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      การศึกษาครั้ งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสาเหตุและการใหความชวยเหลือนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี. กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในป

การศึกษา 2551 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน จํานวน 7 คน  เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  

ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะห สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปผลเชิงพรรณนา 

   ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี ้

   1.  สาเหตทุีท่ําใหนกัเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันทัง้ 7 ราย สามารถสรุปไดดังนี้ 

                   1.1  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง พบวา มีปญหาดานรางกาย ดานจิตใจ และดานพฤติกรรม  

การเรียน ดังนี้ 

    1.1.1  ปญหาดานรางกาย ไดแก ปญหาดานสุขภาพ มีโรคประจําตัว 

    1.1.2  ปญหาดานจิตใจ ไดแก เบื่อหนายตอการเรียน ไมสนใจ ไมมีสมาธิ ขาดแรงจูงใจ

ในการเรียน ตองการความเปนอิสระ และการยอมรับจากเพื่อน 

    1.1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน ไดแก ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาไม

เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม และไมรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

        1.2  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน ไดแก 

    1.2.1  สาเหตุจากครอบครัว ไดแก 

   1.2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและ

รายไดตํ่า ครอบครัวมีฐานะยากจน 

   1.2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว ไดแก สภาพครอบครัวไมอบอุน แตกแยก 

และหยาราง 

   1.2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู ไดแก การอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม โดยการใหเงิน

แตไมมีเวลาอบรมสั่งสอน หรือเขมงวดจนเกินไป และลงโทษอยางรุนแรง 

 

 



 

    1.2.2  สาเหตุจากโรงเรียน ไดแก 

   1.2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน ไดแก นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียน

และมีกฎระเบียบที่เครงครัด 

   1.2.2.2  ดานครู  ไดแก  ครูมีภาระงานมาก ไมเขาใจปญหาของนักเรียน ลงโทษ

รุนแรง 

   1.2.2.3  ดานเพื่อน ไดแก ชักชวนใหหนีเรียน หนีออกจากบาน ไมสนใจเรียน  

และไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

   1.2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ยังไมมีทุนในการสนับสนุนดาน

การเรียนอยางเพียงพอ 

    1.2.3  สาเหตุจากสังคม ไดแก 

   1.2.3.1 สภาพชุมชน ไดแก ชุมชนที่อาศัยอยูใกลกับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 

เชน รานเกม หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร 

   1.2.3.2  ดานเพื่อนบาน ไดแก เพื่อนบานชวนไปขับรถจักรยานยนตเที่ยว  ชวนไป        

เที่ยวตามหางสรรพสินคา  โรงภาพยนตร 

   1.2.3.3  ดานสื่อมวลชน ไดแก เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากสื่อวิทยุ 

โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมทั้งจากอินเตอรเน็ต 

         2.  หลังจากไดรับการศึกษารายกรณีที่เปนกลุมเปาหมาย จํานวน 7 ราย โดยใหการชวยเหลือ

ในการใหคําปรึกษากลุมและการใหคําปรึกษารายบุคคล  ทําใหมีผลตอกลุมเปาหมายดังนี้ 

   2.1  ดานรางกาย พบวา มีปญหาสุขภาพลดลง 

   2.2  ดานจิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่

เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 

   2.3  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา มีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน สนใจเรียนมากขึ้น    

มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย เลือกแนวทางในการแกปญหา และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน 
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            The purpose of this study were to diagnosis the causes of the trend to dropouts and  

to used the appropriate approaches in intervention the  Mathayom SuksaⅡstudents of 

Presertitsaram School who trend to dropout during the academic year 2008.  The research 

instruments and psychological techniques used for gathering data were observation, interview, 

home-visit, autobiography and the Survey of Study Habits and Attitudes.  The collected data  

were analyzed, synthesized, interpreted and description concluded. 

       The results of the study were as following : 

     1. The causes that effected 7 students trend to dropout were as following :- 

               1.1  The students them selves :- 

                      1.1.1  The physical problems : poor health, and personal disease. 

                      1.1.2  The psychological problems : boring in study, lack of  interesting,  

low concentration and motivation in learning, need more freedom and recognition.                      

                      1.1.3  The behavioral problem : planningless, unappropriate time management, 

irresponsibility, worse study habit and attitude, and useless leisure.  

    1.2  The students’ environment which have been caused by the family, the school, and 

the community :- 

        1.2.1  The Family :- 

         1.2.1.1  The economic and social status low-income, and poverty. 

         1.2.1.2  The relationship in family : warmthless, broken home, and divorced 

         1.2.1.3  The rearing practice : inappropriate rearing practice, spoilage,  

too strict, and violent. punishment. 

      1.2.2  The school :- 

       1.2.2.1  The school environment : the overcrowded classes, and too strict 

school rules. 



 

       1.2.2.2  The teaches : teachers have too much work, lack mutual 

understanding towards students, and too violent punishment. 

       1.2.2.3  The friends : persuaded to class escape of house escape, to be class 

inattention, and to break school rules. 

       1.2.2.4  The other support : insufficient subsidizing. 

      1.2.3  The community :- 

       1.2.3.1  The community environment : the surroundings of the residential area 

are not supportive such as lots of game shops, department store, the theater. 

