอนนีเ้ราพอใจในเร่ืองรูปร่างหน้าตาของเราอยา่งไรบ้าง 

                4. ร่างกายสว่นใดท่ีเราชอบมาก และร่างกายสว่นใดท่ีไมช่อบ 

                5. คดิวา่ตวัเองเป็นคนท่ีสามารถช่วยเหลือครอบครัว หรือแบง่เบาภาระของครอบครัวได้

หรือไม ่

                6. คดิวา่ตวัเองสามารถทําอะไร หรือเร่ืองอะไรได้ดีบ้าง 

                7. เร่ืองอะไรท่ีพยายามทําแล้วแตย่งัไมด่ีพอ 

                8. รู้หรือไมว่า่ตวัเองนัน้มีความถนดั หรือชอบอะไรเป็นพิเศษบ้าง 

 
            ด้านวุฒทิางอารมณ์ 
                1. เม่ือทะเลาะกบัเพ่ือน เคยควบคมุอารมณ์ตวัเองได้เพียงใด 

                2. เวลาโกรธแสดงออกอยา่งไร 

                3. เวลาท่ีถกูใครขดัใจ รู้สกึอยา่งไรบ้าง  

                4. เวลาท่ีไมพ่อใจใครชอบแสดงออกอยา่งไร 

                5. เราเคยมองตวัเองวา่เป็นคนท่ีมีลกัษณะของอารมณ์แบบไหน  

 
           ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต 
               1. ท่ีเราเรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ืออะไร  

               2. ได้เตรียมการในเร่ืองการเรียนอยา่งไร 

               3. ตอนนีเ้ราคดิวางแผนเร่ืองเรียนไว้อยา่งไร  

               4. ไมท่ราบวา่เตรียมตวัเพื่อการมีอาชีพหรือยงั 

               5. (ถ้าเตรียม) ทําอยา่งไร 

               6. ในอนาคตเราอยากจะประกอบอาชีพอะไร 

               7. มีการวางแผนชีวิตไว้อยา่งไร 
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           ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
               1. ลองบอกซวิา่มีเพ่ือนท่ีสนิทหรือไม ่

               2. มีเพ่ือนท่ีสนิทเป็นเพื่อนตา่งเพศหรือเพศเดียวกนักบัเรา 

               3. ลกัษณะของเพื่อนสนิท / เพ่ือนในกลุม่เป็นอยา่งไร 

               4. หากเราจะเลือกคบเพื่อนหรือหาเพื่อนท่ีสนิทด้วย มีวิธีการเลือกอยา่งไร 

               5. เวลาท่ีต้องทํางานกลุม่ เราเลือกท่ีจะเข้ากลุม่แบบไหน  

               6. เวลาท่ีต้องทํางานกลุม่ เราเลือกท่ีเข้ากลุม่นัน้เพราะอะไร 

               7. หากพบคนรู้จกัแตไ่มค่อ่ยคุ้นเคย เรามีความกล้าท่ีจะเข้าไปคยุกบัคนนัน้ได้อยา่งไร 

               8. ถ้าต้องทํางานกบัเพ่ือนท่ีไมค่อ่ยสนิทกนัจะมีวิธีการทําอยา่งไร 
 

ขัน้ตอนในการวจิัย 
  การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตวัอย่าง ดงันี ้

   1. เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก เป็นครอบครัวท่ีบิดามารดาได้แยกกนัอยู่ หย่าร้าง ไม่อยู่

ด้วยกนั  

   2. เป็นวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะในแต่ละด้านดงัต่อไปนี ้ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความ

มัน่ใจในตวัเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ด้านการรู้จกัตนเอง ไม่ทราบ

ว่าตนเองมีความถนดั หรือชอบสิ่งใด และสามารถทําอะไรได้ดี ด้านวฒุิทางอารมณ์ มีการแสดงออก

ทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม เม่ือมีอารมณ์โกรธ หรือรู้สึกไม่พอใจก็จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต มีความสบัสน และ

ขาดการวางเป้าหมายในการเรียน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนชีวิต และด้านด้านสมัพนัธภาพ

ระหวา่งบคุคล ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไมส่ามารถทํางานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

   3. สมคัรใจให้ความร่วมมือในการศกึษารายกรณี 
           ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความช่วยเหลือตามวิธีการของการศึกษารายกรณี 
ดงันี ้
               1. การสงัเกตและการบนัทึกการสงัเกต  เพ่ือเก็บข้อมลูไว้ประกอบการพิจารณา วินิจฉยัและ

เข้าใจอัตลกัษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกเพื่อให้การพัฒนาต่อไป โดยการเฝ้าสังเกต

พฤติกรรมของวยัรุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ในการเรียน สถานการณ์การทํากิจกรรม

ตา่ง ๆ สถานการณ์การอยู่ในกลุม่เพ่ือน และสถานการณ์อยู่ท่ีบ้าน   และหลงัจากการสงัเกต ผู้วิจยัจะ

ทําการบนัทกึการสงัเกตทนัที  
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   2. การสมัภาษณ์  เพ่ือเก็บข้อมลูและหารายละเอียดท่ีเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสาเหตแุละ

สิง่แวดล้อมหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น  โดยการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพ่ือ

หาข้อมลูในเร่ืองบคุลิกภาพของวยัรุ่น ทศันคติของวยัรุ่นท่ีมีตอ่ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน 

ครู เจ้าหน้าท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด  และเพื่อนร่วมชัน้เรียน การอบรมเลีย้งด ู  สมัพนัธภาพกบั

กลุม่เพ่ือน ครอบครัว ชมุชน และความรู้สกึนกึคดิของวยัรุ่นท่ีมีตอ่ตนเอง จากบคุคลตอ่ไปนี ้

         2.1 วยัรุ่นท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

         2.2  อาจารย์ประจําชัน้และอาจารย์ประจําวิชาของวยัรุ่นกลุม่ตวัอยา่ง  

         2.3  ผู้ปกครองของวยัรุ่นกลุม่ตวัอยา่ง 

         2.4  เพ่ือนสนิทในห้องของวยัรุ่นกลุม่ตวัอยา่ง 

     3. การเยี่ยมบ้าน  ในการไปเยี่ยมบ้าน ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตและสมัภาษณ์บิดา มารดา 

ผู้ปกครอง บคุคล  ภายในบ้าน ได้แก่ พ่ีน้อง ญาตขิองวยัรุ่น เพ่ือหาข้อมลูสมัพนัธภาพภายในครอบครัว 

ข้อมลูเบือ้งต้นในด้านอาชีพ ระดบัการศกึษา สภาพความเป็นอยู่ เจตคติของผู้ปกครองท่ีมีตอ่นกัเรียน 

ตอ่การศกึษา ครู และโรงเรียน  ความคาดหวงัของผู้ปกครองท่ีมีตอ่นกัเรียน โรงเรียน และข้อเสนอแนะ

อ่ืน ๆ  โดยผู้วิจยักําหนดจดุมุง่หมายในการเยี่ยมบ้าน นดัหมายผู้ปกครองลว่งหน้า และใช้เวลาไปเยี่ยม

บ้านคนละ  1 ครัง้  ครัง้ละประมาณ 30 นาที หลงัจากการเยี่ยมบ้านแต่ละครัง้ผู้ วิจยับนัทึกการเยี่ยม

บ้านทนัที 

      4. อตัชีวประวตัิ  ให้วยัรุ่นเขียนอตัชีวประวตัิหลงัจากท่ีผู้วิจยัได้สร้างความคุ้นเคยกบัวยัรุ่น

แล้ว โดยไม่กําหนดหวัข้อ  แต่ให้แนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนและครอบครัวตัง้แต่อดีต 

ปัจจบุนั และความคาดหวงัในอนาคต ทศันคติท่ีมีต่อครอบครัว โรงเรียน และการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้

ผู้วิจยัได้ทราบถึงลกัษณะของวยัรุ่น เม่ือได้ข้อมลูแล้วจึงนําอตัชีวประวตัิของนกัเรียนมาวิเคราะห์  ซึ่ง

ผู้วิจยัใช้แนวทางการวิเคราะห์ของโฟรห์ลซิและฮอยท์ (Froehlich & Hoyt)  

      5. บนัทึกประจําวนั ให้วยัรุ่นเขียนถึงประสบการณ์ในด้านกิจกรรมและความรู้สกึในแตล่ะ

วนัซึง่เป็นเหตกุารณ์ในปัจจบุนั หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้สร้างความคุ้นเคยกบัวยัรุ่นแล้ว โดยผู้วิจยัจะชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ในการเขียน และเขียนตอ่เน่ืองอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ในการบนัทึกอาจมีแบบฟอร์มหรือไม่

มีก็ได้ แตผู่้วิจยัจะกําหนดให้ต้องมีหวัข้อตอ่ไปนี ้คือ  

1. ช่ือ อาย ุเพศ ของผู้บนัทกึ 

  2. วนั เดือน ปีท่ีบนัทกึ 

  3. กิจกรรมท่ีทําในวนันัน้ 
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      6. สงัคมมิต ิผู้วิจยัทําสงัคมมิตเิองในชัน้เรียนของนกัเรียนทัง้ 5 รายโดยกําหนดสถานการณ์

คือ ถ้านักเรียนจะต้องทํางานกลุ่ม นักเรียนจะเลือกเพ่ือนคนใดเข้ากลุ่มทํางานด้วย ตามลําดบั

ความชอบมากที่สดุอนัดบั 1 และอนัดบั 2 

      7. แบบสอบถาม  เพ่ือให้ทราบถึงข้อมลูหรือรายละเอียดบางประการที่จะเป็นประโยชน์ใน  

การวินิจฉยัปัญหา สาเหต ุและการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายตอ่ไป   

      8. แบบทดสอบบคุลกิภาพ  เพ่ือนําผลท่ีได้มาใช้ในการวินิจฉยัสาเหต ุและเป็นประโยชน์ใน

การให้ความช่วยเหลือกลุม่ตวัอยา่ง  แบบทดสอบท่ีใช้มีดงันี ้

  8.1  แบบทดสอบบคุลกิภาพวาดภาพคน DAP  (Draw A Person Test)    

  8.2  แบบทดสอบ KFD  (Kinetic Family Test Or My Family Test) 

                        8.3  แบบทดสอบ K-H-T-P  (The Kinetic-House-Tree-Person Drawing) 

      9. ระเบียนสะสม เพ่ือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไว้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและเข้าใจ         

อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกเพื่อให้การพฒันาตอ่ไป  
     การวิเคราะห์ข้อมูล   
                 นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้จาก 9 วิธีการ นํามาวิเคราะห์ แปลความหมาย

ข้อมูล จัดหมวดหมู่ตามอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น เพ่ือง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจ          

อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 
    การวินิจฉัย  

                 นําเอาผลการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากหลาย  ๆ  วิ ธี  ซึ่งได้แก่  การสังเกต                

การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิบนัทกึประจําวนั สงัคมมิต ิ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ

บคุลกิภาพ ระเบียนสะสม มาในการพิจารณาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 
     การสังเคราะห์ 
                 เป็นการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพื่อนํามาสังเคราะห์ให้ตรงกับโครงสร้าง         

อตัลกัษณ์  
     การให้ความช่วยเหลือ  
                 เป็นการให้คําปรึกษารายบคุคล และการให้คําปรึกษากลุม่ 

    การตดิตามผล   
     เป็นการติดตามผลในขณะที่ทําการศึกษารายกรณีทุกระยะ และหลงัจากศึกษารายกรณี

เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือด ูและประเมินผลว่าการให้ความช่วยเหลือไปแล้วนัน้ถกูต้องหรือไม่ และควรมีการ

ปรับปรุงเพิ่มเตมิสิง่ใดบ้าง 
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    การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปฏิบัตดิงันี ้
       1. สรุปผลทุกครัง้หลงัทําการศึกษาแต่ละครัง้ ทําให้ทราบว่าทําอะไรไปแล้วบ้าง และให้

ข้อเสนอแนะวา่มีการวางแผนทําอะไรในครัง้ตอ่ไป 

      2. สรุปก่อนยตุิการศกึษา  โดยสรุปผลของการศกึษาไว้ทัง้หมด และให้ข้อเสนอแนะไว้เพ่ือ

เป็นประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีจะให้ความช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือ

ตอ่ไป  

2.1.1 การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมี  

การให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

2.1.2 การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพูดคุย ดูแล 

อบรมสัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

                        2.1.3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการ

ของวยัรุ่น ร่วมกบัการสนบัสนนุให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์  สงัเคราะห์  แปลความหมายและสรุปผล ผู้วิจยัเก็บข้อมลู

ด้วยตนเองอยา่งละเอียดทกุขัน้ตอน โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือตา่งๆ  ดงัรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูล  จึงเป็นการนําข้อมูลมาสรุปหาข้อเท็จจริง  ดังนัน้   

การรายงานผลการวิจัย ผู้ วิจัยจึงเขียนสรุปเป็นรายบุคคล ตัง้แต่ปัญหา สาเหตุ ประวัติด้านต่างๆ  

โดยยอ่  การวินิจฉยั การป้องกนั  และให้ความช่วยเหลือ  ตลอดจนการตดิตามผลและข้อเสนอแนะ 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
              การศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการศกึษารายกรณี (Case Study) เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตน

ของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก จํานวน 5 ราย ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด สํานกังานอาสากาชาด  

สภากาชาดไทย ซึ่งใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการการสงัเกต การบนัทึกการสงัเกต การสมัภาษณ์  

การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตัิ  บนัทึกประจําวนั สงัคมมิติ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และนํามา

วิเคราะห์ วินิจฉยั สงัเคราะห์ สามารถศกึษาและการให้ความช่วยเหลือโดยสรุปเป็นภาพรวมได้ดงันี ้

 

การศกึษารายกรณีที่ 1 
   ลกัษณะทัว่ไป 

   ด.ช.กล้วย (นามสมมติ) อาย ุ14 ปี สงู 164 เซนติเมตร  นํา้หนกั 52 กิโลกรัม รูปร่างผอม ผิว

ค่อนข้างขาว ตา 2 ชัน้  นัยน์ตาสีนํา้ตาล  มีสิวอักเสบขึน้ตามใบหน้าจํานวนมาก   ผมตัดสัน้          

พดูจาคอ่นข้างเร็ว พดูจาไมไ่พเราะ ท่าทางการเดนิหลงัคอ่ม ร่าเริงยิม้แย้มแจ่มใส  

   ลกัษณะปัญหา พฤตกิรรมท่ีพบ คือ 

   จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิคตา่งๆ พร้อมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้

    1. การสังเกต: ผู้วิจยัสงัเกตนกัเรียน จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ ในห้องเรียนแนะแนว ห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์  

       1.1 จากการสงัเกตในห้องเรียนแนะแนว พบวา่ ด.ช.กล้วย ช่วยครูแจกเอกสารให้กบัเพ่ือน

ในห้อง และเป็นคนรวบรวมเก็บเอกสารด้วย ครูให้ ด.ช.กล้วย เต้นเพลงไก่ยา่ง ร่วมกบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

                   1.2  จากการสงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 1 พบว่า ช่วงต้นชัว่โมงด.ช.กล้วย       

จะนัง่ฟังครูสอน หลงัจากนัน้ก็นอนหมอบกบัโต๊ะเรียน เน่ืองจากไม่สบาย จากการสงัเกตในห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 2 พบว่า ด.ช.กล้วย ไม่ตัง้ใจเรียน นํางานวิชาอ่ืนมานัง่ทําในชัว่โมงวิทยาศาสตร์ 

วาดรูปและระบายสี เวลาครูว่าก็จะหยุด สักพักก็ทํางายวิชาอ่ืนต่อ พอครูดุเป็นครัง้ท่ีสองก็จะเลิก

ทํางานวิชาอ่ืน แตห่นัมาเลน่และแกล้งเพื่อนแทน  

        1.3 จากการสงัเกตในห้องเรียนคณิตศาสตร์ พบวา่ ด.ช.กล้วย จะตัง้ใจฟังครูสอน เพราะ

ครูสอนมีการใช้เสียงดงั และจะตีนกัเรียนคนอ่ืนๆท่ีไมส่นใจเรียน หรือคยุกนั ด.ช.กล้วย โดนครูตเีพราะ

ไมไ่ด้ทําการบ้านมาสง่ 
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     2. การสัมภาษณ์ : จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน 

         2.1 จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ทําให้ทราบวา่ ด.ช.กล้วย ชอบเรียนวิชาศิลปะมาก

ท่ีสดุ โดยให้เหตผุลวา่ วิชานีง้่ายท่ีสดุ สว่นวิชาอ่ืน เช่น คณิตศาสตร์ จะโดนตีเป็นประจําเน่ืองจากไม่ได้

ทําการบ้านส่ง  ตอนนีก็้ติด 0 อีก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เม่ือจบ ม.3 

อยากไปเรียนต่อท่ีพาณิชยการดุสิต พ่อของด.ช.กล้วย ได้เสียชีวิตไปตัง้แต่ด.ช.กล้วยอายุประมาณ  

10 ปี และแม่นัน้ได้ไปอยู่ท่ีประเทศซาอดุิอาระเบีย ซึง่ด.ช.กล้วยนัน้อยากให้แม่กลบัมาหา สําหรับเร่ือง

สวิท่ีขึน้บนใบหน้าด.ช.กล้วย จํานวนมากเป็นสิง่ท่ีกงัวล ไมรู้่จะทํายงัไง 

        ด้านความเป็นตัวของตัวเอง พบว่า ในการที่จะต้องตัดสินใจเลือกซือ้ของ ส่วนใหญ่ 

ด.ช.กล้วย จะไม่ตดัสินใจเลือกด้วยตนเอง ยิ่งหากจะต้องซือ้ของชิน้นัน้ในราคาท่ีแพง ก็จะเลิกคิดไปได้

เพราะกลวัจะถกูผู้ปกครองตําหนิ  แต่หากไม่สามารถท่ีจะตดัสินใจเองได้ก็จะให้ป้าเป็นผู้ตดัสินใจให้ 

และเห็นว่าการมีสิ่งของ เช่น โน้ทบุ้ค นัน้เป็นสิ่งท่ีตนเองนัน้จะต้องมี อยากได้สิ่งนีเ้ป็นของตนเองมี

ความจําเป็น อีกทัง้เวลาท่ีอยู่ในห้องเรียน ด.ช.กล้วยจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อีกทัง้จะยอมรับฟัง

ความคดิเห็นของผู้ อ่ืนในบางครัง้ และไม่กล้าแสดงออก เพราะรู้สกึอบัอายท่ีจะต้องเป็นตวัตลก หรือถกู

เพ่ือนล้อเลียน และเม่ือจะต้องมาอยู่ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิดนี ้ก็รู้สกึอึดอดัใจในการท่ีจะต้องมา

ทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนตา่งโรงเรียน ไมรู้่วา่จะเข้าไปทําความรู้จกักบัเพ่ือนตา่งโรงเรียนอยา่งไร 

         ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า หาก ด.ช.กล้วย ออกไปเท่ียวจะแต่งตวัด้วยเสือ้ยืด กางเกง

ยีนส์ขายาว หรือกางเกงขา 5 สว่นลายพราง มกัจะแตง่ตวัแบบนีเ้ป็นประจําไม่ว่าจะไปท่ีไหน จะมีการ

แตง่ตามแฟชัน่ในบางครัง้เท่านัน้  อีกทัง้ ด.ช.กล้วย ก็รู้สกึพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง  แตต่อนนี ้

ท่ีบริเวณใบหน้าท่ีมีสิวอกัเสบเม็ดใหญ่ขึน้จํานวนมากที่ทําให้ตวัเองรู้สกึขาดความมัน่ใจ อายเพื่อนไม่

กล้าท่ีจะเข้าไปเลน่ หรือคยุกบัเพ่ือน ไมว่่าจะทําอะไรก็ตามจะต้องเอาผ้าเช็ดหน้าปิดไว้ตลอด เพราะไม่

อยากให้คนอ่ืนเห็นสิวอกัเสบของตนเอง สว่นตวันัน้เม่ืออยู่ท่ีบ้านก็จะช่วยป้าดแูลน้องบ้างเป็นบางครัง้ 

หากป้าไม่สัง่ให้ทําอะไร ตนเองก็จะไม่ทํา ไม่มีภาระท่ีจะต้องรับผิดชอบ และรู้สกึว่าตนเองนัน้ชอบเล่น

ฟตุบอล แตก็่เลน่ไมเ่ก่ง ไมถ่นดัเท่าไรนกั 

          ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.กล้วย ทะเลาะกบัเพ่ือนบางครัง้ก็ควบคมุอารมณ์

ตนเองได้ แล้วเดินหนีเพ่ือนท่ีทะเลาะด้วย แต่บางครัง้ก็ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ เวลาโกรธ 

ด.ช. กล้วย ก็จะมีการด่าทอด้วยคําท่ีหยาบคาย อีกทัง้หากมีใครขดัใจตวัเองนัน้ก็แสดงอาการโวยวาย 

เสียงดงั  ซึง่ด.ช.กล้วย มกัจะมีอารมณ์และพฤตกิรรมการแสดงออกแบบนีเ้กือบทกุครัง้ 

         ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบวา่ ด.ช.กล้วย เรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ือจะได้ไปศกึษาตอ่