       1.2.3.2  The neighborhood : some neighbors persuaded them to stay away 

from school, shirking on motorcycle, wandering in the department store or in the theater. 

       1.2.3.3  The mass media : to imitate the inappropriate behavior from various 

kinds of medias such as radio, television, printings or internet. 

     2. After studied cases of 7 students, the provided interventions were group counseling and 

individual counseling, the results of the interventions were :- 

                2.1  The students’ health problems were decreased. 

                2.2  The students had more understanding them selves, could accept what happened  

to them, and had better motivation in their study. 

                2.3  The students had been improved in their study, for example, they paid more 

interested, had more planning, set their goals to achieve what the wanted, got positive solutions to 

their problems, and behaving, self development in schooling.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

              ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา  วงษอินทร 

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และรองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง กรรมการควบคุม     

ปริญญานิพนธ  ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ แกไขขอบกพรอง ดูแลใหกําลังใจผูวิจัย    

ตลอดมา   อีกทั้ งยังประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู เพิ่มเติมในขณะดําเนินการทําปริญญานิพนธ                 

รองศาสตราจารย ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล ประธานคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ 

และอาจารย ดร.สกล  วรเจริญศรี ที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบเพิ่มเติม  เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะ

ใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น อาจารยวิไลลักษณ พงษโสภา  อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

และอาจารย ดร.สกล  วรเจริญศรี  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง

และกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

     ขอขอบคุณผูอํานวยการ คณาจารย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-

นอมเกลานนทบุรี  ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือในการวิจัย และผูอํานวยการ คณาจารย   

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม  ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

   ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนรวมรุน และนอง ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทานที่ได

เปนกําลังใจเสมอมา 

   ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา  คณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหกับ

ผูวิจัย  ผูมีพระคุณทุกทาน ที่เปนกําลังใจพรอมทั้งใหความชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา และสุดทายขอขอบคุณ

ผูที่เปนกําลังใจสูงสุดคือบุตรสาวอันเปนที่รักและคูชีวิตของผูวิจัย ที่ทําใหผูวิจัยสามารถทําปริญญานิพนธ

จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

หมวด 2 มาตรา 10 ไดกําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย" 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 6)  กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดย

ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนใหกวางขวางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายและ

ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท  มีเปาหมายใหผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ไดเรียน

โดยไมเสียคาใชจาย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551: 2)  มาตรา 17 กาํหนดวา “ใหมี

การศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป   โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน

อายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ...”  และมาตรา 11 กําหนดวา “บิดา 

มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ           

ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ...”   ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546   

เปนตนมานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2548: 7-9)  จากความมุงหมาย หลักการ 

สิทธิและหนาที่ทาง การศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษา    

ภาคบังคับดังกลาว  การศึกษาจึงนับวาเปนกระบวนการเพิ่มพูนมูลคาของทุนมนุษย (Human Capital)  

เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริมขีดความสามารถและศักยภาพของบุคคล  โดยชวยใหบุคคลมี

รายไดและไดรับคาตอบแทนของสมองและแรงงานมากขึ้น  ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับภาวะความยากจน    

ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย พบวา การศึกษาต่ําเปนคุณลักษณะรวมที่เดนชัดที่พบในหมูคนจนอันสืบ

เนื่องจากขอจํากัดดานฐานะของครอบครัวและดานโครงสรางทางกายภาพของการจัดบริการศึกษาที่เปน

อุปสรรคสําคัญทําใหคนจนขาดโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา

หรือโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งหากจบการศึกษาภาคบังคับจะเอื้อใหมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ (วรัญญา เตียวกุล; และคณะ. 2550: 1) การศึกษาภาคบังคับ  จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการวางรากฐาน

ชีวิตของนักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย อารมณ/จิตใจ สังคม และสติปญญา  ใหสามารถมี

ความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2548: 1)   

 สภาพปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไมไดจัดหามาตรการรองรับหลังจากที่ผูเรียนออกจากระบบ

โรงเรียน  ซึ่งสงผลใหผูเรียนที่ออกกลางคันจํานวนมากใชชีวิตอยางไมมีเปาหมายและมีแนวโนมกระทํา

ความผิดตาง ๆ  จากขอมูลของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน บานกาญจนาภิเษก ในป 2548 พบวา   
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มีเด็กและเยาวชนที่เขาสูสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ประมาณ 36,000 คน         

สวนใหญเปนเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เพราะที่ผานมาโรงเรียนสวนใหญจะแกปญหาผูเรียนที่ทําผิด

โดยการผลักออกจากโรงเรียน และไมรับผิดชอบชีวิตของผูเรียนหลังจากที่ออกจากโรงเรียน หรือเมื่อพบกลุม

เด็กที่เสี่ยงตอการออกกลางคันแลวไมไดมีแนวทางการดําเนินการหรือสงตอเด็กกลุมนี้ใหไปในทิศทางใด  

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  2550: ออนไลน)  นักเรียนวัยรุนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อเขามาใช