ในระดบัท่ีสูงขึน้ มีการวางแผนเร่ืองการเรียนว่าจะศึกษาต่อท่ีโรงเรียนพาณิชย์ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลท่ี

ถกูต้องและชดัเจน และก็ไมรู้่วา่หากศกึษาตอ่ในสถาบนันีแ้ล้วจะต้องไปประกอบอาชีพอะไร 
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          ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.กล้วย ไม่มีเพ่ือนสนิท แตถ้่าหากจะสนิทกบั

ใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัเหมือนตวัเอง พดูน้อย เพราะตวัเองเป็นคนท่ีพดูมาก และหากจะต้องทํางานกลุม่ 

ด.ช.กล้วย ก็จะเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนผู้หญิง เพราะเพื่อนผู้หญิงจะรับผิดชอบงานมากกว่าตวัเอง ซึ่งไม่

ต้องทําอะไรเลย มีคนอ่ืนช่วยทําให้ อีกทัง้ถ้าจะต้องทํางานร่วมกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนั ด.ช.กล้วย ก็จะ

เอางานให้เพ่ือนคนนัน้เป็นคนทํา และหากพบคนที่ไมคุ่้นเคย ด.ช.กล้วย ก็จะไมเ่ข้าไปเร่ิมคยุก่อน 

        2.2 จากการสมัภาษณ์ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน ได้ให้ข้อมลูตรงกันว่า ด.ช.กล้วย  

ไมเ่อาใจใสก่ารเรียน ตอนเช้าจะมาลอกการบ้านเพื่อน และมกัโดนตีเป็นประจําเน่ืองจากไม่สง่การบ้าน 

ชอบแกล้งเพ่ือน และชวนเพื่อนคยุในเวลาเรียนแตใ่นบางครัง้ก็จะมีนํา้ใจช่วยงานครูและเพื่อน 

 3. การเยี่ยมบ้าน : ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน จํานวน 1 ครัง้ คือ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2552 โดย

ใช้เทคนิคการสงัเกตและสมัภาษณ์ได้ผลดงันี ้

      3.1 จากการสงัเกต ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน ด.ช.กล้วย พบวา่ 

            3.1.1 สภาพบ้านและสิง่แวดล้อม เป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ ทางเข้าบ้านนัน้ต้องเข้าซอยเล็กซึง่

อยู่ห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ 200 เมตร สภาพลกัษณะภายนอกเป็นไม้ 2 ชัน้ ในบริเวณนัน้บ้านแต่

ละหลงัคาเรือนจะอาศยัอยู่ติดกนั ซึ่งครอบครัวของ ด.ช.กล้วย จะอาศยัอยู่บ้านไม้ 2 ชัน้ ไม่มีพืน้ท่ีท่ี

สามารถทํากิจกรรมได้ ทางออกจากบ้านเดินไปชมุชนด้านนอกเต็มไปด้วยตกึแถว ห้องเช่า ในสว่นของ

ข้างลา่งนัน้จะมียาย ป้า และหลานสาวอยู ่สว่นชัน้บน ด.ช.กล้วย จะกัน้ห้องอยู่กบัป้าอีกคน หลานชาย 

และพี่สาว เม่ือผู้ วิจัยไปถึงหน้าบ้าน ด.ช.กล้วย นัน้ จะพบหลานสาว และป้ากําลังนั่งหาเหาให้

หลานสาวอยู่ และป้าอีกคนก็ได้เชิญผู้ วิจัยไปชัน้บน ด้วยท่าทีท่ียิม้แย้มแจ่มใส เป็นมิตร และสุภาพ 

พร้อมกับหานํา้มาให้การต้อนรับ ผู้วิจัยได้สงัเกตสภาพภายในบ้านชัน้บน ครอบครัวของ ด.ช.กล้วย  

จะจดัห้องโดยมีได้กัน้ทําเป็นห้อง เพ่ือแบง่บริเวณเนือ้ท่ีของห้องออกเป็น 2 สว่น สําหรับจดัเป็นท่ีนอน

ของป้ากบัหลายชายและพี่สาว และอีกมมุหนึ่งจะทําเป็นท่ีนอนของด.ช.กล้วย ห้องนํา้จะอยู่บริเวณณ

ข้างล่าง ซึ่งผู้ วิจยัได้เข้าไปนัง่ในห้องของป้าท่ีเป็นผู้ดแูลเร่ืองค่าใช้จ่าย ด.ช.กล้วย นัน้ อายุประมาณ  

40 ปี รูปร่างสมสว่น ผิวสองสี พดูจากไพเราะ เป็นกนัเองภายในจะมีเคร่ืองอํานวยความสะดวก คือ พดั

ลม โทรทศัน์ เตารีด ตู้ เย็น เคร่ืองเลน่ซีดี ท่ีทําให้ห้องนัน้ดคูบัแคบ 

            3.1.2 จากการสงัเกตเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว พบว่า ป้าจะเป็นห่วงเป็นใย 

ด.ช.กล้วย มาก ดแูลเอาใจใสแ่ละเป็นห่วง ด.ช.กล้วย พอๆกบัลกูของป้าอีก 2 คน พดูจากบั ด.ช.กล้วย 

ไพเราะ  

   3.2  จากการสมัภาษณ์ป้าท่ีดแูลเร่ืองค่าใช้จ่ายของ ด.ช.กล้วย พบว่า ป้าจะรัก ด.ช.กล้วย     

ไม่ต่างจากลกูอีก 2 คนของตน เพราะพ่อด.ช.กล้วย ท่ีเป็นน้องชายแท้ๆของป้าเสียชีวิต แม่ก็หนีไป

แตง่งานกบัผู้ชายคนอ่ืนแล้วไปอยู่ท่ีประเทศซาอดุิอาระเบีย  ทําให้ด.ช.กล้วย  ต้องอยู่โรงเรียนประจําท่ี



 109

สอนศาสนา ท่ีจงัหวดัอยธุยา ป้าเคยคยุกบัครูท่ีโรงเรียนแห่งนัน้ ทําให้ทราบว่าเม่ือ ด.ช.กล้วย ไม่พอใจ

หรือไม่ได้อะไรตามใจ มกัจะลงไปดิน้ร้อง เหมือนกบัเด็ก ทัง้ๆท่ี ด.ช.กล้วย อายปุระมาณ 10 – 11 ปี   

ป้ารู้สึกเป็นห่วง และสงสาร จึงไปรับมาเลีย้งดูเองท่ีกรุงเทพฯ ส่วนป้าท่ีดูแลเร่ืองค่าใช้จ่ายของ  

ด.ช.กล้วย  นัน้ทําอาชีพขายเคร่ืองสําอางอยู่ท่ีห้างพนัธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน จะเปิดร้านประมาณตอน

เท่ียง และปิดร้านประมาณ 2 ทุ่ม สามีของป้าก็ไปทํางานอยู่ท่ีเกาหลีจะมีสง่เงินมา หากรวมรายได้ของ

ป้าแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไร  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในครอบครัว  ค่าเล่าเรียนของลกู 2 คน และ ด.ช.กล้วย   

ป้าจะเป็นคนดแูล และรับผิดชอบทัง้หมด เม่ือเดือนท่ีแล้วป้าก็ซือ้โน้ตบุ๊คให้กบัด.ช.กล้วย  ป้าให้เหตผุล

ว่าด.ช.กล้วย  ไม่มีพ่อและแม่ น่าสงสาร หาก ด.ช.กล้วย  อยากได้อะไรก็จะหาให้เพ่ือเป็นการทดแทน

ให้กบั ด.ช.กล้วย   

     ในช่วงเย็นหลงัเลกิเรียน ด.ช. กล้วย จะกลบัมาท่ีบ้านก่อน เพราะจะต้องมาสง่หลานชายซึง่

เป็นลกูชายของป้าก่อนแล้วก็จะไปเล่นเกมส์ท่ีร้านคอมพิวเตอร์ กลบัมาอีกทีก็ประมาณ 2 ทุ่ม สว่นใน

วนัเสาร์อาทิตย์ จะตื่นนอนประมาณเที่ยงๆ แล้วก็จะไปเลน่เกมส์ทัง้วนั ร้านคอมพิวเตอร์จะอยู่แถวบ้าน 

ซึง่ป้าก็จะรู้จกัและมีเบอร์โทรของร้านด้วย  

      สําหรับเร่ืองการคบเพื่อนนัน้ก็จะสอนให้ ด.ช. กล้วย รู้จักเลือกคบ แต่เพ่ือนบ้านท่ีอยู่

ละแวกนัน้ ป้าจะไม่ให้ ด.ช. กล้วย ไปเลน่ด้วย เพราะในซอยนัน้จะมีเร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติดโดยเฉพาะ

ยาบ้า ซึง่ป้าจะเป็นห่วงมาก 

      ในเร่ืองความคาดหวงัท่ีมีตอ่ ด.ช. กล้วย และทศันะท่ีมีต่อการศกึษา ป้ามีความคิดเห็นว่า 

อยากให้ไปสอบเรียนตอ่ ม.4 ท่ีโรงเรียนสนัติราษฎร์ ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีใกล้บ้าน แตถ้่าสอบไม่ได้ก็คอ่ยดู

กนัอีกที และจะพยายามสง่ให้ถึงท่ีสดุเท่าท่ี ด.ช.กล้วย จะเรียนได้ ป้าจะบอก ด.ช.กล้วย เสมอว่า การท่ี

ให้ ด.ช.กล้วย  ได้เรียนนัน้ถือเป็นสมบตัท่ีิป้าหาให้ได้ 
 4. อัตชีวประวัต ิ 

    จากการวิเคราะห์อตัชีวประวตัิ พบว่า ด.ช.กล้วย มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนกัฟตุบอล เพราะ

จะได้มีร่างกายแข็งแรง  และจะเขียนถึงเร่ืองราวท่ีผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะเร่ืองท่ีพ่อท่ีเสียชีวิต และแม่ท่ี

ไปทํางานต่างประเทศ  ทําให้ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน  แสดงถึงการท่ี ด.ช.กล้วย ยงัคิดถึง

ครอบครัวของตนเองตลอดเวลา การเขียนใช้กระดาษขาว A4 ด้วยดินสอ ลายมือท่ีเป็นระเบียบ ไม่มี

ข้อความท่ีเขียนผิด  
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 5. บันทกึประจาํวัน  
     จากการวิเคราะห์บนัทึกประจําวนั ทําให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของ ด.ช.กล้วย นัน้ 

ทําแบบมีไม่มีจดุมุ่งหมายแน่นอน ตื่นเช้าก็ไปโรงเรียน ลอกการบ้านเพื่อนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน โดน

ครูตีเพราะไม่ส่งการบ้าน ในตอนเย็นหลงัจากกลบัจากโรงเรียนจะออกไปเลน่เกมส์ เตะฟุตบอล แล้วก็

กลบัเข้าบ้านคํ่าๆมากินข้าว ดูโทรทัศน์ต่อจนดึกจึงเข้านอน ในแต่ละวันไม่มีการทบทวนบทเรียนท่ี  

เรียนมา 
   6. สังคมมิต ิ 
       จากสงัคมมิติ สถานการณ์ คือ “ การทํางานกลุ่ม” ปรากฏว่า ด.ช.กล้วย  อยู่ในบทบาท

ของบคุคลท่ีไมไ่ด้รับเลือกจากกลุม่เลย  
   7. แบบสอบถาม  
       ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏดงันี ้

                  7.1 แบบสอบถามประวตัสิว่นตวัและครอบครัว 

  แบบสอบถามแบบกรอกข้อมูลส่วนตวัและครอบครัว พบว่า ด.ช.กล้วย เป็นลูกคน

เดียว บิดาของ ด.ช.กล้วย เสียชีวิต มารดามีสามีใหม่แล้วไปอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด.ช.กล้วย 

(นามสมมติ)อาศยัอยู่กับป้า ซึ่งมีอาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท ได้รับค่าใช้จ่าย

ประจําวนัจากป้า ประมาณวนัละ 40 บาท 

                  7.2 แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ 

             แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ พบวา่ เม่ืออาย ุประมาณ 11 ปี ด.ช.กล้วย เคยเป็นโรคหู

นํา้หนวก  

                  7.3 แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม 

             แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม พบวา่ ด.ช.กล้วย จะดีใจมากเมื่อได้พบปะกบัเพ่ือน 

เพราะจะได้ไม่เครียดกบัการท่ีต้องอยู่คนเดียว กีฬาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือปิงปอง งานอดิเรก คือ เลน่กีฬา 

ฟังเพลง 

                  7.4 แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา 

  แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา พบวา่ เม่ือปีท่ีผ่านมา ด.ช.กล้วย ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จดั คือ วนัโรคเอดส์ กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ กีฬา  ด.ช.กล้วย เคยเป็น

หวัหน้ากลุม่ในการทํากิจกรรม แตไ่ม่เคยเป็นหวัหน้าชัน้  สิ่งท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุทําด้วยกนัเสมอ คือ การได้

เดินไปไหนด้วยกนั วิชาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ ภาษาไทย และวิชาท่ีชอบน้อยท่ีสดุ คือ ดนตรี  ด.ช.กล้วย 

ต้องการคําแนะนําเก่ียวกับการเรียน และต้องการมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ ความไม่สบายใจของ  

ด.ช. กล้วย คือ การท่ีใบหน้ามีสวิ 
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   8. แบบทดสอบ  
        จากแบบทดสอบปรากฏผลดงันี ้

        8.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw A Person Test) 

                          จากแบบทดสอบ พบวา่ ด.ช.กล้วย มีความขดัแย้งภายในจิตใจ วิตกกงัวล กําลงัตอ่สู้

กับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาคนอื่น แนวโน้มก้าวร้าว ต้องการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืน บางท่ี

ต้องการความรักความช่วยเหลือ 

        8.2  แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (The Kinetic-House-Tree-Person Drawing) 

    จากแบบทดสอบ พบวา่ ด.ช.กล้วย มีความรู้สกึตงึเครียด วิตกกงัวล เครียดพยายาม

ตอ่สู้ เพ่ือบรรลสุิง่ท่ีประสงค์ มองโลกในแง่ดี มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบับดิามากกวา่มารดา  

 
   9. ระเบียนสะสม 

       พบวา่ ด.ช.กล้วย เป็นลกูคนเดียว บดิาของ ด.ช.กล้วย เสียชีวิต เม่ือ ด.ช.กล้วย อาย ุ10 ปี  

ได้อาศยัอยู่กับป้า ซึ่งมีอาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท  เม่ืออายปุระมาณ 11 ปี     

ด.ช.กล้วย เคยเป็นโรคหนํูา้หนอง วิชาท่ีสอบไมผ่า่น คือ คณิตศาสตร์ 

 
  การสรุปอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ดงันี ้

    ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.กล้วย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง จะรับฟังความ

คิดเห็นคนอ่ืนในบางครัง้เท่านัน้ ไม่ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้า

แสดงออก เพราะรู้สกึอบัอายท่ีจะต้องเป็นตวัตลก หรือถกูเพื่อนล้อเลียน รู้สกึอึดอดัใจในการท่ีจะต้อง

มาทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนต่างโรงเรียน เพราะไม่รู้ว่าจะเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียน

อยา่งไร 

    ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.กล้วย รู้สึกมกัจะแต่งตวัตามแฟชัน่ในบางครัง้เท่านัน้  รู้สึก

พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง  แตต่อนนีท่ี้บริเวณใบหน้าท่ีมีสิวอกัเสบเม็ดใหญ่ขึน้จํานวนมากที่ทํา

ให้ตวัเองรู้สึกขาดความมัน่ใจ อยู่ท่ีบ้านไม่มีภาระท่ีจะต้องรับผิดชอบ หากไม่มีคนสัง่ก็จะไม่ทํา ชอบ

กีฬาฟตุบอล แตไ่มไ่ด้มีความถนดัมากนกั 

    ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.กล้วย อายปุระมาณ 10 – 11 ปี   หากไม่พอใจหรือ

ไมไ่ด้อะไรตามใจ มกัจะลงไปดิน้ร้องเหมือนกบัเด็ก เม่ือต้องทะเลาะกบัเพ่ือนบางครัง้ก็ควบคมุอารมณ์

ตวัเองได้ แตบ่างครัง้ก็ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ แตส่ว่นใหญ่มกัจะมีอารมณ์และพฤติกรรม

การแสดงออกแบบนีเ้กือบทกุครัง้ 
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     ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.กล้วย ต้องการคําแนะนําเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ แต่

ก็ยงัไมมี่ข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจน และก็ไมรู้่วา่หากศกึษาตอ่ในสถาบนันีแ้ล้วจะต้องไปประกอบอาชีพ

อะไร 

     ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.กล้วย มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์กบั

บดิา ไมมี่เพ่ือนสนิท แตถ้่าหากจะสนิทกบัใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัเหมือนตวัเอง พดูน้อย เพราะตวัเองเป็น

คนท่ีพดูมาก และหากจะต้องทํางานกลุม่ ด.ช.กล้วย ก็จะเลือกเข้ากลุม่เพ่ือนผู้หญิง เพราะเพื่อนผู้หญิง

จะรับผิดชอบงานมากกว่าตวัเอง ซึง่ไม่ต้องทําอะไรเลย มีคนอ่ืนช่วยทําให้ และหากพบคนที่ไม่คุ้นเคย 

ด.ช.กล้วย ก็จะไมเ่ข้าไปเร่ิมคยุก่อน 
 

     การวินิจฉัย 
              จากการเก็บรวบรวมข้อมลู วินิจฉยัได้วา่อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ท่ี

ควรได้รับการช่วยเหลือดงันี ้

1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ บนัทึกประจําวัน 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.กล้วย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง จะรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนใน

บางครัง้เท่านัน้ ไม่ตดัสินใจเลือกด้วยตนเอง  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าแสดงออก เพราะรู้สึก

อบัอายท่ีจะต้องเป็นตวัตลก หรือถกูเพื่อนล้อเลียน รู้สกึอึดอดัใจในการท่ีจะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกบั

เพ่ือนตา่งโรงเรียน เพราะไมรู้่วา่จะเข้าไปทําความรู้จกักบัเพ่ือนตา่งโรงเรียนอยา่งไร 

  2. ด้านการรู้จักตนเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวัต ิ

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.กล้วย มกัจะแต่งตวัตามแฟชัน่ในบางครัง้เท่านัน้  รู้สึกพอใจใน

รูปร่างหน้าตาของตนเอง  แตต่อนนีท่ี้บริเวณใบหน้าท่ีมีสวิอกัเสบเม็ดใหญ่ขึน้จํานวนมากที่ทําให้ตวัเอง

รู้สกึขาดความมัน่ใจ อยูท่ี่บ้านไมมี่ภาระท่ีจะต้องรับผิดชอบ หากไมมี่คนสัง่ก็จะไมทํ่า ชอบกีฬาฟตุบอล 

แตไ่มไ่ด้มีความถนดัมากนกั 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตัิ บนัทึก

ประจําวนั  แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  เม่ือ ด.ช.กล้วย อายปุระมาณ 10 – 11 ปี หากไม่พอใจ

หรือไม่ได้อะไรตามใจ มกัจะลงไปดิน้ร้องเหมือนกับเด็ก เม่ือต้องทะเลาะกับเพ่ือนบางครัง้ก็ควบคุม

อารมณ์ตวัเองได้ แต่บางครัง้ก็ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีอารมณ์และ

พฤตกิรรมการแสดงออกแบบนีเ้กือบทกุครัง้ 

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต จากการสังเกต สัมภาษณ์ อัตชีวประวัติ และ

แบบสอบถาม ด.ช.กล้วย ต้องการคําแนะนําเก่ียวกับการศึกษาต่อ แต่ก็ยงัไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้องและ

ชดัเจน และก็ไมรู้่วา่หากศกึษาตอ่ในสถาบนันีแ้ล้วจะต้องไปประกอบอาชีพอะไร 
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  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน บนัทึก

ประจําวนั  สงัคมมิต ิแบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.กล้วย มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์

กบับดิา ไมมี่เพ่ือนสนิท แตถ้่าหากจะสนิทกบัใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัเหมือนตวัเอง พดูน้อย เพราะตวัเอง

เป็นคนท่ีพดูมาก และหากจะต้องทํางานกลุ่ม ด.ช.กล้วย ก็จะเลือกเข้ากลุ่มเพ่ือนผู้หญิง เพราะเพื่อน

ผู้หญิงจะรับผิดชอบงานมากกว่าตวัเอง ซึ่งไม่ต้องทําอะไรเลย มีคนอ่ืนช่วยทําให้ และหากพบคนที่ไม่

คุ้นเคย ด.ช.กล้วย ก็จะไมเ่ข้าไปเร่ิมคยุก่อน 
 
      แนวทางในการช่วยเหลือ 
  1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรส่งเสริมให้ ด.ช.กล้วย ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก 

และแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุสิง่เก่ียวกบัตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ ด.ช.กล้วย 

2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้ ด.ช.กล้วย ได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