ชีวิตในโรงเรียนยอมเกิดปญหาดานตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดปญหาจากตัวนักเรียนเอง ปญหาที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธกับครู เพื่อน และสภาพแวดลอมในโรงเรียน ฐานะทางครอบครัว การคบเพื่อนตางเพศ       

การเรียนการสอนของครู  เมื่อเกิดปญหาและแกไขปญหาไดก็สามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูทั้งวิชาการ 

วิชาชีพ และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  แตถาไมสามารถแกปญหาของตนไดจะทําใหเกิดความทอแท  

มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน อาจกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน การสอบไมผาน การหนีเรียน การลาออก

กลางคัน และเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีความสามารถ  ซึ่งอาจบั่นทอนการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ 

ของนักเรียนได  (สดใส  นิยมจันทร. 2541: 1-2)  จึงมีความเปนไปไดวาเด็กที่ออกกลางคันมีแนวโนมที่ถูก

ชักนําเขาสูวงจรปญหาสังคม สงผลกระทบตอคุณภาพของประชากร อันเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

และยังมีอัตราเสี่ยงตอการเพิ่มภาระและเปนปญหาใหกับสังคม ไมวาจะเปนปญหาแรงงาน การใช

ยาเสพติด การติดพนัน และการกออาชญากรรม เปนตน  (วีรนุช  ปณฑวณิช.  2544: 22) 

   อยางไรก็ตามถึงแมวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและพระราชบัญญัติการศึกษา         

ภาคบังคับ ไดกําหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

ตลอดจนหนวยงานทางการศึกษา  จะไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาอยางเต็มที่แลว   

ก็ตาม  แตจากขอมูลสถิติของนักเรียนออกกลางคัน โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นับวามี

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป  ดังเชนสถิติขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปการศึกษา 2549  พบวา ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  ปการศึกษา 

2547 มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน 43,214 คน จากนักเรียนตนป จํานวน 2,263,916 คน คิดเปนรอยละ 

1.91  และปการศึกษา 2548 พบวา มีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน 48,777 คน  จากนักเรียนตนป จํานวน 

2,311,668 คน คิดเปนรอยละ 2.11  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 4)  ปญหาของ

การออกกลางคันของนักเรียน นอกจากจะเปนปญหาทางดานการศึกษาและปญหาสวนตัวของนักเรียนแลว 

ยังเปนปญหาสืบเนื่องไปถึงปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชากรของประเทศ

อีกดวย  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2543: บทสรุปสําหรับผูบริหาร)  สภาพชีวิตของนักเรียนที่

ออกกลางคันตองพึ่งพิงพอแมตลอดเวลาและคบหาเพื่อนที่มีลักษณะเดียวกัน ไมไดมีการวางแผน ชีวิตอยู

ในวังวนความยากจน สงผลใหเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในดานอื่น ๆ เชน การเลือกประกอบ

อาชีพ  การเขาถึงบริการสวัสดิการของรัฐ  (ไพรินทร  รุยแกว. 2545: 25)  ซึ่งจากรายงานผลวิจัย ปจจัยที่

สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา เพศ การเปนชนกลุมนอย การมี
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ผูปกครองคนเดียว สภาพแวดลอมทางบาน การสนับสนุนทางบาน การเห็นความสําคัญของการศึกษาของ

บิดามารดา การยายโรงเรียน การสอบตก การทําการบาน ความปลอดภัยในโรงเรียน สติปญญา ทัศนคติ

ตอการเรียน  ความพึงพอใจในการเรียน และการเบื่อหนายตอการเรียน การถูกทําโทษ การมีพฤติกรรม

เบี่ยงเบน การขาดเรียน  ลวนมีอิทธิพลตอการออกกลางคันของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออมทั้งสิ้น 

(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 96-100) ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก พบวา         

ความยากจน ผูปกครองไมเห็นความสําคัญที่จะสงบุตรหลานเขาเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนไม

สามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนได  จึงเกิดการเบื่อโรงเรียน ขาดการดูแลเอาใจอยางใกลชิดจากครู 

ผูปกครอง ทําใหขาดเรียนบอย ๆ และผลตามมาคือออกกลางคันในที่สุด (ภูสิทธิ์  พรมตัน. 2543: 55)   

              ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษา

ภาคบังคับ  ในปการศึกษา 2547 มีนักเรียน จํานวนทั้งสิ้น 14,090 คน ออกกลางคัน จํานวน 126 คน      

คิดเปนรอยละ 0.89  ปการศึกษา 2548 มีนักเรียน จํานวนทั้งสิ้น 14,542 คน ออกกลางคัน จํานวน 166 คน  

คิดเปนรอยละ 1.14  ปการศึกษา 2549  มีนักเรียน จํานวน 14,614 คน ออกกลางคัน จํานวน 194 คน     

คิดเปนรอยละ 1.33  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2.  2548: 50; 2549: 51; 2550: 61)     

และจากประสบการณของผูวิจัยไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการศึกษา เปนเวลา 15 ป      

ปฏิบัติหนาที่ครูประจําชั้นเปนเวลา  2  ป  และจากการรายงานปญหาเด็กที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน   

ปการศึกษา 2550  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  การสัมภาษณ