หรือสนใจให้ได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถ และเห็น

คณุค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพฒันาส่งเสริมได้ตรงกบัความสามารถ อีกทัง้ครอบครัวควรให้การ

สนบัสนนุตามศกัยภาพของ ด.ช.กล้วย 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้ ด.ช.กล้วย ได้ตระหนกัถึงข้อดี และ

ข้อเสียของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่ด.ช.กล้วย เร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 

  5 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ด.ช.กล้วย ควรยอมรับความแตกตา่งของผู้ อ่ืน รู้จกั

การให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืน 

มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรมทํา

ร่วมกนั  
   
               การให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข 
  1. การให้คําปรึกษากลุ่มแก่ ด.ช.กล้วย จํานวน 3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคในการให้

คําปรึกษา ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสงัเกต การสะท้อนความรู้สกึ การ

เงียบ การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการสรุป  โดยเร่ิมต้น

ด้วยการสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกัน แล้วจึงใช้คําถามกระตุ้นให้

วยัรุ่นแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการพดูใน
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เชิงตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจงูใจ โดยการให้ความรู้

เก่ียวกับผลกระทบท่ีวัยรุ่นยังไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วัยรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือความสามารถของ

ตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลที่จะเกิดขึน้กับตนเองและครอบครัว การตัง้เป้าหมาย

ร่วมกันเพื่อนําไปปฏิบตัิ และให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่า ด.ช.กล้วย มีความเข้าใจ

ในอตัลกัษณ์ของตนเองในทกุด้าน ดงันี ้ด้านการรู้จกัตนเอง ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ด้านวฒุิทาง

อารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  

        2. การให้คําปรึกษารายบุคคลแก่รายกรณี โดยในขัน้ตอนแรกผู้ วิจัยเร่ิมต้นด้วยการ

สร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการให้คําปรึกษา 

ผู้วิจยัจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแตล่ะครัง้นัน้ผู้วิจยัทําการรักษาความลบั (confidentiality) เพ่ือให้

ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจในการปรึกษา หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการสนทนานําให้เกิดความผ่อน

คลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question)   

          3. ให้ข้อมลูและแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจํา

ชัน้ อาจารย์ท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการติดตามดูแลพฤติกรรมรายกรณีจาก

สม่ําเสมอ และให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีมีความถนดัหรือสนใจ 

 
                 การตดิตามผล 
                     ผู้วิจยัได้ตดิตามผลหลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.กล้วย มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นคนอ่ืนมากขึน้ การตดัสินใจยังคงมีคนช่วยตดัสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้า

แสดงออกในบางครัง้เท่านัน้  เพราะยงัรู้สกึอบัอายท่ีจะต้องเป็นตวัตลก หรือถกูเพื่อนล้อเลียน  

  2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.กล้วย จะแตง่ตวัตามแฟชัน่ในบางครัง้ สลบักบัการ

แต่งตวัท่ีเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัการแต่งตวัท่ีถกูกาลเทศะมากขึน้  รู้สกึขาดความมัน่ใจ เม่ืออยู่ท่ีบ้านก็

จะช่วยเหลือและรับผิดชอบงานท่ีบ้านมากขึน้กวา่ท่ีผา่นมา และยงัชอบกีฬาฟตุบอล  

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบวา่ เม่ือ ด.ช.กล้วย สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ดีกว่า

ท่ีผา่นมา และรู้ถึงผลของการแสดงออกของอารมณ์ 

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.กล้วย กล้าท่ีจะเข้าไปขอรับคําแนะนํา

เก่ียวกบัการศกึษาตอ่ และข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจน จากครูประจําชัน้ และครูแนะแนว ตลอดจนมีการ

วางแผนและเป้าหมายในอนาคตของตนเอง 
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  5. ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล พบวา่ ด.ช.กล้วย  มียงัคงไมมี่เพ่ือนสนิท แตใ่นการ

ทํางานกลุม่ ด.ช.กล้วย ก็จะเลือกเข้ากลุม่เพ่ือนผู้หญิง และเพื่อนผู้ชายได้ดีกวา่ท่ีผา่นมา รู้จกัการพดูคยุ

กบัเพื่อนด้วยคําพดูท่ีให้เกียรติเพ่ือนมากขึน้ อีกทัง้มีความรับผิดชอบงาน และช่วยเหลืองานกลุ่มดีขึน้ 

ตลอดจนมีความกล้าท่ีจะเข้าไปทกัทาย พดูคยุกบัเพ่ือนท่ีไมคุ่้นเคย 
 

        ข้อเสนอแนะสาํหรับครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
                        1. การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมีการ

ให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

2. การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพดูคยุ ดแูล อบรม

สัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการของ

วยัรุ่น ร่วมกับการสนบัสนุนให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  
 

การศกึษารายกรณีที่ 2 
  ลกัษณะทัว่ไป 

  ด.ช.บอล (นามสมมติ) อาย ุ 14 ปี สงู 162 เซนติเมตร นํา้หนกั 54 กิโลกรัม  รูปร่างท้วม  

ผิวเหลือง นยัน์ตาสีดํา ใบหน้ากลม มีผดผ่ืนขึน้ตามใบหน้า ผมตดัสัน้ พดูจาติดๆขดัๆ พดูจาไม่มีหาง

เสียง ลกัษณะปัญหา พฤตกิรรมท่ีพบ คือ 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิคตา่งๆพร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้

   1. การสังเกต: ผู้วิจยัสงัเกตนกัเรียน จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ ในห้องวทิยาศาสตร์ ห้องเรียนแนะ

แนว ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

        1.1 จากการสงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ครัง้ท่ี 1 พบว่า ด.ช.บอล ไม่คอ่ยตัง้ใจเรียน 

พดูคยุกบัเพื่อนขณะท่ีครูสอนเล่นกบัเพ่ือน เวลาครูว่าก็จะหยดุเล่นหยดุคยุ สกัพกัก็คยุกนัต่อ จากการ

สงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 2 พบว่า ด.ช.บอล ไม่ตัง้ใจเรียน แกล้งเพื่อนขณะท่ีครูสอน คยุ

กบัเพ่ือนบ้าง ในบางครัง้ก็นัง่เหมอ่ลอย แล้วก็พดูคยุกบัเพ่ือนตอ่ 

        1.2  จากการสงัเกตในห้องเรียนแนะแนว พบว่า ด.ช.บอล จะชวนเพื่อนท่ีนัง่ข้างๆคยุ

ตลอด เม่ือถกูครูด ุก็จะหยดุคยุ แตอี่กสกัพกัก็หนัไปคยุกบัเพ่ือนตอ่  

        1.3  จากการสงัเกตในห้องเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ด.ช.บอล จะชวนเพื่อนท่ีนัง่ข้างๆคยุ

ตลอดท่ีครูสอน เม่ือครูถามเร่ืองท่ีเรียนก็ไมส่ามารถตอบครูได้ จงึถกูครูดทุัง้คาบ 



 116

 

  2. การสัมภาษณ์ : จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน 

        2.1 จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ทําให้ทราบว่า ด.ช.บอล ชอบเรียนวิชาพละมาก

ท่ีสุด เวลาอยู่บ้านก็มักจะนอนดูทีวี หรือไม่ก็ออกไปเล่นเกมส์ท่ีร้าน  เม่ือจบ ม.3 อยากไปเรียนต่อ

เก่ียวกบังานช่างเคร่ืองกล 

              ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ในการท่ีจะต้องตดัสินใจเลือกซือ้ของ ด.ช.บอล  

จะให้มารดาเป็นผู้ เลือกและตดัสินใจให้ และของท่ีมารดาเลือกให้จะต้องทันสมยั เป็นแฟชั่น อีกทัง้  

ด.ช.บอล จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่กล้าแสดงออก เพราะเพราะรู้สกึอบัอายท่ีจะต้องเป็นตวั

ตลก หรือถกูเพื่อนล้อเลียน และเม่ือจะต้องมาอยู่ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิดนี ้รู้สกึไม่มัน่ใจ และไม่

กล้าท่ีจะต้องเจอกบัเพ่ือนตา่งโรงเรียน 

  ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า หาก ด.ช.บอล ออกไปเท่ียวจะแตง่ตวัในแบบท่ีตวัเองชอบ 

แตง่ตวัตามสบายด้วยเสือ้ยืด กางเกงยีนส์ขายาว บางครัง้ก็จะแตง่ตามแฟชัน่ เช่น เสือ้ยืดลายใหม่ๆท่ีมี

ขายในขณะนัน้ รู้สกึพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง ไมมี่สว่นใดในการร่างกายที่ตนเองไม่ชอบ อีกทัง้ 

ด.ช.บอล คิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือครอบครัว และแบง่เบาภาระของมารดาได้ เพราะบางที่ก็เฝ้า

ร้าน หรือไมก็่ไปซือ้ของมาขายให้มารดา ซึง่ ด.ช.บอล รู้ตวัเองว่าถนดัในวิชาพละ และวิชาท่ีไม่ถนดั คือ 

วิชาคณิตศาสตร์  ด.ช.บอล ชอบท่ีจะออกไปเลน่เกมส์ท่ีร้านมากกวา่ท่ีจะต้องอยูบ้่าน 

  ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.บอล ทะเลาะกบัเพ่ือนนัน้ ด.ช.บอลจะเป็นฝ่าย

เดินหนีเพ่ือนท่ีทะเลาะด้วย เพราะไม่อยากมีเร่ือง หากครูรู้ก็จะต้องโดนตี แต่ในบางครัง้ก็ไม่สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ รู้ว่าตวัเองเป็นคนมีอารมณ์โกรธ โมโห แต่จะกล้าแสดงออกกับคนท่ีไม่สู้

ตนเอง 

  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.บอล เรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ือจะได้มีงานทํา 

อยากเรียนต่อเก่ียวกบังานช่างเคร่ืองกล และเม่ือเรียนจบก็จะไปทํางานเป็นช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ตาม 

บริษัท แตก็่ยงัไมมี่ข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจน 

  ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.บอล มีเพ่ือนสนิทเป็นเพศเดียวกนัและอยู่

ห้องเดียวกนั แต่ถ้าหากจะสนิทกบัใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัท่ีเข้ากนัได้ และสามารถช่วยเหลือเราได้ และ

หากจะต้องทํางานกลุ่ม ด.ช.บอล ก็จะเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนสนิท เพราะเพื่อนสนิทจะคุยกันได้ ซึ่งถ้า

จะต้องทํางานร่วมกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนั ด.ช.บอล ก็จะเอางานให้เพ่ือนคนนัน้เป็นคนทํา และหากพบ

คนท่ีไมคุ่้นเคย ด.ช.บอล ก็จะไมก่ล้าท่ีจะเข้าไปเร่ิมคยุก่อน 
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      2.2  จากการสมัภาษณ์ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน ได้ให้ข้อมลูตรงกนัว่า ด.ช.บอล มกัจะ

ทําอะไรท่ีตามเพื่อน มีลกัษณะคล้ายเด็ก ไม่ค่อยตัง้ใจเรียน ชอบพดูคยุกบัเพ่ือนเวลาครูสอน และมกั

โดนตีเป็นประจําเน่ืองจากไมส่ง่การบ้าน  

 

  3. การเยี่ยมบ้าน : ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน จํานวน 1 ครัง้ คือ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2552 โดย

ใช้เทคนิคการสงัเกตและสมัภาษณ์ได้ผลดงันี ้

          3.1 จากการสงัเกต ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน ด.ช.บอล พบวา่ 

                 3.1.1 สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม ลกัษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ เป็นชมุชนแออดั อาศยั

ติดกบับ้านหลงัอ่ืน ทางเข้าออกบ้านจะเต็มไปด้วยตกึแถว ห้องเช่า และท้ายซอยจะเร่ิมเป็นชมุชนบ้าน

ไม้หลายๆหลงัติดกัน  หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชําเล็กๆ และขายนํา้หวานบริเวณหน้าร้านด้วย 

ครัง้แรกท่ีผู้วิจยัได้พบมารดาของ ด.ช.บอลนัน้ ในตอนแรกสีหน้าของมารดาไม่ยิม้แย้มแจ่มใส หน้าตาดู

บึง้ตงึ พดูจาด้วยนํา้เสียงแข็ง แตเ่ม่ือผู้วิจยัได้พดูคยุสกัพกัมารดาของ ด.ช.บอล ก็มีหน้าตาท่ียิม้แย้ม ใน

บ้านมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกเพียง โทรทัศน์ และพัดลม ตู้ เย็น และตู้ สําหรับใช้เป็นชัน้วางของ 

ชําขาย   

3.1.2  จากการสงัเกตเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว พบวา่ มารดาจะไมค่อ่ยพดู

กบั ด.ช.บอล เท่าไรนกั ยายของด.ช.บอล จะต้องออกไปทํางานเป็นแมค่รัว สว่นมารดา ด.ช.บอล นัน้ก็

จะนัง่อยูห่น้าร้านขายของ ซึง่ ด.ช.บอลจะเข้าไปนอนดโูทรทศัน์ในร้านมากกวา่ท่ีจะมานัง่หน้าร้าน หาก

จะต้องมานัง่หน้าร้านก็ตอ่เม่ือมารดาไมอ่ยูร้่านเท่านัน้ 

    3.2  จากการสมัภาษณ์แมข่อง ด.ช.บอล พบวา่ บ้านหลงันีเ้ป็นบ้านเช่าไว้สําหรับขายของซึง่

จะมีเพียงมารดา และ ด.ช. บอล ท่ีจะมาช่วยขายของในบางครัง้ แตใ่นทกุเช้ามารดาจะใช้ให้ ด.ช.บอล

ไปซือ้  ปาท่องโกท่ีตลาดเพื่อเอามาไว้ขายในทุกเช้า ซึ่งจะเป็นหน้าท่ีของ ด.ช.บอล ส่วนบ้านท่ีใช้อยู่

จริงๆนัน้ อยูห่่างจากร้านไปเพียงนิดเดียวซึง่จะมียายและหลานอาศยัอยูเ่ท่านัน้ มารดาจะเป็นคนท่ีดแูล

เร่ืองคา่ใช้จ่ายในบ้านทัง้หมด  

 สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับความประพฤติในด้านการเรียน มารดาของ ด.ช.บอล 

เห็นว่ามารดาจะห่วงว่าจะเรียนไม่จบ ม.3 เพราะอยากให้ได้เรียนต่อสงูขึน้ และจะพยายามส่งให้ถึง

ท่ีสุด ไม่อยากให้เป็นเหมือนพ่ีสาวท่ีต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะมีแฟนและตัง้ครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ สําหรับการคบเพื่อนก็เป็นห่วงเพราะในชมุชนท่ีอาศยัอยูนี่จ้ะมีเร่ืองยาเสพตดิมาก 
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  4. อัตชีวประวัต ิ 
       จากการวิเคราะห์อัตชีวประวัติ พบว่า ด.ช.บอล ประทับใจท่ีได้ไปเข้าศูนย์ศูนย์ค้นหา

สมรรถนะการคิด  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทยที่ดินแดง คณุครูท่ีศนูย์ใจดี อีกทัง้ยงัมีขนม 

อาหารให้ทกุครัง้ด้วย ไม่มีความตัง้ใจในการเขียน ใช้กระดาษขาว A4 ด้วยปากกา ลายมือท่ีเขียนอ่าน

คอ่นข้างลําบาก   

 
   5. บันทกึประจาํวัน  
         จากการวิเคราะห์บนัทึกประจําวนั ทําให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของ ด.ช.บอล นัน้ 

ตื่นเช้าก็ไปโรงเรียน จะมาทําการบ้านและลอกการบ้านเพื่อนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน มกัจะโดนครูตี 

หรือไม่ก็จะโดนปรับเงินเพราะไม่สง่การบ้าน ในตอนเย็นหลงัจากกลบัจากโรงเรียนจะออกไปเลน่เกมส์ 

เตะฟตุบอล ตกปลา แล้วก็กลบัเข้าบ้านคํ่าๆมากินข้าว ดโูทรทศัน์ตอ่จนดกึจึงเข้านอน ในแตล่ะวนัไม่มี 

การทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมา สว่นในวนัหยดุก็จะไปเฝ้าร้านขายของชําให้แม ่ 

 
    6. สังคมมิต ิ 
         จากสงัคมมิติ สถานการณ์ คือ “ การทํางานกลุ่ม” ปรากฏว่า ด.ช.บอล  อยู่ในบทบาท

ของบคุคลท่ีได้รับเลือกจากกลุ่ม มกัอยู่ห่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม (Nelectee) และ ด.ช.บอล อยู่

ในบทบาทการเลือกซึง่กนัและกนั (Mutual Choice) 

 
     7. แบบสอบถาม  
          ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏดงันี ้

          7.1  แบบสอบถามประวตัสิว่นตวัและครอบครัว 

      แบบสอบถามแบบกรอกข้อมลูส่วนตวัและครอบครัว พบว่า ด.ช.บอล มีพ่ีน้องร่วม

บดิามารดา 2 คนซึง่ ด.ช.บอล เป็นลกูชายคนเลก็ บดิามารดาหย่าร้างกนั ซึง่ด.ช.บอล และพ่ีสาวอาศยั

อยูก่บัมารดา ซึง่เป็นบ้านเช่า โดยท่ีมารดาเป็นผู้ เลีย้งดลูกูเพียงคนเดียว 

          7.2  แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ 

                 แบบสอบถามประวัติสุขภาพ พบว่า ด.ช.บอล ไม่มีโรคประจําตัว และไม่เคย

เจ็บป่วยอยา่งหนกั แตจ่ะมีอาการเป็นลมวิงเวียนศีรษะ เป็นบางครัง้เท่านัน้ 

          7.3  แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม 

      แบบสอบถามประวตัิและกิจกรรม พบว่า ด.ช.บอล จะชอบให้เพ่ือนมาบ้าน บ้าง

เป็นครัง้คราว และจะรู้สึกดีใจท่ีได้พบปะกบัเพ่ือน อีกทัง้จะชอบอ่านหนงัสือประเภทเคร่ืองยนต์กลไก 

กีฬาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ ฟตุซอล งานอดเิรก คือ เลน่เกมส์ 
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          7.4  แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา 

      แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา พบว่า ด.ช.บอล ได้เข้าร่วม  เพ่ือนท่ี

ดีท่ีสดุ ช่ือ ประณยั ซึง่อยู่ห้องเดียวกนั และสิ่งท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุทําด้วยกนัเสมอ คือ การนัง่ลอกการบ้าน 

วิชาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ พละ และวิชาท่ีชอบน้อยท่ีสดุ คือ คณิตศาสตร์  ด.ช.บอล ต้องการคําแนะนํา

เก่ียวกบัการเรียน และต้องการมีอาชีพเป็นช่างยนต์ 

 
                  8. แบบทดสอบ  
            จากแบบทดสอบปรากฏผลดงันี ้

  8.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw A Person Test) จากแบบทดสอบ พบว่า  

ด.ช. บอล ทําอะไรตามอารมณ์ ก้าวร้าว พึง่พาคนอ่ืน 

  8.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (The Kinetic-House-Tree-Person 

Drawing) 

  จากแบบทดสอบ พบวา่ ด.ช.บอล ต้องการเพื่อน พึง่พาคนอ่ืน ไมมี่วฒุิภาวะ รู้สกึมีปม

ด้อย ขาดความมัน่ใจ ก้าวร้าว มองโลกในแง่ร้าย ถอยหนี ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัมารดามากกวา่บดิา 

 
       9. ระเบียนสะสม 
     พบว่า ด.ช.บอล มีพ่ีน้อง 2 คน ด.ช.บอล อาศยัอยู่กับแม่ ซึ่งมีอาชีพค้าขาย รายได้

เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท  ด.ช.บอล ไม่มีโรคประจําตวั และไม่เคยเจ็บป่วยอย่างหนกั แตจ่ะมีอาการ

เป็นลมวิงเวียนศีรษะ เป็นบางครัง้เท่านัน้  วิชาท่ีสอบไมผ่า่น คือ ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
       การสรุปอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ดงันี ้

  ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.บอล ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถ

ตดัสนิใจในบางเร่ืองด้วยตนเอง ไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น และไมก่ล้าแสดงออก 

  ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.บอล ไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง มกัจะคล้อยตาม

ผู้ อ่ืน ไมรู้่วา่ตนเองมีความชอบ หรือถนดัในด้านใด 

  ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.บอล ทําอะไรตามอารมณ์ ก้าวร้าว ดือ้เงียบ ใน

บางครัง้ก็ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์โกรธของตนเองได้ และแสดงออก 

  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.บอล  ต้องการคําแนะนําเก่ียวกบัการเรียน 

และอาชีพเป็นช่างยนต์ 
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  ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล พบว่า ด.ช.บอล มีเพ่ือนสนิทเพียง 1 คน หากจะสนิท

กบัใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัเหมือนตวัเอง และสามารถดแูลปกป้องตนเองได้ และเม่ือ ด.ช.บอล พบคนท่ี

ไมคุ่้นเคย ด.ช.บอล ก็จะไมก่ล้าท่ีจะเข้าไปเร่ิมพดูคยุด้วย 

 
                 การวินิจฉัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยได้ว่าอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก ท่ีควรได้รับการช่วยเหลือดงันี ้

1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ บนัทึกประจําวัน 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.บอล ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถตดัสินใจในบางเร่ือง

ด้วยตนเอง ไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น และไมก่ล้าแสดงออก 

  2. ด้านการรู้จกัตนเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.บอล ไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง มกัจะคล้อยตามผู้ อ่ืน ไม่รู้ว่า

ตนเองมีความชอบ หรือถนดัในด้านใด 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตัิ บนัทึก

ประจําวนั  แบบสอบถาม และแบบทดสอบ เม่ือ ด.ช.บอล ทําอะไรตามอารมณ์ ก้าวร้าว ดือ้เงียบ ใน

บางครัง้ก็ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์โกรธของตนเองได้ และแสดงออก 

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อตัชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม  ด.ช.บอล  ต้องการคําแนะนําเก่ียวกบัการเรียน และอาชีพเป็นช่างยนต์ 

  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน บนัทึก

ประจําวนั  สงัคมมิต ิแบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.บอล มีเพ่ือนสนิทเพียง 1 คน หากจะสนิทกบั

ใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัเหมือนตวัเอง และสามารถดแูลปกป้องตนเองได้ และเม่ือ ด.ช.บอล พบคนท่ีไม่

คุ้นเคย ด.ช.บอล ก็จะไมก่ล้าท่ีจะเข้าไปเร่ิมพดูคยุด้วย 

   
         แนวทางในการช่วยเหลือ 
  1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรสง่เสริมให้ ด.ช.บอล ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก และ

แสดงความคิดเห็นต่อทุกสิ่งเก่ียวกับตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ ด.ช.บอล 

2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้ ด.ช.บอล ได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

หรือสนใจให้ได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถ และเห็น



 121

คณุค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพฒันาส่งเสริมได้ตรงกบัความสามารถ อีกทัง้ครอบครัวควรให้การ

สนบัสนนุตามศกัยภาพของ ด.ช.บอล 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้ ด.ช.บอล ได้ตระหนกัถึงข้อดี และข้อเสีย

ของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่ด.ช.บอล เร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 

  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ด.ช.บอล ควรยอมรับความแตกตา่งของผู้ อ่ืน รู้จกั

การให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืน 

มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรมทํา

ร่วมกนั  

 
          การให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข 
   1. การให้คําปรึกษากลุ่มแก่ ด.ช.บอล จํานวน 3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคในการให้

คําปรึกษา ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสงัเกต การสะท้อนความรู้สึก  

การเงียบ การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการสรุป  โดย

เร่ิมต้นด้วยการสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกนั แล้วจงึใช้คําถามกระตุ้น

ให้วยัรุ่นแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการพดู

ในเชิงตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ โดยการให้

ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีวยัรุ่นยงัไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วยัรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือความสามารถ

ของตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเองและครอบครัว การตัง้เป้าหมาย

ร่วมกนัเพื่อนําไปปฏิบตั ิและให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่า ด.ช.บอล มีความเข้าใจในอตั

ลักษณ์ของตนเองในทุกด้าน ดังนี  ้ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านวุฒิทาง

อารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  

                         2. การให้คําปรึกษารายบุคคลแก่รายกรณี โดยในขัน้ตอนแรกผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการ

สร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการให้คําปรึกษา 

ผู้วิจยัจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแตล่ะครัง้นัน้ผู้วิจยัทําการรักษาความลบั (confidentiality) เพ่ือให้

ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจในการปรึกษา หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการสนทนานําให้เกิดความผ่อน

คลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question)  
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     3. ให้ข้อมูลและแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากอาจารย์

ประจําชัน้ อาจารย์ท่ีรับผิดชอบระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ในการตดิตามดแูลพฤตกิรรมรายกรณีจาก

สม่ําเสมอ และให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีมีความถนดัหรือสนใจ 

 
การตดิตามผล 
  ผู้วิจยัได้ตดิตามผลหลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.บอล ไมีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถ

ตดัสินใจในบางเร่ืองด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงความคิดเห็นเพียงเล็กน้อย แตย่งัไม่กล้าแสดงออก 

เพราะกลวัถกูเพื่อนล้อเลียน 

   2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบวา่ ด.ช.บอล มีความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ กล้าท่ีจะทํา

อะไรด้วยตนเอง  ไมค่ล้อยตามเพื่อนเหมือนท่ีผา่นมา และรู้วา่ตนเองมีความชอบ หรือถนดัมากขึน้ 

   3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.บอล ยงัคงทําอะไรตามอารมณ์ มีพฤติกรรม

ก้าวร้าวลดลง สามารถควบคมุอารมณ์โกรธและแสดงออกของตนเองได้ดี  

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.บอล  ได้รับคําแนะนําเก่ียวกบัการศกึษา

ตอ่ด้านช่างยนต์จากครูประจําชัน้ และครูแนะแนว 

  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.บอล มีเพ่ือนมากขึน้ มีการทํากิจกรรม

ท่ีสนใจทําร่วมกบัเพ่ือนท่ีดี และกล้าท่ีจะเข้าไปเร่ิมพดูคยุกบัพบคนท่ีไมคุ่้นเคย  

 
         ข้อเสนอแนะสาํหรับครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  

1. การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมีการ

ให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

                        2. การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพดูคยุ ดแูล อบรม

สัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

                        3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการของ

วยัรุ่น ร่วมกับการสนบัสนุนให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  
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การศกึษารายกรณีที่ 3 
 ลกัษณะทัว่ไป 

 ด.ช.แชมป์ (นามสมมติ) อาย ุ14 ปี สงู 165 เซนติเมตร นํา้หนกั 46 กิโลกรัม รูปร่างผอม  

ผิวขาว นยัน์ตาสีดํา ใบหน้ารูปยาว มีผดผ่ืนและสิวขึน้ตามใบหน้า พูดจาเสียงเบา ขีอ้าย แต่งกาย

เรียบร้อย 

 ลกัษณะปัญหา พฤตกิรรมท่ีพบ คือ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิคตา่งๆพร้อมทัง้วเิคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้

 1. การสังเกต : ผู้วิจยัสงัเกตนกัเรียน จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ ในห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนแนะ

แนว ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

     1.1 จากการสงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 1 พบว่า ด.ช.แชมป์ ตัง้ใจเรียนพอใช้  

นัง่ฟังครูสอนบ้าง คยุกบัเพ่ือนบ้าง บางครัง้ก็นัง่อยู่เฉยๆเงียบๆ ไม่ได้สนใจฟังครูสอน จากการสงัเกต

ครัง้ท่ี 2 พบว่า นัง่ฟังครูสอนบ้าง คยุกบัเพ่ือนบ้าง นัง่เงียบๆเฉยๆ ยิม้เวลาท่ีเพ่ือนคยุด้วย ครูให้ทํางาน

ก็นัง่เฉยๆ 

     1.2  จากการสงัเกตในห้องเรียนแนะแนว พบว่า ด.ช. แชมป์ จะนัง่เงียบ เม่ือเพ่ือนท่ีนัง่

ข้างๆชวนคยุ ด.ช.แชมป์จะหนัไปคยุด้วยเป็นบางครัง้ และจะยิม้ หวัเราะบ้าง  

     1.3  จากการสงัเกตในห้องเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ด.ช.แชมป์ ถูกครูตี เพราะไม่ทํา

การบ้านสง่ และนัง่วาดรูปขณะท่ีครูสอน 

 

  2. การสัมภาษณ์ : จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ครูประจําวิชา เพื่อนนกัเรียน 

        2.1 จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ทําให้ทราบว่า ด.ช.แชมป์ จะชอบวาดรูป อยู่บ้านก็

มกัจะนอนดทีูวี ช่วยแมด่แูลน้อง เม่ือจบ ม.3 อยากไปเรียนตอ่ด้านศลิปะ ใฝ่ฝันอยากเป็นจิตรกร 

       ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ในการท่ีจะต้องตดัสินใจเลือกซือ้ของ ด.ช.แชมป์ จะ

ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง แต่หากไม่สามารถท่ีจะตัดสินใจเองได้ก็จะให้มารดาเป็นผู้ ตัดสินใจให้  

ด.ช.แชมป์ เป็นคนท่ีไม่กล้าแสดงออก เพราะรู้สึกอายเมื่อถูกเพื่อนล้อเลียน และไม่กล้าแสดงความ

คิดเห็น อีกทัง้เวลาท่ี ด.ช.แชมป์ ไปห้างสรรพสินค้า จะไม่ชอบแตง่ตวัตามแฟชัน่เพราะมนัทําให้ตนเอง

ไมมี่ความมัน่ใจ 

       ด้านการรู้จักตนเอง พบว่า หาก ด.ช.แชมป์ ไปเท่ียวจะแต่งตวัในแบบท่ีตวัเองชอบ จะ

แตง่ตวัตามสบายด้วยเสือ้ยืด กางเกงขายาว ไมช่อบแตง่ตวัตามแฟชัน่ อีกทัง้ ด.ช.แชมป์ ก็รู้สกึพอใจใน

รูปร่างหน้าตาของตนเอง แตท่ี่ตนเองไมช่อบ พยามยามที่จะปรับปรุงแล้วแตก็่ทําไม่ได้ คือ การเดินหลงั

ค่อม ซึ่ง  ด.ช.แชมป์ คิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือครอบครัว และแบ่งเบาภาระของมารดาได้ 
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โดยเฉพาะการดแูลน้องชาย อีกทัง้ ด.ช.แชมป์ รู้ตวัเองว่าถนดัในวิชาศิลปะ และ ด.ช.แชมป์ ชอบท่ีจะ

ออกไปเลน่เกมส์ท่ีร้านมากกวา่ท่ีจะต้องอยูบ้่าน 

       ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.แชมป์ ทะเลาะกบัเพ่ือนนัน้ ด.ช.แชมป์จะเป็นฝ่ายท่ี

เดินหนี หรือหลีกเลี่ยงเพื่อนท่ีทะเลาะด้วย เพราะไม่อยากมีเร่ือง ปกติตนเองก็ไม่เคยหาเร่ืองใคร แต่ก็

มกัโดนเพื่อนแกล้ง ทําร้ายร่างกายประจํา ซึง่ตนเองก็รู้สกึโกรธ และโมโหแตไ่มรู้่จะทํายงัไง   

       ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.แชมป์ มีการวางแผนในการที่จะศกึษาต่ออีกทัง้

เห็นว่าเรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ือจะได้มีงานทํา อยากเรียนตอ่เก่ียวกบัวาดรูป เขียนรูป เพราะอยากเป็น

จิตรกร นกัวาดรูป  

       ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ด.ช.แชมป์ มีเพ่ือนสนิทซึ่งเป็นเพื่อนต่างเพศและ

อยู่ห้องเดียวกัน แต่ถ้าหากจะสนิทกับใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัท่ีเข้ากันได้ และสามารถช่วยเหลือเราได้ 

และหากจะต้องทํางานกลุ่ม ด.ช.แชมป์ ก็จะเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนสนิท เพราะเพื่อนสนิทจะคุยกันได้ 

ช่วยเหลืองานในกลุม่ ซึง่ถ้าจะต้องทํางานร่วมกบัเพ่ือนท่ีไมส่นิทกนั ด.ช.แชมป์ ก็จะต้องโดนเอางานมา

เป็นคนทําแน่นอน เพราะนิสยัท่ียอมคนอ่ืน และหากพบคนที่ไม่คุ้นเคย ด.ช.แชมป์ ก็จะไม่กล้าท่ีจะเข้า

ไปเร่ิมคยุก่อน 

      2.2 จากการสมัภาษณ์ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน ได้ให้ข้อมลูตรงกนัว่า ด.ช.แชมป์ ไม่

ค่อยตัง้ใจเรียน เฉ่ือยชา เหม่อลอย ขณะนัง่เรียนหนงัสือก็จะแอบวาดรูปประจํา มกัโดนตีเป็นประจํา

เร่ืองไมส่ง่การบ้าน ด.ช.แชมป์จะเป็นคนท่ีไมสู่้คนจงึโดนเพื่อนแกล้งหรือทําร้ายจนเป็นแผลฟกชํา้ เป็นน

ประจํา  ซึง่เร่ืองท่ี ด.ช.แชมป์ โดนทําร้ายร่างกายทางบ้างเองก็รับรู้บ้าง และก็ให้ความเอาใจใสใ่นเร่ืองนี ้

 

3. การเยี่ยมบ้าน : ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน จํานวน 1 ครัง้ คือ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2552 โดย

ใช้เทคนิคการสงัเกตและสมัภาษณ์ได้ผลดงันี ้

        3.1 จากการสงัเกต ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน ด.ช.แชมป์ พบวา่ 

  3.1.1 สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม ลกัษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ อาศยัติดกบับ้านหลงัอ่ืน 

อาศยัอยูใ่นชมุชนแออดั เป็นชมุชนท่ีมีบ้านไม้หลายๆหลงัอยูต่ดิกนั หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว

เล็กๆ ภายในบ้านมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรทศัน์ พดัลม เคร่ืองเล่นซีดี ตู้ เย็น และชัน้

วางของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีมีการจดัวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไรนกั ทางออกจากบ้านเดินไปชมุชน

ด้านนอกเป็นทางคอนกรีตแคบๆ ซึง่เตม็ไปด้วยตกึแถว ห้องเช่า และโรงแรม  

3.1.2 จากการสงัเกตเก่ียวกับความสมัพนัธ์ในครอบครัว พบว่า ความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัวไมค่อ่ยดี แมจ่ะให้ความใสใ่จน้องชายมากกวา่ ด.ช.แชมป์ 
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   3.2  จากการสมัภาษณ์แมข่อง ด.ช. แชมป์ พบว่า ด.ช.แชมป์ จะคอยช่วยเหลืองานบ้านเป็น

บางครัง้ ถ้าแม่ไม่ใช้ก็จะไม่ทํา ด.ช.แชมป์ จะช่วยดแูลน้องชายซึง่อายปุระมาณ 5 ปีได้ดี เป็นเด็กท่ีไม่

เถียง บางครัง้ก็จะเงียบๆไม่ค่อยได้คุยกัน พ่อกับแม่ได้แยกกันอยู่ แม่จะเป็นคนดูแลลูกเอง พ่อก็จะ

กลบัมาหาลกูสปัดาห์ละ 1 ครัง้ และจะช่วยค่าเลีย้งด ูค่าใช้จ่ายให้บ้างแต่ก็ไม่มากนกั  หลงัเลิกเรียน

ด.ช.แชมป์ ก็จะกลบัมาบ้าน สกัพกัก็จะออกไปเล่นเกมส์กลบัเข้ามาบ้านอีกทีก็ คํ่าแล้ว  แม่ก็เข้มงวด

กบั ด.ช.แชมป์ จะมีบน่ และดบุ้าง  

   ในเร่ืองความคาดหวงัท่ีมีต่อ ด.ช.แชมป์ แม่มีความเห็นว่า อยากให้เรียนจบสงูๆ ตัง้ใจ และ

ขยนัเรียน เพ่ือจะได้มีงานทําไม่ลําบากเหมือนแม่ท่ีจะต้องหาเช้ากินคํ่า แต่ขอเป็นสถาบนัท่ีไม่มีเร่ือง    

การยกพวกตีกนั  

 
4. อัตชีวประวัต ิ 
    จากการวิเคราะห์อตัชีวประวตัิ พบว่า ด.ช.แชมป์ ใช้กระดาษขาว A4 ด้วยดินสอ ลายมือท่ี

เป็นระเบียบ มีความฝันอยากเป็นนกัวาดรูป เพราะในสมยัเด็กๆชอบวาดรูป และเป็นเด็กท่ีซุกซนจน

ประสบกบัอบุตัิเหตหุลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นรถจกัรยานล้มปากแตก แขนหกั ทําให้โดนพ่อดเุป็นประจํา 

พอโตขึน้มาก็กลายเป็นคนเงียบๆ 

 
 5. บันทกึประจาํวัน  
       จากการวิเคราะห์บนัทึกประจําวนั ทําให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของ ด.ช.แชมป์ นัน้ 

เบื่อท่ีจะไปโรงเรียน อยากอยู่บ้านมากกว่า เพราะมกัจะโดนเพื่อนแกล้งเป็นประจํา และมกัจะโดนครูตี 

เพราะไมทํ่าการบ้านสง่ ในตอนเย็นหลงัจากกลบัจากโรงเรียนจะออกไปเลน่เกมส์  

 
   6. สังคมมิต ิ 
        จากสงัคมมิติ สถานการณ์ คือ “ การทํางานกลุ่ม” ปรากฏว่า ด.ช.แชมป์  อยู่ในบทบาท

ของบคุคลท่ีได้รับเลือกจากกลุม่เพียงเลก็น้อย มกัอยูห่่างไกลจากสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุม่ (Nelectee)  

 
   7. แบบสอบถาม  
        ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏดงันี ้

                   7.1 แบบสอบถามประวตัสิว่นตวัและครอบครัว 

        แบบสอบถามแบบกรอกข้อมลูส่วนตวัและครอบครัว พบว่า ด.ช.แชมป์ มีพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดา 2 คนซึง่ ด.ช.แชมป์ เป็นลกูชายคนโต บิดามารดาแยกกนัอยู่ ซึง่ด.ช.แชมป์ และน้องชายอาศยั

อยูก่บัมารดา ซึง่เป็นบ้านเช่า 
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                       7.2 แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ 

            แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ พบวา่ ด.ช.แชมป์ มีโรคประจําตวั คือ ไมเกรน 

            7.3 แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม 

            แบบสอบถามประวตัิและกิจกรรม พบว่า ด.ช.แชมป์  จะชอบให้เพ่ือนมาบ้าน บ้างเป็น

ครัง้คราว และจะรู้สกึดีใจท่ีได้พดูคยุกบัเพ่ือน อีกทัง้จะชอบอา่นหนงัสือประเภทสิง่ลีล้บั กีฬาท่ีชอบมาก

ท่ีสดุ คือ การวิ่งแขง่ งานอดเิรก คือ เลน่เกมส์ และวาดรูป 

            7.4 แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา 

            แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา พบว่า ด.ช.แชมป์ ได้เข้าร่วม  เพ่ือนท่ีดี

ท่ีสดุ ช่ือ มนสัวี ซึง่เป็นเพื่อนนกัเรียนหญิงท่ีอยู่ห้องเดียวกนั และสิ่งท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุทําด้วยกนัเสมอ คือ 

การนั่งคุยกัน วิชาท่ีชอบมากท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร์ และวิชาท่ีชอบน้อยท่ีสุด คือ คณิตศาสตร์   

ด.ช.แชมป์ ต้องการคําแนะนําเก่ียวกับการเรียน และต้องการมีอาชีพเป็นจิตรกรวาดรูป และมี

ความรู้สกึเบื่อหน่าย เก่ียวกบัความเป็นอยูใ่นโรงเรียน และท่ีบ้าน 

 
   8. แบบทดสอบ  
        จากแบบทดสอบปรากฏผลดงันี ้

         8.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw A Person Test) 

    จากแบบทดสอบ พบว่า ด.ช. แชมป์ มองโลกในแง่ร้าย วิตกกังวล ก้าวร้าว ต่อสู้

ป้องกนัตนเองมากเกินไป มีความขดัแย้งภายในจิตใจ ยํา้คดิ พึง่พาคนอ่ืน 

         8.2 แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (The Kinetic-House-Tree-Person Drawing) 

     จากแบบทดสอบ พบว่า ด.ช.แชมป์ มีความวิตกกงัวล ต้องการเพื่อน และสมัพนัธ์

กบับุคคลท่ีมี High Energy  มีการปรับตวัไม่ดี วิตกกงัวล ยํา้คิดยํา้ทํา ก้าวร้าว   ขาดความมัน่ใจ        

มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัมารดามากกวา่บดิา  

 
        9. ระเบียนสะสม 
                ด.ช.แชมป์ มีพ่ีน้อง 2 คน ซึง่ตนเองเป็นคนโต  มีโรคประจําตวั คือ ไมเกรน วิชาท่ีสอบไม่

ผา่น คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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    การสรุปอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ดงันี ้
         ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.แชมป์ มีความขดัแย้งภายในจิตใจ ยํา้คิด พึง่พา

คนอ่ืน ขาดความมัน่ใจ  สามารถตดัสินใจในบางเร่ืองด้วยตนเองได้  ไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้า

แสดงความคดิเห็น  

                    ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.แชมป์ มกัจะคล้อยตามเพื่อน เพ่ือจะได้ไม่ขดัใจเพื่อน อีก

ทัง้หลีกเลี่ยงการโดนแกล้ง และรู้เพียงวา่ตนเองชอบวาดรูปแตก็่ไมมี่ความถนดัในด้านนีม้ากนกั 

         ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า ด.ช.แชมป์  สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ เก็บเก็บ

อารมณ์ และความรู้สกึ  

         ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.แชมป์ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นจิตรกรวาดรูป 

ต้องการคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 

         ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.แชมป์ มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์

กับมารดา แต่ถ้าหากจะสนิทกับใครก็ต้องเลือกท่ีนิสัยท่ีเข้ากันได้ และสามารถช่วยเหลือตวัเองได้  