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยแนะแนว  และนักเรียนที่ออกกลางคันในสังกัด พบวา สวนใหญนักเรียนที่ออก

กลางคัน  มีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม  สงผลกระทบใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค เชน หนีเรียน ขาดเรียน คบเพื่อนที่เกเร ติดเกม ยาเสพติด ลักขโมย ต้ังครรภไมพึงประสงค เปนตน  

ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนตกต่ํา ไมมาเรียน และออกกลางคันในที่สุด  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักเรียน

กลุมดังกลาวจะตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน  เพื่อเปนการประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ   โดยการศึกษาสาเหตุและการใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี

แนวโนมออกกลางคัน  โดยใชวิธีการศึกษาบุคคลเปนรายกรณี (Case Study) เพราะเปนกระบวนการศึกษา

รายบุคคลอยางละเอียดและตอเนื่อง  เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมตั้งแตสาเหตุของพฤติกรรมทั้งจากตัวบุคคล

นั้น ๆ  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะไดหาแนวทางชวยเหลือใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2529: 3)  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาสาเหตุและ

การใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยการศึกษาบุคคลเปนรายกรณี  เพื่อจะไดเปน

แนวทางที่จะชวยใหบิดามารดา ผูปกครอง ครู อาจารย ตลอดจนหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มีหนาที่
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เกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีความเขาใจถึงสาเหตุและรวมมือกันเพื่อหาวิธีการที่ เหมาะสมใน            

การชวยเหลือนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันใหเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับตอไป 

 
คําถามการวิจัย 
   1.  อะไรที่เปนสาเหตุใหนักเรียนมีแนวโนมออกกลางคัน ตัวนักเรียนเองหรือส่ิงแวดลอมเปนสาเหตุ

ที่ทําใหนักเรียนมีแนวโนมออกกลางคันหรือไม 

              2.  การใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันสามารถทําไดอยางไร  การศึกษา    

รายกรณีและการใหความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษากลุม รายบุคคล สามารถชวยเหลือนักเรียนที่มี

แนวโนมออกกลางคันไดหรือไม 
 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 

   เพื่อศึกษาสาเหตุ และแนวทางในการดําเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่มีแนวโนมออกกลางคัน  โดยการศึกษารายกรณี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   กลุมเปาหมายในการวิจัย 

  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมมีแนวโนมออกกลางคัน ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขต-

พื้นที่การศึกษานนทบุรี 2 จํานวน 7 คน ที่มีแนวโนมการออกกลางคัน  โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 

              1.  นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

              2.  ผานการคัดกรองจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว ฝายปกครองหรือโรงเรียนวามี

แนวโนมการออกกลางคัน   

   3.  นักเรียนสมัครใจใหความรวมมือในการศึกษารายกรณี 

   4.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน 

   5.  ฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

   6.  ผูปกครองประกอบอาชีพอิสระ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
               1.  การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน   (Case  Study)   หมายถงึ  วธิีการหรือ 

กระบวนการทีใ่ชในการศึกษานักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 ทีม่ีแนวโนมออกกลางคนั  แลวนาํรายละเอียดที ่
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ไดมาวิเคราะห ตีความใหเขาใจถึงสาเหตุของนักเรียนที่มีแนวโนมในการออกกลางคัน เพื่อเปนแนวทางใน

การใหความชวยเหลือนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับตอไป  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

                    1.1  การกําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การกําหนดจุดมุงหมายที่จะศึกษา 

ปญหา สาเหตุที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีแนวโนมในการออกกลางคัน และตั้งสมมติฐาน

หรือคาดคะเนวานักเรียนที่มีแนวโนมการออกกลางคันนั้นเกิดจากสาเหตุตัวนักเรียนเอง หรือส่ิงแวดลอม 

โดยอาศัยความรูและประสบการณ การทดสอบหรือคนหาขอมูล ขอเท็จจริงดวยวิธีตาง ๆ วาเปนไปตามที่

ต้ังสมมติฐานหรือคาดคะเนไวหรือไม 

                    1.2  การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  หมายถึง  การเก็บขอมูลและรายละเอียด 

ขอเท็จจริงจากนักเรียนหลังจากที่มีการกําหนดปญหา และตั้งสมมติฐานแลว  โดยการใชเครื่องมือใน     

การเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  นําขอมูลมาแปลความหมาย วิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทํา

ใหนักเรียนมีแนวโนมในการออกกลางคัน 

     1.3  การวินิจฉัย  หมายถึง  การนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมจากหลาย ๆ  วิธีการ

ตามขอ 1.2  มาเปนพื้นฐานของการสังเคราะหขอเท็จจริงในการประกอบการพิจารณา วินิจฉัยถึงสาเหตุที่

สงผลใหนักเรียนมีแนวโนมการออกกลางคัน  และใหความชวยเหลือใหนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษา

ภาคบังคับ 

                   1.4  การทํานายผล  หมายถึง  การคาดการณลวงหนา เพื่อบอกใหทราบวาจะสามารถชวย

นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันใหไดศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับไดมากนอยเพียงใด หลังจากที่

ทําการศึกษาแลว 

     1.5  การใหความชวยเหลือ หมายถึง  วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางที่จะชวยใหนักเรียนได

ศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล การใหคําปรึกษากลุมกับนักเรียนที่มี

แนวโนมการออกกลางคัน  

      1.6  การติดตามผล  หมายถึง  การประเมินผลหรือศึกษาเพิ่มเติมภายหลังจากให             

ความชวยเหลือนักเรียนที่มีแนวโนมการออกกลางคันวาประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด  โดยใช

แบบสัมภาษณเพื่อติดตามผลกับนักเรียน และตรวจสอบยืนยันโดยการสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา 

     1.7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ หมายถึง ผูวิจัยสรุปส่ิงที่ไดจากการศึกษานักเรียนที่มี

แนวโนมการออกกลางคัน และใหขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง ผูเกี่ยวของกับนักเรียน และบุคคลที่

สนใจที่จะศึกษาลักษณะกรณีดังกลาวตอไป 

  2.  นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแนวโนมที่

จะออกจากระบบโรงเรียนระหวางปการศึกษา และไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
               1.  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ หลักฐานจากการรายงาน

ปญหาเด็กที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน ปการศึกษา 2550 และไดศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณ

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว และนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานนทบุรี เขต 2  และเกณฑในการคัดกรองนักเรียนจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว      

ฝายปกครอง หรือโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน โดยพิจารณาจากหลักฐานการคัดกรองของโรงเรียน 

ประกอบดวย รองรอยหลักฐานแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ขอมูลการรายงานผลสาเหตุของนักเรียนที่

ออกกลางคันในปที่ผานไปแลวและโรงเรียนไดนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อสรุปผลถึงสาเหตุของ

นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันในปปจจุบันของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

สรุปไดวามีสาเหตุที่สอดคลองกัน คือ จากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบใหนักเรียนเกิด

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน หนีเรียน ขาดเรียน คบเพื่อนที่เกเร ติดเกม ยาเสพติด ลักขโมย ต้ังครรภไม 

พึงประสงค เปนตน  เปนผลใหการเรียนตกต่ํา ไมมาเรียน มีแนวโนมออกกลางคันและออกกลางคันในที่สุด   

ซึ่งไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                  

 

 

 

 

 
การศึกษารายกรณี 

สาเหตุ 
1. จากตัวนักเรยีนเอง ไดแก 
    ปญหาดานรางกาย ดานจติใจ  
    และดานพฤติกรรมการเรียน 
2. จากสิ่งแวดลอม ไดแก 
    ดานครอบครัว ดานโรงเรยีน 
    และดานสังคม 

 
แนวโนมออกกลางคัน 
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    2.  กรอบแนวคิดในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน ผูวิจัยไดดําเนินการ

ศึกษารายกรณี โดยใชกระบวนการ 7 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐานวาสาเหตุของ

แนวโนมออกกลางคันนาจะเกิดจากตัวนักเรียนเอง ไดแก ปญหาดานรางกาย ดานจิตใจ และดานพฤติกรรม  

การเรียน และเกิดจากสิ่งแวดลอม ไดแก ดานครอบครัว โรงเรียน และสังคม หลังจากนั้นไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการสังเกตและบันทึกการสังเกต สัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ

และสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  นําขอมูลที่ไดดังกลาวมาวินิจฉัยเพื่อใหไดสาเหตุของแนวโนมออก

กลางคัน   แลวนํามาทํานายผล และใหความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา

กลุมกับนักเรียน  ติดตามผลโดยการสัมภาษณนักเรียน  และตรวจสอบยืนยันโดยการสอบถามจากอาจารย

ที่ปรึกษา พรอมทั้งสรุปผลและใหขอเสนอแนะกับตัวนักเรียนเอง ผูเกี่ยวของกับนักเรียน และผูที่สนใจศึกษา

ตอไป 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการวิจยั 
 

   ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงสาเหตุและใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่มีแนวโนมการออกกลางคัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ซึ่งจะเปนแนวทางใหกับครู 

อาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของหรือผูปกครองในการดําเนินการให

ความชวยเหลือนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับตอไป  
 
ขอตกลงเบื้องตน 
  นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันทั้ง 7 คน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด  ผูวิจัยไดใชชื่อสมมติ  

ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความลับ 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

          ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของดังนี ้

          1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

   1.1  เอกสารที่เกีย่วของกับการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

        1.1.1  ความหมายของการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

          1.1.2  สาเหตุของการออกกลางคนัและแนวโนมการออกกลางคนั   

          1.1.3  การปองกนัแกไขการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

   1.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

     1.2.1  งานวจิัยในประเทศ 

          1.2.2  งานวิจัยตางประเทศ            

         2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณ ี

   2.1  เอกสารที่เกีย่วของกับการศึกษารายกรณี 

          2.1.1  ความหมายของการศึกษารายกรณ ี

          2.1.2  จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณ ี

                    2.1.3  ประโยชนของการศึกษารายกรณี 

          2.1.4  กระบวนการในการศึกษารายกรณี 

                    2.1.5  วิธีการที่ใชในการศึกษารายกรณี 

  2.2  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการศึกษารายกรณี 

                    งานวิจยัในประเทศ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 
  1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 
  1.1.1  ความหมายของการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคนั 