ด.ช.แชมป์ โดนเพื่อนแกล้งหรือทําร้ายจนเป็นแผลฟกชํา้เป็นประจํา และรู้สึกไม่กล้าท่ีจะต้องเข้าไป

พดูคยุ และทกัทายคนที่ไมคุ่้นเคย 
 

              การวินิจฉัย 
                จากการเก็บรวบรวมข้อมลู วินิจฉยัได้ว่าอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก 

ท่ีควรได้รับการช่วยเหลือ 

           1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ บนัทึกประจําวัน 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.แชมป์ มีความขดัแย้งภายในจิตใจ ยํา้คิด พึง่พาคนอ่ืน ขาดความ

มัน่ใจ  สามารถตดัสนิใจในบางเร่ืองด้วยตนเองได้  ไมก่ล้าแสดงออก และไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น  

          2. ด้านการรู้จักตนเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ  ด.ช.แชมป์ มกัจะคล้อยตามเพื่อน เพ่ือจะได้ไม่ขดัใจเพ่ือน อีกทัง้

หลีกเลี่ยงการโดนแกล้ง และรู้เพียงวา่ตนเองชอบวาดรูปแตก็่ไมมี่ความถนดัในด้านนีม้ากนกั 

          3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตัิ บนัทึก

ประจําวนั  แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.แชมป์  สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ เก็บเก็บ

อารมณ์ และความรู้สกึ  

          4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อัตชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม ด.ช.แชมป์ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นจิตรกรวาดรูป ต้องการคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 
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          5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน บนัทึก

ประจําวนั  สงัคมมิต ิแบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.แชมป์ มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์

กับมารดา แต่ถ้าหากจะสนิทกับใครก็ต้องเลือกท่ีนิสัยท่ีเข้ากันได้ และสามารถช่วยเหลือตวัเองได้  

ด.ช.แชมป์ โดนเพื่อนแกล้งหรือทําร้ายจนเป็นแผลฟกชํา้เป็นประจํา และรู้สึกไม่กล้าท่ีจะต้องเข้าไป

พดูคยุ และทกัทายคนที่ไมคุ่้นเคย 

 
       แนวทางในการช่วยเหลือ 
           1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรสง่เสริมให้ ด.ช.แชมป์ ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก และ

แสดงความคิดเห็นต่อทุกสิ่งเก่ียวกับตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ ด.ช.แชมป์ 

                      2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้ ด.ช.แชมป์ ได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

หรือสนใจให้ได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถ และเห็น

คณุค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพฒันาส่งเสริมได้ตรงกบัความสามารถ อีกทัง้ครอบครัวควรให้การ

สนบัสนนุตามศกัยภาพของ ด.ช.แชมป์ 

           3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้ ด.ช.แชมป์ ได้ตระหนกัถึงข้อดี และข้อเสีย

ของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

           4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่ด.ช.แชมป์ เร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 

           5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ด.ช.แชมป์ ควรยอมรับความแตกตา่งของผู้ อ่ืน รู้จกั

การให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืน 

มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรมทํา

ร่วมกนั  

 
             การให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข 
           1. การให้คําปรึกษากลุ่มแก่ ด.ช.แชมป์ จํานวน  3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคในการให้

คําปรึกษา ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสงัเกต การสะท้อนความรู้สึก  

การเงียบ การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการสรุป  โดย

เร่ิมต้นด้วยการสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกนั แล้วจงึใช้คําถามกระตุ้น

ให้วยัรุ่นแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการพดู
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ในเชิงตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ โดยการให้

ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีวยัรุ่นยงัไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วยัรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือความสามารถ

ของตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเองและครอบครัว การตัง้เป้าหมาย

ร่วมกันเพื่อนําไปปฏิบตัิ และให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่า ด.ช.แชมป์ มีความเข้าใจ

ในอตัลกัษณ์ของตนเองในทกุด้าน ดงันี ้ด้านการรู้จกัตนเอง ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ด้านวฒุิทาง

อารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  

           2. การให้คําปรึกษารายบุคคลแก่รายกรณี โดยในขัน้ตอนแรกผู้ วิจัยเร่ิมต้นด้วยการ

สร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการให้คําปรึกษา 

ผู้วิจยัจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแตล่ะครัง้นัน้ผู้วิจยัทําการรักษาความลบั (confidentiality) เพ่ือให้

ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจในการปรึกษา หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการสนทนานําให้เกิดความผ่อน

คลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question)  

          3. ให้ข้อมลูและแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจํา

ชัน้ อาจารย์ท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการติดตามดูแลพฤติกรรมรายกรณีจาก

สม่ําเสมอ และให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีมีความถนดัหรือสนใจ 
 
               การตดิตามผล 
                     ผู้วิจยัได้ตดิตามผลหลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.แชมป์  สามารถตดัสินใจในบางเร่ืองด้วย

ตนเองได้ดีขึน้  ยงัไมก่ล้าแสดงออก แตมี่ความกล้าแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 

  2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.แชมป์ ยงัคงคล้อยตามเพื่อน แต่ไม่มากเหมือนท่ี

ผา่นมา กิจกรรมวาดรูปของด.ช.แชมป์ นัน้ ได้รับการฝึกจากครูสอนศิลปะ ซึง่ทําให้มีพฒันาการ ทกัษะ

ในการวาดรูปท่ีดีขึน้ 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบวา่ ด.ช.แชมป์  สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ และ

ยงัคงเก็บเก็บอารมณ์ และความรู้สกึ  

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.แชมป์ มีการวางแผนและเป้าหมายใน

อนาคตของตนเอง ต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ได้รับคําแนะนําในการศึกษาต่อ จากครูประจําชัน้ และครู

แนะแนว อีกทัง้ยงัได้รับคําแนะนําทกัษะในงานศลิปะจากครูสอนศลิปะ 

  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.แชมป์ เร่ิมมีเพ่ือนสนิท ท่ีชอบวาดรูป

เหมือนกัน และสามารถช่วยเหลือตวัเองได้ มีการทํากิจกรรมท่ีสนใจทําร่วมกบัเพ่ือนท่ีดี อีกทัง้กล้าท่ี

จะต้องเข้าไปพดูคยุ และทกัทายคนที่ไมคุ่้นเคยดีขึน้ 
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               ข้อเสนอแนะสาํหรับครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
                      1. การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมีการ

ให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

                      2. การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพดูคยุ ดแูล อบรม

สัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

                      3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการของ

วยัรุ่น ร่วมกับการสนบัสนุนให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 

การศกึษารายกรณีที่ 4 
      ลกัษณะทัว่ไป 

      ด.ช.มิน (นามสมมติ) อาย ุ14 ปี สงู 170 เซนติเมตร นํา้หนกั 50 กิโลกรัม รูปร่างผอมสงู 

ผิวดํา ใบหน้ารูปยาว  พูดจาไม่คล่องแต่เสียงดงัโวยวาย พูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีหางเสียง  มกัพูดคํา

หยาบ แสดงท่าทางห้าวๆ แตง่กายไมเ่รียบร้อย  

     ลกัษณะปัญหาพฤตกิรรมท่ีพบ คือ 

     จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิคตา่งๆพร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้

    1. การสังเกต : ผู้วิจยัสงัเกตนกัเรียน จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ ในห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน

แนะแนว ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

         1.1 จากการสงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 1 พบว่า ด.ช.มิน ไม่ค่อยตัง้ใจเรียน 

พดูคยุกับเพื่อน และเล่นขณะท่ีครูสอน เวลาครูดก็ุจะหยุดเล่นหยุดคยุ สกัพกัก็จะคยุกนัต่อ จากการ

สงัเกตครัง้ท่ี 2 พบว่า นัง่ฟังครูสอนบ้าง คยุกบัเพ่ือนบ้าง ไม่ตัง้ใจเรียน เล่นเป่ายิงฉบุดีดมะกอกกบั

เพ่ือน เม่ือครูวา่ก็จะหยดุเลน่ อีกสกัพกัก็จะแอบเลน่อีก     

         1.2  จากการสงัเกตในห้องเรียนแนะแนว พบว่า ด.ช. มิน จะชวนเพื่อนท่ีนัง่ข้างคยุเสมอ 

และตบหวัเพื่อน เม่ือครูดก็ุจะหยดุคยุ จะคอยดนูาฬิกาตลอดเวลา เพราะคาบตอ่ไปคือวิชาพละ 

         1.3  จากการสงัเกตในห้องเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ด.ช.มิน ทําโจทย์คณิตศาสตร์บน

กระดานได้ ครูจงึกลา่วชม ด.ช.มิน   
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    2. การสัมภาษณ์ : จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน 

          2.1 จากการสมัภาษณ์ตวันักเรียนเอง ทําให้ทราบว่า ด.ช.มิน อาศยัอยู่กับพ่อและย่า 

ตอนเช้าจะโรงเรียนเรียนแตเ่ช้าเพื่อไปทําการบ้านและลอกการบ้านเพื่อนท่ีโรงเรียน  เพราะไมค่อ่ยได้ทํา

การบ้านท่ีบ้านเท่าไร เพราะตกเย็นก็จะชอบไปตกปลา หรือไม่ก็ไปเตะบอลกบัเพ่ือนแถวๆบ้าน ซึง่เป็น

เพ่ือนรุ่นพ่ี บางครัง้ก็จะนัง่เล่นกีตาร์ร้องเพลงริมคลองก่อนซึง่กว่าจะกลบัเข้าบ้านก็คํ่าแล้ว ตอนนีย้งัมี

สอบไม่ผ่านอีก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย จะต้องรีบแก้ 0 ให้หมด และเม่ือจบ  

ม.3 อยากไปเรียนตอ่ด้านช่าง ท่ีโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพราะมีญาติท่ีเรียนอยู่แล้ว ทําให้ตวัเองอยาก

ไปเรียนตอ่ท่ีนัน่ 

         ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.มิน จะต้องตดัสินใจเลือกซือ้สิ่งของ ด.ช.มิน จะ

ตดัสินใจเลือกด้วยตนเองในบางครัง้เท่านัน้ เพราะจะรู้สึกไม่มั่นใจจึงต้องให้เพ่ือน หรือพ่ีชายช่วย

ตดัสนิใจให้ด้วย อีกทัง้ ด.ช.มิน จะมีความกล้าแสดงออก รู้สกึไม่เขินอายเพื่อน เพราะตนเองนัน้เป็นคน

ท่ีเป็นตวัตลกของเพื่อนอยูแ่ล้ว  แตจ่ะไมก่ล้าท่ีจะจะแสดงความคดิเห็น 

                    ด้านการรู้จกัตนเอง พบวา่ หาก ด.ช.มิน ไปเท่ียวจะแตง่ตวัในแบบท่ีตวัเองชอบ รู้สกึพอใจ

ในรูปร่างหน้าตาของตนเอง แต่ท่ีตนเองไม่ชอบ คือเป็นคนผิวดํา ซึ่ง ด.ช.มิน คิดว่าตนเองสามารถ

ช่วยเหลือครอบครัว และแบง่เบาภาระของที่บ้านได้ดี เพราะตนเองเป็นพ่ีชายท่ีมีน้องอีกหลายคน           

   ด้านวุฒิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.มิน ทะเลาะกับเพ่ือนนัน้ ด.ช.มินจะไม่เคยท่ีจะ

ควบคมุอารมณ์ได้ เวลาท่ีตวัเองโกรธก็จะเสียงดงั โวยวาย หรือบางครัง้ก็ไประบายอารมณ์กบัเพ่ือนท่ีสู้

ตวัเองไมไ่ด้ ยิ่งหากใครขดัใจก็จะแสดงอาการเหมือนท่ีตวัเองโกรธ ซึง่ด.ช.มิน เป็นคนท่ีใจร้อน ฉนุเฉียว 

ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ และการแสดงออกที่เหมาะสมได้  

       ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบวา่ ด.ช.มิน เรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ือจะได้มีงานทํา อยาก

เรียนตอ่ด้านงานช่าง เม่ือจบม.3 อยากเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ 

        ด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ด.ช.มิน มีเพ่ือนสนิทซึ่งเป็นเพศเดียวกัน 1 คน 

และอยู่ห้องเดียวกนั ถ้าอยู่นอกโรงเรียนก็จะสนิทกบัเพ่ือนรุ่นพี่ แต่ถ้าหากจะสนิทกบัใครก็ต้องเลือกท่ี

นิสยัท่ีเข้ากนัได้ และสามารถช่วยเหลือเราได้ และหากจะต้องทํางานกลุ่ม ด.ช.มิน ก็จะเลือกเข้ากลุ่ม

เพ่ือนสนิท เพราะเพื่อนสนิทจะคยุกันได้ ทํางานแทนตวัเองได้ ซึ่งถ้าจะต้องทํางานร่วมกับเพื่อนท่ีไม่

สนิทกนั ด.ช.มิน ก็จะต้องไม่เอางานนัน้มาทํา หากพบคนที่ไม่คุ้นเคย ด.ช.มิน ก็จะไม่กล้าท่ีจะเข้าไป

เร่ิมคยุก่อน  

        2.2 จากการสมัภาษณ์ครูประจําวิชา ด.ช.มิน เป็นคนหวัดี  แตขี่เ้กียจ ไม่ค่อยตัง้ใจเรียน  

ขาดความรับผิดชอบ ต้องบน่ ต้องดตุลอดเวลา เป็นหวัโจก ชอบคบกบักลุม่เพ่ือนรุ่นพ่ีท่ีอยูน่อกโรงเรียน 

และถ้า ด.ช.มิน ได้รับการพฒันา สง่เสริมในทางท่ีถกูต้องอนาคตจะไปได้ดี 
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        2.3  จากการสมัภาษณ์เพ่ือนนกัเรียน ด.ช.มิน มกัจะชอบพดูจาแซวเพื่อน พดูจาเสียงดงั

ชอบชวนเพื่อนคยุและเลน่กนัขณะท่ีครูสอน  และแกล้งเพื่อนเป็นประจํา อีกทัง้มกัโดนตีเป็นประจําเร่ือง

ไมส่ง่การบ้าน  

 

 3. การเยี่ยมบ้าน : ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน จํานวน 1 ครัง้ คือ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2552 

โดยใช้เทคนิคการสงัเกตและสมัภาษณ์ได้ผลดงันี ้

         3.1 จากการสงัเกต ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน ด.ช.มิน พบวา่ 

   3.1.1 สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม  ในบริเวนนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชัน้เดียวบ้าง  

2 ชัน้บ้างแต่ละหลังนัน้มีขนาดค่อนข้างเล็ก บ้าน ด.ช.มิน ลักษณะเป็นบ้านไม้ชัน้เดียวดูเก่าและ 

ทรุดโทรม กัน้รัว้ด้วยสงักะสี อาศยัอยูใ่นชมุชนแออดั ซึง่ห่างจากคลองแสนแสบไมไ่กลนกั ข้างบ้านจะมี

เล้าไก่ ภายในบ้านเป็นท่ีโล่งๆ อาศยัตู้ เสือ้ผ้ามากัน้ทําเป็นห้องเท่านัน้ มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ พดัลม เคร่ืองเล่นซีดี ตู้ เย็น และชัน้วางของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีมีการจดัวางไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยเท่าไรนกั  

3.1.2 จากการสงัเกตเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว พบว่า บรรยากาศภายใน

ครอบครัวระหว่างคนในครอบครัว พ่อ ย่า ด.ช.มิน พ่ีชาย และน้องชาย ไม่ค่อยมีปฏิสมัพันธ์กัน ไม่

พดูคยุกนัมากนกั  

     3.2  จากการสมัภาษณ์ย่าของ ด.ช.มิน ซึง่อายปุระมาณ 50 ปี รูปร่างผอม ผิวคลํา้  มกัจะ

บ่น ด.ช.มิน มากกว่าพ่ีน้องคนอ่ืน ด.ช.มินจะมีพ่ีชายร่วมบิดามารดาด้วยกันเพียง 1 คน  ด.ช.มิน  

มีนิสยัท่ีใจร้อน ไม่ค่อยจะช่วยงานในบ้านเท่าไรนกั และไม่ค่อยจะอยู่บ้าน มกัจะออกไปเที่ยวเล่นกลบั

เข้ามาท่ีบ้านก็คํ่าแล้ว  ดแูต่โทรทศัน์ แล้วก็นอน ด.ช.มิน จะช่วยดแูลไก่ชนของพ่อท่ีเลีย้งไว้ข้างคอยให้

อาหารให้นํา้ไก่  และบ้านท่ี อยู่อาศยักันก็เป็นบ้านของอา ค่าใช้จ่ายในบ้านส่วนใหญ่นัน้พ่อจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ ซึง่มีอาชีพขบัแท็กซี่   ส่วนใหญ่ย่าจะดแูลเร่ืองงานบ้าน แทนแม่ของ ด.ช.มิน สิ่งท่ีย่าห่วง 

ด.ช.มิน ก็คือกลวัว่าจะคบเพื่อนไม่ดี แล้วชวนกนัไปเสพยา ถกูโดนตํารวจจบั เพราะในชมุชนมียาเสพ

ตดิจํานวนมาก 

 
 4. อัตชีวประวัต ิ 
      จากการวิเคราะห์อัตชีวประวัติ พบว่า ด.ช.มิน เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน หากมีการ

แข่งขนัฟตุบอล ด.ช.มิน จะได้รับการคดัเลือกจากครูเป็นอนัดบัต้นๆเสมอ การเขียนใช้กระดาษขาว A4 

ด้วยปากกา ลายมือไมเ่ป็นระเบียบ มีข้อความท่ีเขียนผิด แตไ่มมี่การลบเพื่อแก้ไขคําผิด  
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  5. บันทกึประจาํวัน  
        จากการวิเคราะห์บนัทึกประจําวนั ทําให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของ ด.ช.มิน นัน้  

ทําแบบเดิมเหมือนกนัเกือบทกุวนั ตื่นเช้าก็ไปโรงเรียน และจะไปทําการบ้านท่ีโรงเรียนในตอนเช้าเป็น

ประจํา โดนครูตีเพราะไม่ส่งการบ้าน ในตอนเย็นหลงัจากเลิกเรียนก็จะนอนก่อน แล้วจึงตื่นมาในช่วง

เย็น เพ่ือจะออกไปเตะฟตุบอลกบัเพ่ือนรุ่นพ่ี หลงัจากนัน้ก็จะมานัง่คยุเลน่กนัท่ีศาลาริมคลอง หรือไม่ก็

จะเลน่กีตาร์ และมกัจะกลบัเข้าบ้านในช่วงเวลา 21.30 – 24.00 น.  แล้วดโูทรทศัน์ตอ่จนดกึจงึเข้านอน 

ในแตล่ะวนัไมมี่การทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมา 

 
    6. สังคมมิต ิ 
          จากสงัคมมิติ สถานการณ์ คือ “ การทํางานกลุ่ม” ปรากฏว่า ด.ช.มิน อยู่ในบทบาทการ

เลือกซึง่กนัและกนัอาจเป็นอนัดบัเดียวกนั หรือคนละอนัดบักนั (Mutual Choice) 

 
     7. แบบสอบถาม  

                      ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏดงันี ้

           7.1 แบบสอบถามประวตัสิว่นตวัและครอบครัว 

                  แบบสอบถามแบบกรอกข้อมลูส่วนตวั พบว่าบิดามารดาแยกกนัอยู่ ซึง่ ด.ช. มิน 

อาศัยอยู่กับบิดาซึ่งเป็นบ้านของอา บิดามีอาชีพขับรถแท็กซี่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แน่นอน       

ด.ช. มิน เป็นลกูคนท่ี 2 ในจํานวนพี่น้อง 4 คน ซึง่น้องคนท่ี 3 และ 4 เป็นลกูตา่งมารดา  

           7.2 แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ 

                 แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ พบว่า ด.ช.มิน ไม่มีโรคประจําตวั และไม่เคยเจ็บป่วย

ท่ีจะต้องเข้าโรงพยาบาล 

           7.3 แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม 

      แบบสอบถามประวัติและกิจกรรม พบว่า ด.ช.มิน จะชอบให้เพ่ือนมาบ้าน บ้าง 

และจะรู้สึกดีใจท่ีได้พูดคยุกับเพ่ือน อีกทัง้จะชอบฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนงัสือประเภทตลกขบขนั 

กีฬาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ ฟตุซอล งานอดเิรก คือ เลน่เกมส์ 

            7.4 แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา 

                   แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา พบว่า ด.ช.มิน ได้เข้าร่วม เพ่ือนท่ีดี

ท่ีสดุ ช่ือ ปฏิภาณซึง่เป็นเพื่อนนกัเรียนชายท่ีอยูห้่องเดียวกนั และสิง่ท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุทําด้วยกนัเสมอ คือ 

การชอบลอกการบ้านกนั เพ่ือจะได้ไมถ่กูครูตี วิชาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ วิชาพละและวิชาท่ีชอบน้อยท่ีสดุ 

คือ คณิตศาสตร์  ด.ช.มิน ต้องการคําแนะนําเก่ียวกบัการเรียน และต้องการมีอาชีพเป็นช่างซอ่มตา่งๆ  
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    8. แบบทดสอบ  
          จากแบบทดสอบปรากฏผลดงันี ้

           8.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw A Person Test) 

      จากแบบทดสอบ พบว่า ด.ช. มิน มีความต้องการอํานาจ มีความลงัเลและวิตก

กังวล ก้าวร้าว แข็งกระด้าง ถูกกระตุ้นได้ง่าย ต่อต้านสงัคม ต้องการความเป็นอิสระ รู้สึกมีปมด้อย  

พงึพาผู้ อ่ืน  

           8.2  แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน(The Kinetic-House-Tree-Person 

Drawing) 

                  จากแบบทดสอบ พบว่า ด.ช.มิน อารมณ์ฉุนเฉียว ต้องการความเข้มแข็งและ

อํานาจ ไมมี่ความพอใจในความเป็นจริง   

 
        9. ระเบียนสะสม 
           ด.ช.มิน มีพ่ีน้องร่วมบิดามาดาเดียวกนั 2 คน ซึง่ตนเองเป็นคนเล็ก  ไม่มีโรคประจําตวั 

วิชาท่ีสอบไมผ่า่น คือ วิชาภาษาตา่งประเทศ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
      การสรุปอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ดงันี ้

  ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.มิน สามารถตดัสินใจด้วยตนเอง เฉพาะบาง

เร่ืองเท่านัน้ มีความกล้าแสดงออก แตไ่มก่ล้าท่ีจะจะแสดงความคดิเห็น 

  ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.มิน รู้ว่าตนเองนัน้มีความสามารถในด้านกีฬา และ

ความชอบด้านดนตรี แตก็่ยงัไมมี่ความถนดัมากนกั 

  ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบวา่ ด.ช.มิน ไมส่ามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ โวยวาย 

เสียงดงั และจะแสดงความไมพ่อใจออกมาทนัที ด้วยท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม 

  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.มิน มีการวางแผนที่จะศกึษาต่อท่ีโรงเรียน

ช่างฝีมือทหาร มีความสนใจในด้านงานช่าง ต้องการคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 

  ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า ด.ช.มิน มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์

กบับดิา มีความสนิทกบัเพ่ือนรุ่นพ่ี รู้สกึไมก่ล้าท่ีจะต้องเข้าไปพดูคยุ ทกัทายกบัคนท่ีไมคุ่้นเคยก่อน 

 
                    การวินิจฉัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยได้ว่าอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก ท่ีควรได้รับความช่วยเหลือดงันี ้
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               1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ บนัทึกประจําวนั 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.มิน สามารถตดัสินใจด้วยตนเอง เฉพาะบางเร่ืองเท่านัน้ มีความ

กล้าแสดงออก แตไ่มก่ล้าท่ีจะจะแสดงความคดิเห็น 

     2. ด้านการรู้จกัตนเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.มิน รู้วา่ตนเองนัน้มีความสามารถในด้านกีฬา และความชอบด้าน

ดนตรี แตก็่ยงัไมมี่ความถนดัมากนกั 

     3. ด้านวุฒิทางอารมณ์ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

บนัทึกประจําวนั  แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.มิน ไม่สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ 

โวยวาย เสียงดงั และจะแสดงความไมพ่อใจออกมาทนัที ด้วยท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม 

    4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อตัชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม ด.ช.มิน มีการวางแผนที่จะศกึษาต่อท่ีโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความสนใจในด้านงาน

ช่าง ต้องการคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 

    5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อตัชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม ด.ช.มิน มีความรู้สกึไม่ดีในด้านความสมัพนัธ์กบับิดา มีความสนิทกบัเพ่ือนรุ่นพ่ี รู้สกึไม่

กล้าท่ีจะต้องเข้าไปพดูคยุ ทกัทายกบัคนท่ีไมคุ่้นเคยก่อน 

 
        แนวทางในการช่วยเหลือ 

  1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรสง่เสริมให้ ด.ช.มิน ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก และ

แสดงความคิดเห็นต่อทุกสิ่งเก่ียวกับตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ ด.ช.มิน 

  2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้ ด.ช.มิน ได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

หรือสนใจให้ได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถ และเห็น

คณุค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพฒันาส่งเสริมได้ตรงกบัความสามารถ อีกทัง้ครอบครัวควรให้การ

สนบัสนนุตามศกัยภาพของ ด.ช.มิน 

    3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้ ด.ช.มิน ได้ตระหนกัถึงข้อดี และข้อเสีย

ของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

    4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่ด.ช.มิน เร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 
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  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ด.ช.มิน ควรยอมรับความแตกต่างของผู้ อ่ืน รู้จกั

การให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืน 

มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรมทํา

ร่วมกนั  
       การให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข 
             1. การให้คําปรึกษากลุม่แก่ ด.ช.มิน จํานวน 3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคในการให้คําปรึกษา 

ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสงัเกต การสะท้อนความรู้สึก การเงียบ  

การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการสรุป  โดยเร่ิมต้นด้วย

การสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกนั แล้วจึงใช้คําถามกระตุ้นให้วยัรุ่น

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการพูดในเชิง

ตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ โดยการให้ความรู้

เก่ียวกับผลกระทบท่ีวัยรุ่นยังไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วัยรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือความสามารถของ

ตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลที่จะเกิดขึน้กับตนเองและครอบครัว การตัง้เป้าหมาย

ร่วมกนัเพื่อนําไปปฏิบตัิ และให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่า ด.ช.มิน มีความเข้าใจในอตั

ลักษณ์ของตนเองในทุกด้าน ดังนี  ้ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านวุฒิทาง

อารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  

            2. การให้คําปรึกษารายบุคคลแก่รายกรณี โดยในขัน้ตอนแรกผู้ วิจัยเร่ิมต้นด้วยการ

สร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการให้คําปรึกษา 

ผู้วิจยัจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแตล่ะครัง้นัน้ผู้วิจยัทําการรักษาความลบั (confidentiality) เพ่ือให้

ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจในการปรึกษา หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการสนทนานําให้เกิดความผ่อน

คลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question)  

           3. ให้ข้อมลูและแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจํา

ชัน้ อาจารย์ท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการติดตามดูแลพฤติกรรมรายกรณีจาก

สม่ําเสมอ และให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีมีความถนดัหรือสนใจ 
 
                การตดิตามผล 
                        ผู้วิจยัได้ตดิตามผลหลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.มิน สามารถตดัสินใจด้วยตนเอง เฉพาะ

บางเร่ืองเท่านัน้ มีความกล้าแสดงออก มีความกล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็นดีขึน้ 
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  2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.มิน รู้ว่าตนเองนัน้มีความสามารถในด้านกีฬา และ

ความชอบด้านดนตรี แต่ก็ยงัไม่มีความถนดัมากนกั ซึง่ ด.ช.มิน กําลงัฝึกฝนให้เกิดความชํานาญมาก

ขึน้ โดยเฉพาะด้านกีฬาฟตุบอล 

  3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบวา่ ด.ช.มิน สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้  

  4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.มิน มีการวางแผนที่จะศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียน

ช่างฝีมือทหาร มีความสนใจในด้านงานช่างได้รับคําแนะนําเร่ืองการศกึษา การเตรียมตวัจากครูประจํา

ชัน้ และครูแนะแนว 

  5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ด.ช.มิน มีการแสดงออก การคบเพื่อนท่ี

ดีกวา่ท่ีผา่นมา การรับผิดชอบช่วยเพื่อนทํางานกลุม่ มีความกล้าท่ีจะต้องเข้าไปพดูคยุ ทกัทายกบัคนท่ี

ไมคุ่้นเคยก่อน 
 

                 ข้อเสนอแนะสาํหรับครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 1. การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกับผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมี

การให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

 2. การสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพูดคุย ดูแล 

อบรมสัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

 3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการของ

วยัรุ่น ร่วมกับการสนบัสนุนให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 
การศกึษารายกรณีที่ 5 

ลกัษณะทัว่ไป 

ด.ช. บอย (นามสมมต)ิ อาย ุ14 ปี สงู 151 เซนตเิมตร นํา้หนกั 40 กิโลกรัม รูปร่างเลก็ ผิวสอง

สี ใบหน้าคอ่นข้างเป็นเหลีย่ม คิว้เข้ม พดูจาไพเราะ มีหางเสียง ร่าเริง ยิม้แย้มแจ่มใจ แตง่กายเรียบร้อย   

ลกัษณะปัญหาพฤตกิรรมท่ีพบ คือ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนิคตา่งๆพร้อมทัง้วเิคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การสังเกต : ผู้วิจยัสงัเกตนกัเรียน จํานวน 4 ครัง้ ได้แก่ ในห้องวทิยาศาสตร์ ห้องเรียนแนะ

แนว ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

     1.1 จากการสงัเกตในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 1 พบว่า ด.ช.บอย ตัง้ใจเรียนพอใช้ 

ในขณะท่ีครูสอนบางครัง้ก็จะนัง่เหม่อลอย นัง่เท้าโต๊ะ และจะนัง่หนัซ้ายหนัขวาคยุกบัเพ่ือน และเล่น



 138

ขณะท่ีครูสอน เวลาครูดก็ุจะหยดุเลน่หยดุคยุ สกัพกัก็จะคยุกนัตอ่ จากการสงัเกตครัง้ท่ี 2 พบว่า ตัง้ใจ

เรียนพอใช้ นัง่ฟังครูสอนบ้าง คยุและเปิดหนงัสือหาคําตอบกบัเพ่ือนบ้าง  

       1.2 จากการสังเกตในห้องเรียนแนะแนว พบว่า ด.ช.บอย จะนั่งยิม้และหัวเราะเพื่อน

เกือบจะทกุครัง้ท่ีบรรยากาศในห้องเรียนสนกุ และมกัจะทําตามเพื่อนในกลุ่ม เช่น ในการตอบคําถาม

ครู 

       1.3 จากการสงัเกตในห้องเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ด.ช.บอย จะตัง้ใจเรียนทันที ท่ีเห็น

เพ่ือนในห้องถกูครูตี เพราะเหมอ่ลอย เลน่กนัในเวลาเรียน เป็นต้น แตอี่กสกัพกั ด.ช.บอย ก็จะนัง่เหม่อ

ลอย  

 

  2. การสัมภาษณ์ : จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน 

        2.1 จากการสมัภาษณ์ตวันกัเรียนเอง ทําให้ทราบว่า ด.ช.บอย อาศยัอยู่กบัพ่อ มีน้องสาว  

1 คน กําลงัเรียนเรียนอยู่ชัน้ ป.6 ท่ีโรงเรียนเดียวกนั พ่อกบัแม่แยกกนัอยู่ประมาณ 3 ปี พ่อมีอาชีพขบั

รถจกัรยานยนต์รับจ้าง รายได้ของพอ่จะไมแ่น่นอน ซึง่ ด.ช.บอยก็จะไปขอเงินแม่บ้างในบางครัง้ พ่อแม่

ไมค่อ่ยได้ถามหรือพดูคยุอะไรกนัมากนกั เลีย้งดแูบบปลอ่ย ให้อิสระ คิดตดัสินใจเองจะไปไหนทําอะไร

พ่อก็ถามบ้างในบางครัง้เท่านัน้ หากตนเองจะอยู่บ้านก็เพราะต้องดแูลน้องสาวเท่านัน้ ในช่วงหลงัเลิก

เรียนจะกลบัไปเปล่ียนเสือ้ผ้าก่อนแล้วจะกลบัออกมาเท่ียวเล่นกบัเพ่ือนๆ เล่นเกมส์ท่ีร้านเป็นประจํา 

หรือไปเตะฟุตบอลกับเพ่ือนในสนามกีฬาแห่งชาติ พอตกเย็นก็จะกลบับ้านกินข้าว บางครัง้ก็จะทํา

การบ้านแล้วก็เข้านอน ส่วนในวนัหยดุเสาร์ อาทิตย์ ก็จะออกไปดภูาพยนตร์ตามศนูย์การค้า ในเร่ือง

การเรียนอยากสอบซอ่มวิชาท่ีตกให้หมด จะได้จบม.3 แล้วไปเรียนตอ่โรงเรียนท่ีเน้นกีฬา เพราะตนเอง

นัน้ชอบฟตุบอล 

       ด้านความเป็นตัวของตัวเอง พบว่า ด.ช.บอย ในการท่ีจะต้องตัดสินใจเลือกซือ้ของ 

ด.ช.บอย จะตดัสินใจเลือกด้วยตนเองแต่จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรนัก สิ่งของท่ีตนเองเลือกซือ้จะต้อง

ทันสมัย แฟชั่นและมีราคาท่ีไม่แพงนัก แต่หากไม่สามารถท่ีจะตัดสินใจเองได้ก็จะให้เพ่ือนเป็นผู้

ตดัสนิใจให้ อีกทัง้ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และไม่กล้าแสดงออก เพราะรู้สกึอบัอาย และกลวัถกู

เพ่ือนล้อเลียน 

       ด้านการรู้จกัตนเอง พบวา่ หาก ด.ช.บอย ออกไปเท่ียวจะแตง่ตวัในแบบท่ีตวัเองชอบ ด้วย

เสือ้ยืด กางเกงขายาว จะไมแ่ตง่ตวัตามแฟชัน่ เพราะไมมี่เงินไปซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ อีกทัง้ ด.ช.บอย ก็รู้สกึ

พอใจในหน้าตาของตนเอง แต่ท่ีรู้สึกไม่ชอบ คือเป็นคนตวัเล็กกว่าเพื่อนในกลุ่ม จึงทําให้โดนเพื่อน

แกล้ง  อีกทัง้ ด.ช.บอย คิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือครอบครัว และแบ่งเบาภาระของที่บ้านได้ 

ตลอดจน ด.ช.บอย ไมแ่น่ใจวา่ตนเองถนดัหรือชอบอะไร 
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        ด้านวุฒิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือ ด.ช.บอย ทะเลาะกับเพ่ือนนัน้ บางครัง้ ด.ช.บอย ก็

สามารถที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ แต่บางครัง้หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็จะมีเร่ืองชก

ต่อย ถ้าครูรู้ก็จะโดนเรียกไปสอบสวน และโดนลงโทษ เวลาท่ีตวัเองโกรธก็จะบ่นๆ ไม่เสียงดงัโวยวาย 

แตห่ากใครขดัใจก็จะแสดงอาการไมพ่อใจเท่านัน้   

       ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.บอย  เรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ือจะได้มีงานทํา ซึง่

ได้มีการเตรียมการในเร่ืองการเรียนไว้ว่า เม่ือจบม.3 จะเรียนต่อท่ีโรงเรียนกีฬา แต่ยงัคงขาดข้อมลูใน

การศกึษาตอ่ อนาคตอยากเป็นโค้ชฟตุบอล  

        ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ด.ช.บอย มีเพ่ือนสนิทซึ่งเป็นเพศเดียวกนั 2 คน 

และอยูห้่องเดียวกนั แตถ้่าหากจะสนิทกบัใครก็ต้องเลือกท่ีนิสยัคล้ายกบัตนเอง และสามารถช่วยเหลือ

เราได้ โดยเฉพาะเร่ืองทําการบ้าน และหากจะต้องทํางานกลุ่ม ด.ช.บอย ก็จะเลือกเข้ากลุ่มเพ่ือนสนิท 

เพราะเพื่อนสนิทจะคยุกนัได้ ซึง่ถ้าจะต้องทํางานร่วมกบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนั ด.ช.บอย ก็เอางานให้เพ่ือน

ในกลุม่ทํา แล้วตวัเองก็จะช่วยบ้าง หากพบคนที่ไมคุ่้นเคย ด.ช.บอย ก็จะไมก่ล้าท่ีจะเข้าไปเร่ิมคยุก่อน 

        2.2 จากการสมัภาษณ์ครูประจําวิชา เพ่ือนนกัเรียน ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า ด.ช.บอย  

เป็นคนท่ีร่าเริง แจ่มใจ เป็นคนตวัเล็กท่ีสุดในกลุ่มของเพื่อน ทัง้ยังสอบตกหลายวิชา มักโดนตีเป็น

ประจําเร่ืองไมส่ง่การบ้าน นัง่เหมอ่ลอย ไมค่อ่ยตัง้ใจเรียน และมกัจะทําอะไรท่ีตามเพื่อนๆในกลุม่ 

 

  3. การเยี่ยมบ้าน : ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน จํานวน 1 ครัง้ คือ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2552 

โดยใช้เทคนิคการสงัเกตและสมัภาษณ์ได้ผลดงันี ้

          3.1 จากการสงัเกต ผู้วิจยัได้ไปเย่ียมบ้าน ด.ช.บอย พบวา่ 

    3.1.1 สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม  เป็นบ้าน 2 ชัน้ ซึง่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนกั 

สว่นใหญ่ในบริเวณนัน้จะปลกูสร้างเป็นบ้าน 2 ชัน้บ้าง ชัน้เดียวบ้างแต่ละหลงันัน้มีขนาดค่อนข้างเล็ก 

สร้างติดกัน ซึ่งบ้านของ ด.ช.บอย ตัง้อยู่ห่างจากคลองแสนแสบไม่ไกลนัก ทางออกจากบ้านเดินไป

ชุมชนด้านนอกเต็มไปด้วยบ้านท่ีสร้างติดกัน เม่ือผู้ วิจัยไปถึงหน้าบ้านของ ด.ช.บอยก็พบน้องสาวท่ี

นัง่เล่นอยู่หน้าบ้าน และพ่อท่ีกําลงัเช็ดรถจกัรยานยนต์อยู่หน้าบ้านเช่นกนั ถึงแม้ว่าในบ้านจะมีเคร่ือง

อํานวยความสะดวกไม่มากนกั แต่ภายในบ้านก็ดคูบัแคบมากเพราะบ้านหลงัเล็ก มีการแบ่งเป็นห้อง

สว่นตวัของ ด.ช.บอย และห้องของพอ่  

   3.1.2  จากการสงัเกตเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว พบว่าพ่อกบัด.ช.บอยไม่

คอ่ยมีปฏิสมัพนัธ์กนั  
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      3.2  จากการสมัภาษณ์พ่อของ ด.ช.บอย ซึ่งอายปุระมาณ 45 ปี รูปร่างสนัทดั ผิวคลํา้  

พบว่า พ่อกบัแม่ได้เลิกกนัมาได้ประมาณ 3 ปีแล้ว ซึง่พ่อจะเป็นคนเลีย้งด ูและคา่ใช้จ่ายในบ้าน ซึง่ใน

บางครัง้ด.ช.บอย ก็จะไปขอเงินกับแม่ซึ่งแยกออกไปอยู่กับสามีใหม่บ้าง ด.ช.บอย มีงานบ้านท่ีต้อง

รับผิดชอบ แต่ไม่ค่อยจะทําตามหน้าท่ี ส่วนใหญ่ตวัเองกับลกูนัน้จะไม่ค่อยได้พดูคยุอะไรกันมากนกั 

เพราะพ่อก็จะต้องออกไปทํางานกลบัมาก็คํ่า พ่อจะได้ดแูลเร่ืองความเป็นอยู่ของน้องสาว ด.ช.บอย 

มากกวา่หากเป็นวนัหยดุเสาร์ อาทิตย์ ด.ช.บอย ก็จะออกไปเท่ียวนอกบ้าน คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ใช้หมด

ไปกบัการไปเล่นเกมส์ท่ีร้าน ในทศันะท่ีมีต่อ เร่ืองการเรียนนัน้อยากให้ตัง้ใจเรียนให้จบ ม.3 แล้วไป

เรียนระดบั ปวช.ในด้านงานช่าง เพราะจะได้จบออกมาหางานทําเพ่ือจะได้ช่วยแบง่เบาภาระทางบ้าน  

สําหรับเร่ืองการคบเพื่อนนัน้ พ่อจะเป็นห่วง กลวัว่าจะชวนกนัไปติดยา เพราะในชมุชนนีจ้ะมีเร่ืองของ

ยาเสพตดิท่ีน่าเป็นห่วง 

 
    4. อัตชีวประวัต ิ 

        จากการวิเคราะห์อัตชีวประวัติ พบว่า ด.ช.บอย ประทับใจท่ีได้ไปเข้าศูนย์ศูนย์ค้นหา

สมรรถนะการคดิ  สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทยที่ดนิแดง ทกุวนัศกุร์ถึงแม้บางครัง้จะเบื่อแต่

ก็ดีทีได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ต้องอยู่ในโรงเรียน คณุครูท่ีศนูย์มีของเล่น หนงัสือท่ี ด.ช.บอยไม่เคยเห็น 

ไม่เคยเล่น อีกทัง้ยงัมีขนม อาหารให้ทุกครัง้ด้วย การเขียนใช้กระดาษขาว A4 ด้วยปากกา ลายมือ

เรียบร้อย อา่นได้ชดัเจน  

 
   5. บันทกึประจาํวัน  

             จากการวิเคราะห์บนัทึกประจําวนั ทําให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของ ด.ช.บอย นัน้ 

ทําแบบเดิมเหมือนกันเกือบทุกวัน มักจะถูกครูดุเพราะในขณะเรียนชอบคุยกับเพื่อน ในตอนเย็น

หลงัจากเลกิเรียนก็จะกลบัไปเปลี่ยนเสือ้ผ้าท่ีบ้าน แล้วจงึจะออกมาเลน่เกมส์ท่ีร้าน หลงัจากเลน่เกมส์ก็