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  (2542: 6)  การออกกลางคัน  หมายถึง  การที่

นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเรียนไมสําเร็จตัวประโยค (ม.3) และตองออกไป และรวมถึงผูที่เคย

ออกกลางคันระหวางเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แลวกลับมาเรียนใหมทั้งในระบบโรงเรียนและนอก

ระบบโรงเรียนจนสําเร็จชั้น ม.3 ดวย 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) (2549: ฉ)  นักเรียนที่ออก

กลางคัน  หมายถึง  นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหวางป  โดยไมสามารถกลับเขามาเรียนได ซึ่งเกิด

จากสาเหตุฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว สมรสแลว มีปญหาในการปรับตัว ตองคดี/ถูกจับ เจ็บปวย/

อุบัติเหตุ อพยพตามผูปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว และกรณีอ่ืน ๆ 

  วระสา  จันทะคัต  (2549: 8)  เด็กนักเรียนออกกลางคัน  หมายถึง  นกัเรยีนทีม่แีนวโนม

หรือปญหาตาง ๆ ซึ่งไมสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 5)  เด็กที่เขาเรียนแลวแตออก

กลางคัน  หมายถึง  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว  แตออกจาก

สถานศึกษากอนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป   

  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2549: 5)  ไดใหความหมาย

ของเด็กที่กําลังเรียนอยูแตมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน  หมายถึง  เด็กที่มีแนวโนมวาจะออกจาก

สถานศึกษากอนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

  กลาวโดยสรุป  การออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่อยูในวัยตองเขาเรยีนและเขาเรยีน

ในระดับการศึกษาภาคบังคับแลวประสบปญหาในดานสวนตัว ครอบครัว ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ ทําให

ไมสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได  

  1.1.2  สาเหตขุองการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน  

         ผลจากการสังเคราะหงานวิจัย เร่ือง การออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษา   

ข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียน พบวา สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน

ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 

           1.  องคประกอบดานครอบครัว ไดแก ระดับการศึกษาของบิดา มารดา การมีหัวหนา

ครอบครัวเพียงคนเดียว การเห็นความสําคัญในการศึกษาของบิดา มารดา รายไดของครอบครัว          

การตามใจเด็กมากเกินไป  ผูปกครองไมมี เวลาเอาใจใส เด็ก  ทางบานตองการใชแรงงานเด็ก                 

ขาดความอบอุนทางบาน ครอบครัวแตกแยก การยายถิ่นของผูปกครอง 
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        2.  องคประกอบดานชุมชนและสิ่งแวดลอม ไดแก การคมนาคมไมสะดวก ที่พักเปน

แหลงสลัม เสื่อมโทรม การคบเพื่อนที่เกเร ชุมชนไมสนใจและไมเห็นความสําคัญการศึกษา การมีญาติ    

พี่นองออกกลางคันมากอน 

            3.  องคประกอบดานโรงเรียน  ไดแก สภาพแวดลอมโรงเรียนไมเหมาะสม ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนไมดี ขาดอุปกรณการเรียนที่นาสนใจ การทําโทษของครู เพื่อนลอเลียน กิจกรรม   

การเรียนและการสอนไมเอื้อใหอยากเรียน ถูกเพื่อนรังแก 

         4.  องคประกอบดานตัวนักเรียน  ไดแก การหนีโรงเรียน ผลการเรียนต่ํา การทํา

การบาน การเคยสอบตก การถูกทําโทษ สติปญญา ทัศนคติตอการเรียน การเบื่อหนายการเรียน          

การขาดเรียน พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเคยสอบตกซ้ําชั้น การไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม ปญหาเรื่อง

สุขภาพ ออกเพื่อแตงงาน มีอายุมากเกินไป ปญหาการสื่อภาษากับครู ปญหาชูสาวหรือต้ังครรภ ออกไป

ทํางานหรือประกอบอาชีพ ปญหายาเสพติด ชอบเที่ยวเตร การคบเพื่อนเสเพล (สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ. 2543: 49 – 51)  ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีผลตอการลาออกกลางคันของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากรายงาน      

การวิจัยโอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพตางดาวและเด็กชนเผาในจังหวัดสมุทรสาครของสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2549: 20 – 21) พบวา สาเหตุมักจะเกิดจากปจจัย ดังนี้ 

        1.  ปจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา การตกซ้ําชั้น     

ความไมสนใจในการเรียนและเห็นวาการเรียนเปนสิ่งที่นาเบื่อ  การที่เด็กมีอายุนอยหรือมากเกินไป       

การมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสติปญญา  และการมีปญหาทางสังคมของเด็ก  

        2.  ปจจัยทางบาน  ประกอบดวย  ความยากจน ครอบครัวมีรายไดและการศึกษาต่ํา  

การยายถิ่นเพื่อหางานทํา  ความตองการใชแรงงานเด็ก  และความไมเอาใจใสของครอบครัวที่มีตอ      