จะไปเตะบอลท่ีสนามกีฬาแห่งชาตติอ่ทนัที จะกลบัเข้าบ้านมากินข้าวแล้วจงึอาบนํา้เข้านอน 

 
    6. สังคมมิต ิ 

           จากสงัคมมิติ สถานการณ์ คือ “ การทํางานกลุ่ม” ปรากฏว่า ด.ช.บอย  อยู่ในบทบาท

การเลือกซึง่กนัและกนัอาจเป็นอนัดบัเดียวกนั หรือคนละอนัดบักนั (Mutual Choice) 

 
     7. แบบสอบถาม  

            ผลจากการตอบแบบสอบถามปรากฏดงันี ้

            7.1 แบบสอบถามประวตัสิว่นตวัและครอบครัว 
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  แบบสอบถามแบบกรอกข้อมูลส่วนตัว พบว่าบิดามารดาแยกกันอยู่ ซึ่งด.ช. บอย 

อาศยัอยู่กบับิดาซึ่งเป็นบ้านของญาติ บิดามีอาชีพขบัรถจกัรยานยนต์รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่

แน่นอน  ด.ช.บอย มีพ่ีน้อง 2 คน ซึง่ด.ช.บอย เป็นลกูคนโต   

   7.2 แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ 

          แบบสอบถามประวตัิสขุภาพ พบว่า ด.ช.บอย เคยเจ็บป่วยอย่างหนกัเพราะเป็น

โรคลําไส้อกัเสบท่ีจะต้องเข้าโรงพยาบาล และก็เคยศีรษะแตก 1 ครัง้ 

   7.3 แบบสอบถามประวตัแิละกิจกรรม 

          แบบสอบถามประวตัิและกิจกรรม พบว่า ด.ช.บอย  จะชอบให้เพ่ือนมาเล่นท่ี

บ้านเสมอ บ้าง และจะรู้สกึมีความสขุท่ีได้พบปะกบัเพ่ือน อีกทัง้จะชอบฟังเพลง ดโูทรทศัน์ และออกไป

ดภูาพยนตร์ท่ีศนูย์การค้า กีฬาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ ฟตุซอล  

   7.4 แบบสอบถามกิจกรรม การศกึษา และปัญหา 

                     แบบสอบถามกิจกรรม การศึกษา และปัญหา พบว่า ด.ช.บอย ได้เข้าร่วม  

กิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จดั คือ คา่ยคณิตศาสตร์ เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุ ช่ือ ประณยั ซึง่เป็นเพื่อนนกัเรียนชายท่ีอยู่

ห้องเดียวกัน และสิ่งท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุทําด้วยกันเสมอ คือ การพูดคยุกัน วิชาท่ีชอบมากท่ีสดุ คือ วิชา

พละ และวิชาท่ีชอบน้อยท่ีสดุ คือ คณิตศาสตร์  ด.ช.บอย ต้องการคําแนะนําเก่ียวกบัการเรียน  

 
      8. แบบทดสอบ  

             จากแบบทดสอบปรากฏผลดงันี ้

   8.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw A Person Test) 

         จากแบบทดสอบ พบว่า ด.ช. บอย มีความลงัเลวิตกกังวล พึงพิงผู้ อ่ืน เก็บตวั 

ก้าวร้าว ดือ้ดงึ ตอ่ต้านสงัคม 

   8.2  แบบทดสอบวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน (The Kinetic-House-Tree-Person 

Drawing) 

            จากแบบทดสอบ พบวา่ ด.ช.บอย  มีความคบัข้องใจ ชอบท่ีจะสมัพนัธ์กบัคนท่ีมี 

High Energy  ไมมี่ความพอใจในความเป็นจริง พยายามตอ่สู้ เพ่ือบรรลสุิง่ท่ีประสงค์ มองโลกในแง่ดี มี

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทัง้บดิาและมารดา 

 

 

 

  



 142

             9. ระเบียนสะสม 
    ด.ช.บอย มีพ่ีน้อง 2 คน ซึง่ตนเองเป็นคนโต เคยป่วยเป็นโรคลําไส้อกัเสบ วิชาท่ีสอบ

ไม่ผ่าน คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

 
         การสรุปอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก ดงันี ้

     ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.บอย สามารถตดัสินใจในบางเร่ืองด้วย

ตนเองได้ ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และไม่กล้าแสดงออก เพราะรู้สกึอบัอาย และกลวัถกูเพื่อน

ล้อเลียน 

     ด้านการรู้จักตนเอง พบว่า ด.ช.บอย  รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง มีความรู้สึกว่า

ร่างกายของตนเองนัน้มีขนาดเลก็กวา่เพื่อน รู้วา่ตนเองนัน้ชอบกีฬาฟตุบอล แตไ่มมี่ความถนดัมากนกั 

     ด้านวุฒิทางอารมณ์ พบว่า ด.ช.บอย ไม่สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 

โวยวาย เสียงดงั และจะแสดงความไมพ่อใจออกมาทนัที 

     ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบวา่ ด.ช.บอย มีการวางแผนที่จะศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียน

กีฬา มีความสนใจในด้านกีฬา แตย่งัขาดคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 

     ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  พบว่า  ด .ช.บอย  มีความรู้สึกไม่ดี  ในด้าน

ความสมัพนัธ์กบับิดามารดา มีปัญหาด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนต่างเพศ รู้สึกไม่กล้าท่ีจะต้องเข้าไป

พดูคยุกบัคนท่ีไมคุ่้นเคยก่อน 

 
                  การวินิจฉัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยได้ว่าอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นท่ีครอบครัว

แตกแยก ท่ีควรได้รับการช่วยเหลือดงันี ้

     1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ บนัทึกประจําวนั 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.บอย สามารถตดัสนิใจในบางเร่ืองด้วยตนเองได้ ไมก่ล้าท่ีจะแสดง

ความคดิเห็น และไมก่ล้าแสดงออก เพราะรู้สกึอบัอาย และกลวัถกูเพื่อนล้อเลียน 

     2. ด้านการรู้จกัตนเอง จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.บอย  รู้สกึไม่เป็นตวัของตวัเอง มีความรู้สกึว่าร่างกายของตนเอง

นัน้มีขนาดเลก็กวา่เพื่อน รู้วา่ตนเองนัน้ชอบกีฬาฟตุบอล แตไ่มมี่ความถนดัมากนกั 
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     3. ด้านวุฒิทางอารมณ์ จากการสงัเกต สมัภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อตัชีวประวตั ิ

บนัทึกประจําวนั  แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ด.ช.บอย ไม่สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ 

โวยวาย เสียงดงั และจะแสดงความไมพ่อใจออกมาทนัที 

     4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อตัชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม ด.ช.บอย มีการวางแผนที่จะศึกษาต่อท่ีโรงเรียนกีฬา มีความสนใจในด้านกีฬา แต่ยงั

ขาดคําแนะนําในการศกึษาตอ่ 

     5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล จากการสงัเกต สมัภาษณ์ อตัชีวประวตัิ และ

แบบสอบถาม ด.ช.บอย มีความรู้สึกไม่ดี ในด้านความสัมพันธ์กับบิดามารดา  มีปัญหาด้าน

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนตา่งเพศ รู้สกึไมก่ล้าท่ีจะต้องเข้าไปพดูคยุกบัคนท่ีไมคุ่้นเคยก่อน 

 
  แนวทางในการช่วยเหลือ 

   1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรส่งเสริมให้ ด.ช.บอย ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก 

และแสดงความคดิเห็นตอ่ทกุสิง่เก่ียวกบัตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ ด.ช.บอย 

   2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้ ด.ช.บอย ได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

หรือสนใจให้ได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถ และเห็น

คณุค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพฒันาส่งเสริมได้ตรงกบัความสามารถ อีกทัง้ครอบครัวควรให้การ

สนบัสนนุตามศกัยภาพของ ด.ช.บอย 

     3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้ ด.ช.บอย ได้ตระหนกัถึงข้อดี และ

ข้อเสียของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

     4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่ด.ช.บอย เร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 

     5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด.ช.บอย ควรยอมรับความแตกต่างของผู้ อ่ืน 

รู้จกัการให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุม่เพ่ือน และบคุคล

อ่ืน มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรม

ทําร่วมกนั  
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   การให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข 
     1. การให้คําปรึกษากลุ่มแก่ ด.ช.บอย จํานวน 3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคในการให้

คําปรึกษา ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสงัเกต การสะท้อนความรู้สกึ การ

เงียบ การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการสรุป  โดยเร่ิมต้น

ด้วยการสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกัน แล้วจึงใช้คําถามกระตุ้นให้

วยัรุ่นแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการพดูใน

เชิงตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจงูใจ โดยการให้ความรู้

เก่ียวกับผลกระทบท่ีวัยรุ่นยังไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วัยรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือความสามารถของ

ตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลที่จะเกิดขึน้กับตนเองและครอบครัว การตัง้เป้าหมาย

ร่วมกนัเพ่ือนําไปปฏิบตั ิและให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่า ด.ช.บอย มีความเข้าใจในอตั

ลักษณ์ของตนเองในทุกด้าน ดังนี  ้ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านวุฒิทาง

อารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล  

      2. การให้คําปรึกษารายบคุคลแก่รายกรณี โดยในขัน้ตอนแรกผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการ

สร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการให้คําปรึกษา 

ผู้วิจยัจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแตล่ะครัง้นัน้ผู้วิจยัทําการรักษาความลบั (confidentiality) เพ่ือให้

ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจในการปรึกษา หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการสนทนานําให้เกิดความผ่อน

คลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question)  

         3. ให้ข้อมลูและแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากอาจารย์

ประจําชัน้ อาจารย์ท่ีรับผิดชอบระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ในการตดิตามดแูลพฤตกิรรมรายกรณีจาก

สม่ําเสมอ และให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีมีความถนดัหรือสนใจ 

 
การตดิตามผล 
    ผู้วิจยัได้ตดิตามผลหลงัจากการให้ความช่วยเหลือ ดงัตอ่ไปนี ้

       1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า ด.ช.บอย สามารถตดัสินใจในบางเร่ืองด้วย

ตนเองได้ดีขึน้ มีความกล้าแสดงออกได้ดีขึน้ แตย่งัไมก่ล้าแสดงความคดิเห็นเท่าไรนกั 

       2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า ด.ช.บอย  รู้จกักาลเทศะในการแต่งกายท่ีถกูต้อง

เหมาะสม รู้วา่ตนเองนัน้ชอบกีฬาฟตุบอล และกําลงัพยายามฝึกกีฬานีใ้ห้มีความชํานาญยิ่งขึน้  

       3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า ด.ช.บอย สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้  

ดีขึน้ แตย่งัคงโวยวาย เสียงดงั และจะแสดงความไมพ่อใจออกมาเหมือนเดมิ 
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        4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ด.ช.บอย มีการวางแผนที่จะศกึษาต่อท่ี

โรงเรียนกีฬา มีความสนใจในด้านกีฬา และได้รับคําแนะนํา ข้อมลูในการศึกษาต่อจากครูประจําชัน้ 

และครูแนะแนว รู้จกัวางแผนและเป้าหมายในอนาคตของตนเอง 

        5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ด.ช.บอย ได้ทํากิจกรรมท่ีสนใจทํา

ร่วมกบัเพ่ือนท่ีดี มีความกล้าท่ีจะเร่ิมเข้าไปพดูคยุ และปรับตวักบัคนท่ีไมคุ่้นเคยดีขึน้ 

   
 ข้อเสนอแนะสาํหรับครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  

      1. การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควร

มีการให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

      2. การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพูดคยุ ดแูล 

อบรมสัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

      3. ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการ

ของวยัรุ่น ร่วมกบัการสนบัสนนุให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 
          สรุปผลการศึกษารายกรณี จาํนวน 5 ราย ได้ดงันี ้

              อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจะมีลกัษณะใน 5 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

        1. ด้านความเป็นตวัของ พบว่า ในบางครัง้ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่กล้าคิด 

และรู้สกึลงัเลท่ีจะต้องตดัสนิใจ  ไมก่ล้าแสดงออก อีกทัง้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

      2. ด้านการรู้จักตนเอง พบว่า รู้สึกขาดความมัน่คง ไม่สามารถเข้าใจตนเองได้

อยา่งถ่องแท้ รู้สกึสบัสนตอ่ตนเอง และวิธีทางดําเนินชีวิต อีกทัง้ไมรู้่วา่ตนเองชอบ หรือถนดัสิง่ใด 

        3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือมีอารมณ์โกรธ โมโห หรือไม่พอใจจะมีการ

แสดงทางอารมณ์ด้วยคําพดู และท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม  

        4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า ขาดการวางแผน เป้าหมายในการเรียน 

วางแผนอาชีพ และชีวิต เพราะยงัขาดข้อมลู คําแนะนํา และผู้ ท่ีให้คําปรึกษาท่ีชดัเจนและถกูต้อง 

        5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า มีการคบเพื่อนเฉพาะกลุ่ม ไม่ค่อย

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  เม่ือมีปัญหาจะมีความรู้สกึไม่กล้าท่ีจะปรึกษากบัในครอบครัวของ

ตนเอง ขาดปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัว และกบัผู้ อ่ืน 
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           การให้ความช่วยเหลือ  
   ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ พดูคยุ เพ่ือหาข้อมลูต่างๆด้วย

กระบวนการ และเทคนิคท่ีระบไุว้ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัให้ความช่วยเหลือ รายกรณีทัง้ 5 ราย ดงันีค้ือ 

            1. การให้คําปรึกษารายบคุคลแก่รายกรณีจํานวน 5 ราย โดยในขัน้ตอนแรกผู้วิจยั

เร่ิมต้นด้วยการสร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีแก่รายกรณี มีการบอกถึงวตัถปุระสงค์ และระยะเวลาในการ

ให้คําปรึกษา  ผู้ วิจัยจะบอกว่าการให้คําปรึกษาในแต่ละครัง้นัน้ผู้ วิจัยทําการรักษาความลับ 

(confidentiality) เพื่อให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมั่นใจในการปรึกษา หลังจากนัน้ผู้ วิจัยเปิดการ

สนทนานําให้เกิดความผ่อนคลายเป็นกนัเอง (small talk) ผู้วิจยัได้ใช้คําถามปลายเปิด (open-ended 

question)   

     2. การให้คําปรึกษากลุ่มแก่รายกรณีจํานวน 5 ราย จํานวน 3 ครัง้ โดยใช้เทคนิคใน

การให้คําปรึกษา ได้แก่ การฟัง  การใช้คําถามปลายปิด และปลายเปิด การสังเกต การสะท้อน

ความรู้สกึ การเงียบ การทวนความ การให้ข้อมลู การทําให้เกิดความกระจ่าง การให้กําลงัใจ และการ

สรุป  โดยเร่ิมต้นด้วยการสร้างสายสมัพนัธ์  และให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจกัน แล้วจึงใช้

คําถามกระตุ้นให้วยัรุ่นแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะพฤติกรรมของตนเอง โดย

หลีกเลี่ยงการพดูในเชิงตําหนิหรืออบรมสัง่สอนตัง้แตร่ะยะแรก รวมถึงการให้ความรู้และสร้างแรงจงูใจ 

โดยการให้ความรู้เก่ียวกับผลกระทบท่ีวัยรุ่นยังไม่ทราบเพิ่มเติม จูงใจให้วัยรุ่นได้เล็งเห็นข้อดีหรือ

ความสามารถของตนเองในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และผลท่ีจะเกิดขึน้กับตนเองและครอบครัว 

การตัง้เป้าหมายร่วมกันเพื่อนําไปปฏิบตัิ และให้กําลงัใจ จากการให้คําปรึกษา ปรากฏว่ารายกรณี

จํานวน 5 รายมีความเข้าใจในอตัลกัษณ์ของตนเองในทกุด้าน ดงันี ้ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ด้าน

การรู้จกัตนเอง ด้านวฒุิทางอารมณ์ ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต และด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลท่ี

ดีขึน้ 

         
                   ข้อเสนอแนะ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในแต่ละด้านดงัต่อไป  
    1. ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ควรส่งเสริมให้วยัรุ่นได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก และ

แสดงความคิดเห็นต่อทุกสิ่งเก่ียวกับตนเอง  และผู้ปกครอง ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

กวดขนัดแูลเอาใจใส ่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่วยัรุ่น 

   2. ด้านการรู้จกัตนเอง ครูผู้สอนควรสนบัสนนุให้วยัรุ่นได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือ

สนใจให้วยัรุ่นได้ทําร่วมกบัผู้ อ่ืน  เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพ่ือจะได้รู้ถึงศกัยภาพ ความสามารถของวยัรุ่น 

และเห็นคุณค่าในตนเอง อนัจะนําไปสู่การพัฒนาส่งเสริมได้ตรงกับความสามารถของวัยรุ่น อีกทัง้

ครอบครัวควรให้การสนบัสนนุตามศกัยภาพของวยัรุ่น  
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     3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ ควรให้ข้อมลู และให้วยัรุ่นได้ตระหนกัถึงข้อดี และข้อเสีย

ของการมีอารมณ์ท่ีมัน่คง และการรู้จกัแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

     4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรดแูลเอาใจใส่วยัรุ่นเร่ืองการ

วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาต่อ  มีการให้คําปรึกษาด้านการศกึษาต่อ และสอนให้วยัรุ่นได้รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมายในชีวิต 

     5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล วยัรุ่นควรยอมรับความแตกต่างของผู้ อ่ืน รู้จกั

การให้และการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืน 

มีความกล้าท่ีจะเข้าไปปรึกษา พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวนัน้ควรท่ีจะมีกิจกรรมทํา

ร่วมกนั 

 

     

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
   เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ของวยัรุ่นท่ีศนูย์สมรรถนะการคิด 

สํานกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ท่ีครอบครัวแตกแยก โดยการศกึษารายกรณี 

 

ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า 
   กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยันี ้เป็นวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยก ท่ีศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคิด  

สํานกังานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

                1. ครอบครัวแตกแยก เป็นครอบครัวท่ีบดิามารดาได้แยกกนัอยู ่หยา่ร้าง ไมอ่ยูด้่วยกนั  

    2. เป็นวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะในแต่ละด้านดงัต่อไปนี ้ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มีความ

มัน่ใจในตวัเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ด้านการรู้จกัตนเอง ไม่ทราบ

ว่าตนเองมีความถนดั หรือชอบสิ่งใด และสามารถทําอะไรได้ดี ด้านวฒุิทางอารมณ์ มีการแสดงออก

ทางอารมณ์ท่ีไมเ่หมาะสม เม่ือมีอารมณ์โกรธ หรือไมพ่อใจก็จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต มีความสบัสน และขาดการ

วางเป้าหมายในการเรียน การวางแผนอาชีพ และการวางแผนชีวิต และด้านด้านสมัพนัธภาพระหว่าง

บคุคล ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไมส่ามารถทํางานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

    3.  สมคัรใจให้ความร่วมมือในการศกึษารายกรณี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
  เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย 

    1. การสงัเกต (Observation) การบนัทกึการสงัเกต (Observational record) 

     2. การสมัภาษณ์ (Interview) 

     3. การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) 

     4. อตัชีวประวตั ิ(Autobiography) 

    5. บนัทกึประจําวนั (Diary) 

    6. สงัคมมิต ิ(Sociometry) 

     7. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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    8. แบบทดสอบ (Testing) 

    9. ระเบียนสะสม (Cumulative Record) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.  การกําหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิาน 

2.  การรวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู 

3.  การวินิจฉยั 

    4. แนวทางในการช่วยเหลือ 

5.  การให้ความช่วยเหลือ ป้องกนั และแก้ไข 

6.  การตดิตามผล 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิัย 
 1. จากการศึกษารายกรณี จํานวน 5 ราย พบว่า อัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่
ครอบครัวแตกแยกจะมีลักษณะใน 5 ด้าน ดงัต่อไปนี ้
       1.1 ด้านความเป็นตวัของ พบวา่ วยัรุ่นในบางครัง้ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไมก่ล้าคดิและ

รู้สึกลงัเลท่ีจะต้องตดัสินใจ  ไม่กล้าแสดงออก  อีกทัง้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

                  1.2  ด้านการรู้จกัตนเอง พบวา่ วยัรุ่นรู้สกึขาดความมัน่คง ไมส่ามารถเข้าใจตนเองได้อยา่ง

ถ่องแท้ รู้สกึสบัสนตอ่ตนเอง และวิธีทางดําเนินชีวิต อีกทัง้ไมรู้่วา่ตนเองชอบ หรือถนดัสิง่ใด 

       1.3  ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบวา่ วยัรุ่นเม่ือมีอารมณ์โกรธ โมโห หรือไมพ่อใจจะมีการแสดง

ทางอารมณ์ด้วยคําพดู และท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม  

       1.4  ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า วยัรุ่นขาดการวางแผน เป้าหมายในการเรียน 

วางแผนอาชีพ และชีวิต เพราะยงัขาดข้อมลู คําแนะนํา และผู้ ท่ีให้คําปรึกษาท่ีชดัเจนและถกูต้อง 