การเรียนของเด็ก       

        3.  ปจจัยดานโรงเรียนและครู ประกอบดวย จํานวนครูที่ไมพอเพียง ทัศนคติที่ไมดีของ

ครูตอการสอนและตอตัวเด็ก  การที่ครูไมสนใจติดตามเด็กที่ขาดเรียน  การขาดแคลนอุปกรณการสอนและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก  โปรแกรมการเรียนการสอนไมนาสนใจและไมตอบสนองความตองการของเด็ก 

       4.  ปจจัยดานชุมชนและวัฒนธรรม  ประกอบดวย  ระยะทางจากบานถึงโรงเรียน  

ความยากจนและความลาหลังของชุมชน  การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน น้ํากิน น้ําใช ชุมชนแออัด 

ชุมชนตางวัฒนธรรม  การที่คนในชุมชนมองไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและไมมีความสัมพันธกับ

โรงเรียน และกฎหมาย กฎระเบียบที่ไมเหมาะสมในสังคม 

       1.1.3  การปองกันแกไขการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 

           สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2543: 52 – 55)  ไดเสนอแนะการปองกันและ

แกไขปญหาการออกกลางคัน ออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
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        1.  ระดับนโยบาย 

             1.1  รัฐจะตองกําหนดใหมีนโยบายในการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

             1.2  รัฐตองมีการกําหนดเปาหมายการลดจํานวนผูที่ออกกลางคันในแตละปลง

อยางชัดเจน 

             1.3  รัฐตองมีมาตรการตาง ๆ ในการดําเนินการตามเปาหมาย โดยเนนมาตรการที่

เกี่ยวกับการจูงใจใหเด็กสนใจโรงเรียนและไมเกิดการเบื่อหนายในการเรียน มีมาตรการสงเสริม

สภาพแวดลอมทางบานใหดีข้ึน มาตรการในการปองกันอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่ไมดี 

             1.4  กรมเจาสังกัดที่เกี่ยวของจะตองมีโครงการตาง ๆ เพื่อสนองนโยบายการลด

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน สนับสนุนในดานงบประมาณสําหรับหนวยปฏิบัติ  เพื่อรณรงคปองกัน    

การออกกลางคัน 

              1.5  รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาประเด็นปญหาและสาเหตุ

ของการออกกลางคันมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรกลุมเสี่ยงในการออกกลางคัน 

         2.  ระดับปฏิบัติ 

             2.1  โรงเรียน ชุมชน บาน ชวยกันแกปญหาการออกกลางคันอยางจริงจัง  

             2.2  สรางความตระหนักหรือจิตสํานึกของผูปกครองใหเห็นความสําคัญของการ              

แกปญหา 

             2.3  จัดหาทุนการศึกษา 

             2.4  โครงการเยี่ยมบานเนนที่นักเรียนกลุมเสี่ยงตอการออกกลางคัน 

             2.5  โครงการชวยเหลือดานการเรียน  

             2.6  ชุมชน องคกร และสังคม ควรเขามามีสวนรวมในการแกปญหา 

             2.7  โรงเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่บานเมือง  ตองกวดขันเอาจริงเอาจังกับปญหา

เร่ืองยาเสพติด วางแผนและหาแนวทางแกไขอยางเปนรูปธรรม 

             2.8  ควรมีฐานขอมูลของโรงเรียนที่มีขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงตอการออก

กลางคันของนักเรยีน เพื่อทราบลวงหนาและสามารถใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

             2.9  โรงเรียนควรเนนการประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชนเห็นความสําคัญและ

ดูแลเด็กใหเรียนอยางมีความสุข 

             2.10  ใชมาตรการในการติดตามและประเมินผลโดยเนนที่นักเรียนในกลุมเสี่ยงเปน

พิเศษ 

             2.11  สงเสริมนักเรียนใหมีรายไดระหวางเรียน 

             2.12  สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ 
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             2.13  สงเสริมอาชีพใหผูปกครองมีรายได 

             2.14  จัดหาที่พัก รถรับสงนักเรียนในกรณีที่บานอยูหางไกล  

             2.15  จัดหาบรรยากาศของโรงเรียนใหนาอยู ปลอดภัย อบอุน 

             2.16  จัดใหมีระบบเฝาระวังนักเรียนที่มีแนวโนมการออกกลางคัน 

             2.17  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการออกกลางคันของนักเรียนตลอดเวลา 

             2.18  จําแนกนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการออกกลางคัน 

             2.19  กําหนดปญหาและสาเหตุความตกต่ําทางวิชาการ โดยการทบทวนการเรียน      

การสอนใหดีข้ึน 

.             2.20  จัดใหมีบริการดานการปรึกษาเพื่อแกไขทัศนคติที่เปนลบตอการเรียนและ

โรงเรียนเพื่อลดอัตราการเสี่ยงตอการออกกลางคัน 

             2.21  ใหสถานศึกษากําหนดใหมีโครงการสอนซอมเสริมแกนักเรียนที่มีผล        

การเรียนต่ํา 

             2.22  ควรคํานึงถึงการลงโทษอยางรุนแรง ไมมีเหตุผล ควรลงโทษอยางเหมาะสม 

จึงไมทําใหนักเรียนเสี่ยงตอการออกกลางคัน 
    1.2  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการออกกลางคันและแนวโนมการออกกลางคัน 
      1.2.1  งานวิจัยในประเทศ 