       1.5  ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า  มีการคบเพื่อนเฉพาะกลุม่ ไม่คอ่ยยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  เม่ือมีปัญหาจะมีความรู้สกึไม่กล้าท่ีจะปรึกษากบัคนในครอบครัวของตนเอง 

ขาดปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัว และกบัผู้ อ่ืน 
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   2. การให้ความช่วยเหลือ  
         วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน ได้รับการช่วยเหลือโดยการให้คําปรึกษา

รายบคุคล การให้คําปรึกษากลุม่ และการให้ข้อสนเทศเพื่อทราบอตัลกัษณ์ท่ีเหมาะสม  
 

   3. การตดิตามผล หลังจากการให้ความช่วยเหลือ ดงันี ้
                    3.1 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีความเช่ือมัน่

ในตนเอง มีการตัดสินใจด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกที่ดีขึน้ และมีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้ 

         3.2 ด้านการรู้จกัตนเอง วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีความมัน่คงและเข้าใจ

ในตวัเองมากขึน้ สบัสนน้อยลง รู้วา่ตนเองชอบและมีความถนดัในด้านใด 

         3.3 ด้านวฒุิทางอารมณ์ วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน สามารถควบคมุการ

แสดงออกของตนเองได้ดีขึน้ เม่ือเกิดความโกรธ โมโห หรือไมพ่อใจ 

         3.4 ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน มีการวางแผน

และเป้าหมายในอนาคตของตนเองที่ดีขึน้ กล้าท่ีจะเข้าไปขอรับคําแนะนําเก่ียวกบัการศึกษาต่อ และ

ข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจน จากครูประจําชัน้ และครูแนะแนว  

           3.5 ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล วยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจํานวน 5 คน เข้ากลุม่กบั

เพ่ือนคนอ่ืนๆได้ดียิ่งขึน้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัว และ

กบัผู้ อ่ืน 

 
   4. ข้อเสนอแนะ เพื่อการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
        4.1 การหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ หรือสนใจให้วยัรุ่นทําร่วมกบัผู้ อ่ืน และรวมถึงควรมีการ

ให้ข้อมลู แนะแนวทางให้แก่วยัรุ่น   

        4.2 การสร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว มีเวลาในการพดูคยุ ดแูล อบรม

สัง่สอนโดยไมใ่ช้วิธีการท่ีรุนแรง ให้ความสําคญัและความใสใ่จกบัรายกรณีอยา่งสม่ําเสมอ 

        4.3  ผู้ รับผิดชอบงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ควรมีความเข้าใจในพฒันาการของ

วยัรุ่น ร่วมกับการสนบัสนุนให้วยัรุ่นได้ทํากิจกรรมท่ีช่วยค้นพบความถนดั ความสามารถของตนเอง 

และเห็นคณุคา่ในตนเอง  
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อภปิรายผล 
    อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นท่ีครอบครัวแตกแยกจะมีลกัษณะใน 5 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

        1. ด้านความเป็นตวัของ พบว่า ในบางครัง้ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่กล้าคิดและรู้สึก

ลงัเลท่ีจะต้องตดัสินใจ  ไม่มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ดงัท่ีไซมอนด์ (ศิริวรรณ มาลยั. 2549: 

60; อ้างอิงจาก Symonds.1964: 85-86) คนท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง มกัมีแตค่วามขาดกลวั ไม่

แน่ใจในตนเอง มกัใช้เวลาสว่นใหญ่ไปในทางวาดภาพเอาเอง ในสิ่งท่ีตนต้องการหรือปรารถนาและไม่

กระทําสิ่งใดตามลําดบัขัน้แห่งความเป็นจริง เน่ืองจากขาดความรู้ ขาดความกล้าหาญและเกียจคร้าน 

จนกระทัง่ไม่ทําอะไรเลย ซึง่สอดคล้องกบั สมิท (ศิริวรรณ มาลยั. 2549: 58; อ้างอิงจาก Smith.1961: 

185) ท่ีกลา่ววา่ความเช่ือมัน่ในตนเองจะมีในบคุคลมากน้อยเพียงใดนัน้ สามารถพิจารณาได้จากความ

ขดัแย้งระหวา่งตนตามอตัภาพกบัตนตามปณิธาน ถ้าความขดัแย้งเกิดขึน้มาก จะเป็นเหตใุห้ตนรู้สกึว่า

ไม่มีค่า ไม่เหมาะสม ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง เกิดความวิตกกังวล ขาดความอบอุ่นใจ และชอบ

พึ่งพาผู้ อ่ืนอยู่เสมอ อีกทัง้ศรทตัต์ และจรรจา สวุรรณฑตั (ศิริวรรณ มาลยั.2549: 59; อ้างอิงจาก

ศรทตัต์ และจรรจา สวุรรณฑตั. 2510: 98) พบว่าผลของการขาดความเชื่อมัน่ในตนเองของเด็กจะทํา

ให้เด็กคอยพึ่งพาผู้ อ่ืนอยู่เสมอ ผลท่ีตามมาคือเด็กจะขาดความกล้าท่ีจะเผชิญต่ออปุสรรค หรืองานท่ี

ยากลําบากภายภาคหน้า ขาดความกล้าหาญในทางชอบธรรม มีความเกียจคร้านและอาจมาจาก

ความเช่ือท่ีฝังลกึในจิตใจหรือผลมาจากความเชื่อท่ีฝังลกึในจิตใจหรือผลมาจากความล้มเหลวในอดีต 

ผู้ ท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการใฝ่หาความสําเร็จในชีวิต 

                   2. ด้านการรู้จกัตนเอง พบว่า รู้สึกขาดความมัน่คง ไม่สามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถ่อง

แท้ รู้สกึสบัสนต่อตนเอง และวิธีทางดําเนินชีวิต หรือถนดัสิ่งใด ดงัท่ีงานวิจยัของมาซส์ (Marsh.1993: 

843) พบวา่การรู้จกัตนเองมีแนวโน้มและสมัพนัธ์กบัอาย ุโดยเร่ิมตัง้แตว่ยัรุ่นตอนต้น จนกระทัง่สูว่ยัรุ่น

ตอนกลาง และคอ่ยๆเพิ่มขึน้ไปสู่วยัรุ่นตอนปลายและวยัรุ่นผู้ ใหญ่ตอนต้นตามลําดบั อีกทัง้คาลฮอลด์ 

(ฉตัรนภา เอ่ียมกําแพง. 2544; อ้างอิงจาก Callhoun 1990: 71-75) ได้กลา่วถึงลกัษณะของบคุคลท่ีมี

การรู้จกัตนเองในทางลบว่า จะรับรู้ตนเองในทางที่ไม่กระจ่างชดั ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขาด

ความมัน่คง ไม่สามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถ่องแท้ รู้สกึสบัสนต่อตนเองและสบัสนต่อวิถีทางดําเนิน

ชีวิต 

         3. ด้านวฒุิทางอารมณ์ พบว่า เม่ือมีอารมณ์โกรธ โมโห และไม่พอใจจะมีการแสดงออก

ด้วยคําพดู และท่าทางท่ีไมเ่หมาะสม ดงัท่ี ศรีเรือน แก้วกงัวาน. (2540: 336) อารมณ์ท่ีเกิดขึน้กบัวยัรุ่น

นัน้มีทุกประเภท ซึ่งมีทัง้อารมณ์ท่ีดีและอารมณ์ท่ีไม่ดี เช่น อารมณ์ร้อน อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์

อ่อนไหว ขีอิ้จฉา ริษยา วุ่นวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์

ประเภทใดก็ตาม  อารมณ์ของวัยรุ่นมักมีความรุนแรง  เปลี่ยนแปลงง่าย  บางครัง้พลุ่งพล่าน  
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ปรียา เกตทุตั.(2538: 193) กล่าวว่า วยัรุ่นขาดการควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ เม่ือวยัรุ่นมี

อารมณ์จะแสดงออกอย่างเปิดเผย เช่น การถกเถียง กระแทกกระทัน้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การ

ควบคมุอารมณ์ของวยัรุ่นนีข้ึน้อยู่กบัอายดุ้วย คือ ถ้าหากมีอายมุากการควบคมุอารมณ์ก็ยิ่งทําได้มาก

ขึน้ สอดคล้องกบัพวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช (2522 : 21) ท่ีได้กลา่วไว้ว่า เด็กวยัรุ่นจะขาดการควบคมุ

อารมณ์ เม่ือเขามีความรู้สกึเช่นไรก็จะแสดงออกทนัที แตจ่ะเร่ิมควบคมุได้บ้างในช่วงท้ายๆเน่ืองจากไม่

เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

          4. ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต พบว่า มีการวางแผนในการศกึษาตอ่เท่านัน้ แตย่งัขาด

ข้อมูล และผู้ ท่ีให้คําปรึกษาท่ีจะให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและถูกต้อง ทําให้การตัง้เป้าหมายในชีวิตยังไม่

ชดัเจน  ดงัท่ี นวลศริิ เปาโรหิตย์. (2533: 1) ช่วงชีวิตของบคุคลท่ีดจูะมีความสําคญัยิ่งในการวางแผนก็

คือ ช่วงวยัรุ่น เป็นช่วงท่ีบคุคลกําลงัอยู่ในสภาวะท่ีคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กท่ีกําลงัจะสิน้สดุลง

และความเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะต้องจบการศกึษาและเข้าสูโ่ลกของงานอาชีพ เยาวชนในระยะนีต้้องเผชิญกบั

ปัญหาหลายด้านและท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ จะจดัการอย่างไรกบัชีวิตเม่ือจบการศกึษาลง ถ้าปราศจากการ

เตรียมตัวในการวางแผนเข้าสู่อาชีพอย่างดีและรัดกุม อีกทัง้ คอกซ์ (ธนากร ศรีชาพันธ์.2539:11; 

อ้างอิงจาก Cox.1994) กล่าวว่าผู้ ท่ีได้รับการฝึกเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายจะมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จมากกว่าผู้ ท่ีไม่ได้รับการฝึกตัง้เป้าหมาย เน่ืองจากเป้าหมายจะทําให้บุคคลมีแนวทางใน

การกระทําพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตนเอง 

สอดคล้องกบั สมบรูณ์วลัย์ สตัยารักษ์วิทย์ (2550: ออนไลน์) ได้กลา่วว่าเป้าหมายในชีวิต คือ แนวทาง

ความสําเร็จของชีวิต ซึง่เราทกุคนควรกําหนดเป้าหมายของชีวิตหรือกําหนดความสําเร็จของชีวิตเพื่อให้

เกิดความพอใจและความสุข เม่ือชีวิตเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ว่าคือความ

ความสําเร็จ และเป็นแนวทางให้เราได้ประพฤติปฏิบตัิตนเพื่อนําไปสูเ่ป้าหมายหรือความสําเร็จท่ีเราได้

กําหนดไว้ หากเราไมไ่ด้ตัง้เป้าหมายหรือความสําเร็จของชีวิตว่าคืออะไร เราก็เหมือนคนท่ีหลงทาง ไม่รู้

วา่จะเดนิไปทางใด ประพฤตปิฏิบตัิตนไปวนัๆ อย่างไร้จดุหมาย ทําให้หลายคนประพฤติปฏิบตัิตนออก

นอกลู่นอกทาง ทําผิดกฎหมาย เรียนไม่สําเร็จ ไม่ได้ประกอบอาชีพทําให้เกิดความทุกข์ทัง้กับตนเอง

และครอบครัว และสง่ผลถึงสงัคมด้วย 

          5. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล พบว่า มีการคบเพื่อนเฉพาะกลุม่ ไม่คอ่ยยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน    เม่ือมีปัญหาจะมีความรู้สกึไม่กล้าท่ีจะปรึกษากบัคนในครอบครัวของตนเอง 

ขาดปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัว และกบัผู้ อ่ืนสชุา จนัทน์เอม (2533: 72) ได้กลา่วถึงเร่ืองการคบ

เพ่ือนต่างเพศของเด็กวยัรุ่นไว้ว่า โดยทัว่ไปชายหญิงจะเร่ิมคบหากนัตัง้แต่อยู่ในวยัรุ่นซึ่งเป็นวยัท่ีเร่ิม

สนใจเพศตรงข้าม ในวยัรุ่นตอนต้นเด็กผู้ชายกบัเด็กผู้หญิงมกัจะแยกกนัเล่น แต่ก็เร่ิมมีความสนใจซึ่ง

กนัและกนัแตไ่ม่กล้าเปิดเผย มีความพอใจที่จะอยู่กลุม่เพศเดียวกนั และมกัจะทําตามกลุม่ ดงันัน้การ
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อยูใ่นกลุม่เพศเดียวกนัจะพฒันาไปสูก่ลุม่เพ่ือนตา่งเพศอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่สอดคล้องกบั วนัเพ็ญ 

บญุประกอบ (2530: 67) ได้กลา่วว่าวยัรุ่นจะเลือกคบเพื่อนด้วยความพอใจมากกว่าการใช้เหตผุลและ

ต้องการเลือกคบเพื่อนด้วยตนเอง เม่ือผู้ปกครองเข้ามาจดัการหรือแนะนําให้เลือกใครคนใดคนหนึ่งมา

เป็นเพื่อนก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้านขึน้ การท่ีวยัรุ่นคบเพื่อนท่ีไม่ดีอาจเป็นเพราะเขาขาดความมัน่ใจ 

ขาดคนเห็นอกเห็นใจ เม่ือเพ่ือให้ความสนใจ ให้ความสนุกสนาน และช่วยแก้ปัญหาบางอย่างทาง

อารมณ์ให้ได้ ก็นึกชอบและคบกันได้ ในระยะวยัรุ่นตอนต้น เด็กชอบมีเพ่ือนจํานวนมากๆแต่เม่ือย่าง

เข้าสู่วยัรุ่นตอนกลางจะรู้ว่าเพื่อนท่ีดีมีความสําคญักว่าจํานวนของเพื่อน อีกทัง้พวงเพชร บณุยธรรมา 

(2547: 46) ได้กล่าวถึงสมัพนัธภาพในครอบครัวเป็นบทบาทส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวท่ีได้มี

การปฎิสงัสรรค์กนัหลายๆด้าน เพ่ือให้เกิดความสนใจ รู้จกัค่านิยม ความเช่ือถือ ตลอดจนบคุลิกภาพ

ของกนัและกนั สร้างความสมัพนัธ์และทศันคตติอ่กนั 

  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

  1. ข้อเสนอแนะสําหรับตวัวยัรุ่น 

      1.1 ควรสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว 

      1.2 ควรมีการวางแผน จัดแบ่งเวลาในการเรียนให้เหมาะสม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ และควรมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อเป็นแรงจงูใจตอ่ไป 

      1.3 เม่ือมีปัญหาอปุสรรคควรมีการปรึกษาครู ผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัว 

      1.4 ควรรู้จกัเลือกคบเพื่อนท่ีดี รู้จกัการปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชวนไปทําสิง่ท่ีไมเ่หมาะสม 

  2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง 

      2.1 ควรแบ่งเวลาในการแนะนําลกูเก่ียวกบัการคบเพื่อน และให้คําแนะนําเก่ียวกบัปัญหา

ตา่งๆ 

      2.2 ควรมีเวลาในการพูดคุย สร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูก

อยา่งสม่ําเสมอ 

 3. ข้อเสนอแนะสําหรับครู โรงเรียน 

      3.1 ควรมีการติดต่อส่ือสารกบัผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้าน และประชุมผู้ปกครองอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือจะได้ทราบพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา และสามารถร่วมกนัแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที 

      3.2 มีการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียน ซึง่จะทําให้นกัเรียนได้ค้นพบความ

ถนดั ความสนใจของตนเอง 
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 4. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั         

     4.1 การวิจยัครัง้ต่อไปควรทําการวิจยัในสถาบนัอ่ืน ท่ีมีความหลากหลายในลกัษณะของ

สถานศึกษา เช่น ระดบัประถมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา แล้วนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบความ

แตกต่างของนกัเรียน อนัจะนําไปสู่การให้ความช่วยเหลือ ป้องกนั และแก้ไข ให้เหมาะสมแก่นกัเรียน

แตล่ะกลุม่ 

    4.2  ผู้ ท่ีจะทําวิจยัครัง้ต่อไปควรเป็นครูท่ีปรึกษา หรือครูแนะแนวที่ปฏิบตัิการสอนอยู่ใน

สถาบนันัน้ๆเพื่อความสะดวกในการดแูล ตดิตามผล และให้ความช่วยเหลือนกัเรียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
                             1. หนังสือขอความอนุเคราะห์  
                             2. แนวทางข้อคาํถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับอัตลักษณ์แห่ง  

                             ตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก 
                             3. ตวัอย่างการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



166 
 

 



167 
 

 



168 
 

 
 



169 
 

 
 



170 
 

 

 
 



171 
 

 
แนวทางข้อคาํถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก 
 

ด้านความเป็นตวัของตวัเอง  
1. หากจะต้องตดัสนิใจในเร่ืองอะไรก็ตาม จะตดัสนิใจเองหรือไม ่ 

2. มีการตดัสนิใจอยา่งไรในการเลือกซือ้ของ 

3. การเลือกซือ้ของจะเลือกแบบท่ีเหมือนของใคร 

4. กล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็นในเร่ืองท่ีตนเองไมเ่ห็นด้วยตอ่เพ่ือนในห้องเรียนหรือไม ่อยา่งไร 

5. ทราบหรือไมว่า่การกล้าแสดงออกท่ีถกูต้องเป็นอยา่งไร 

6. รู้สกึอยา่งไรกบัท่ีได้เข้ามาศนูย์ค้นหาสมรรถนะการคดินี ้  

 
ด้านการรู้จักตนเอง  
1. ถ้าหนไูปเท่ียวตามที่ตา่งๆนัน้ (ช่ือนกัเรียน) จะแตง่ตวัแบบไหน  

2. ถ้าเราไปเท่ียว และเราเลอืกท่ีจะแตง่ตวัในแบบของเรา แล้วเรารู้สกึมัน่ใจมากน้อยอยา่งไร 

3. ตอนนีเ้ราพอใจในเร่ืองรูปร่างหน้าตาของเราอยา่งไรบ้าง 

4. ร่างกายสว่นใดท่ีเราชอบมาก และร่างกายสว่นใดท่ีไมช่อบ 

5. คดิวา่ตวัเองเป็นคนท่ีสามารถช่วยเหลอืครอบครัว หรือแบง่เบาภาระของครอบครัวได้หรือไม ่

6. คดิวา่ตวัเองสามารถทําอะไร หรือเร่ืองอะไรได้ดีบ้าง 

7. เร่ืองอะไรท่ีพยายามทําแล้วแตย่งัไมด่ีพอ 

8. รู้หรือไมว่า่ตวัเองนัน้มีความถนดั หรือชอบอะไรเป็นพเิศษบ้าง 

 
ด้านวุฒทิางอารมณ์ 
1. เม่ือทะเลาะกบัเพ่ือน เคยควบคมุอารมณ์ตวัเองได้เพียงใด 

2. เวลาโกรธแสดงออกอยา่งไร 

3. เวลาท่ีถกูใครขดัใจ รู้สกึอยา่งไรบ้าง  

4. เวลาท่ีไมพ่อใจใครชอบแสดงออกอยา่งไร 

5. เราเคยมองตวัเองวา่เป็นคนท่ีมีลกัษณะของอารมณ์แบบไหน  

 
ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต 
1. ท่ีเราเรียนหนงัสือทกุวนันีเ้พ่ืออะไร  

2. ได้เตรียมการในเร่ืองการเรียนอยา่งไร 
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3. ตอนนีเ้ราคดิวางแผนเร่ืองเรียนไว้อยา่งไร  

4. ไมท่ราบวา่เตรียมตวัเพื่อการมีอาชีพหรือยงั 

5. (ถ้าเตรียม) ทําอยา่งไร 

6. ในอนาคตเราอยากจะประกอบอาชีพอะไร 

7. มีการวางแผนชีวิตไว้อยา่งไร 
 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
1. ลองบอกซวิา่มีเพ่ือนท่ีสนิทหรือไม ่

2.  มีเพ่ือนท่ีสนิทเป็นเพื่อนตา่งเพศหรือเพศเดียวกนักบัเรา 

3. ลกัษณะของเพื่อนสนิท / เพ่ือนในกลุม่เป็นอยา่งไร 

4. หากเราจะเลือกคบเพื่อนหรือหาเพื่อนท่ีสนิทด้วย มีวิธีการเลือกอยา่งไร 

5. เวลาท่ีต้องทํางานกลุม่ เราเลือกท่ีจะเข้ากลุม่แบบไหน  

6. เวลาท่ีต้องทํางานกลุม่ เราเลือกท่ีเข้ากลุม่นัน้เพราะอะไร 

7. หากพบคนรู้จกัแตไ่มค่อ่ยคุ้นเคย เรามีความกล้าท่ีจะเข้าไปคยุกบัคนนัน้ได้อยา่งไร 

8. ถ้าต้องทํางานกบัเพ่ือนท่ีไมค่อ่ยสนิทกนัจะมีวิธีการทําอยา่งไร 
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