             บุรุศร  งามจิตร   (2540: ออนไลน)   ไดทําการวิจัยการออกกลางคันของนักเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี  โดยคนหาแนวทางในการลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของกลุมโรงเรียน กลุมชุมชน และกลุมนักเรียน ผลการวิจัย

พบวา มีแนวทาง 3 ประการ คือ  

            1.  กลุมโรงเรียน กลุมชุมชนและกลุมนักเรียนสรางงานรวมกัน โดยคิด ทําและ             

แกปญหารวมกัน   

            2.  นําองคกรของภาคเอกชนและภาครัฐ เขาไปเสริมศักยภาพในดานพัฒนาอาชีพ 

โดยการกระจายรายไดและการเพิ่มผลผลิต  

            3.  ดําเนินการจัดทําโครงการรองรับโดยขอความชวยเหลือหรือความรวมมือดาน

งบประมาณจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบล/จังหวัด โครงการพัฒนา

จังหวัด โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.กจ.) ของกระทรวงมหาดไทย มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม

เปนตน  

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   (2543: ออนไลน)   ไดทําการวิจัยการศึกษา

วิเคราะหสถานการณการออกกลางคันของนักเรียนในประเทศไทย  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ  

การออกกลางคัน ไดแก  
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          1.  ปจจัยดานภูมิหลังของครอบครัว เชน ความเอาใจใสของผูปกครอง ฐานะทาง

เศรษฐกิจ ครอบครัวมีรายไดตํ่า การยายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ การตั้งเปาหมายการศึกษาของบุตรหลาน 

มีความสัมพันธกับอัตราการออกกลางคันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

          2.  ปจจัยดานตัวนักเรียน เชน การเรียนออน สอบตกซ้ําชั้นบอย ปญหาสุขภาพ     

การติดยาเสพติด ปญหาชูสาว 

             3.  ปจจัยดานโรงเรียนและครู  เชน นโยบายและวิธีปฏิบัติของโรงเรียนเกี่ยวกับ

หลักสูตร วิธีการสอน ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการขาดเรียน ขาดระบบติดตามและเฝาระวังและ

ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนอยางตอเนื่อง หลักสูตรและรูปแบบการสอนขาดความคลองตัวไมเหมาะกับ

สภาพทองที่ ไมสนองตอบตอความจําเปนและความสนใจของนักเรียน ไมเนนการประกอบอาชีพ วิธีการ

จัดสรรทุนการศึกษาที่แจกใหไมถึงเด็กกลุมเปาหมายอยางเพียงพอ   

      ชีวรัตน  ดุษณี  (2546: ออนไลน)   ไดทําการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันสําหรับ

นักเรียนในสถานสงเคราะหเด็กบานเมอรซี่  ในความดูแลของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล ผลการวิจัย

พบวา สาเหตุในการตัดสินใจออกกลางคันมี 3 ดาน คือ 

      1.  ดานสถานภาพสวนตัว พบวา เด็กเปนคนมีอารมณรอน  มีอายุมากกวาเพื่อนรุน

เดียวกันและคิดวาตนเองสติปญญาไมดี ถูกลอเลียนกลั่นแกลงจากเพื่อน ไมมีความอดทนตอวิชาที่ไมชอบ 

      2.  ดานเพื่อน ครู และสถานศึกษา พบวา ครูไมมีความอดทนสูง ชอบลงโทษ ดุดา 

โรงเรียนมีระเบียบวินัยมาก  

      3.  ดานการดําเนินงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็กบานเด็กเมอรซี่  พบวา 

เจาหนาที่ใหทางเลือกรูปแบบการศึกษานอยเกินไป  ไมสามารถใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง เขมงวดและมีวินัย

มากเกินไป และขาดเจาหนาที่แนะแนวการศึกษา 

      รอฮานี  ดอหะ  (2546: ออนไลน)   ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่เปน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการแกปญหาออกกลางคันของนักเรียนศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียน

ประถมศึกษา ตําบลมะนังตายอ จังหวัดนราธิวาส  พบวา  

      1.  สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน  คือ  ตัวนักเรียนเอง การเรียนการสอนของครู 

การจัดการของโรงเรียน  และความสัมพันธในครอบครัว 

      2.  แนวทางในการแกปญหาออกเรียนกลางคันของนักเรียน  พบวา  รูปแบบใน           

การแกปญหาตองหลากหลายวิธี ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเด็กแตละคน ตลอดจนเขาถึงไดงาย    

เนนการทํางานใหครบวงจรทั้งการปองกันและแกปญหาบนฐานขอมูลเด็กแตละคน ทุกฝายตองรวมกัน

ปองกันใหไดผล 

      3.  บทบาทของผู เกี่ยวของตองใหความรัก ความเอื้ออาทร ความเอาใจใสและ        

ความเปนมิตร  ตองปองกันและแกปญหาใหเต็มศักยภาพ และพัฒนาทักษะชีวิต  ใหผูเกี่ยวของเขามามี
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สวนรวมในการรวมคิด  รวมแกปญหา   รวมประชาสัมพันธ  รวมกันรณรงค รวมปลุกจิตสํานึก               

รวมพิทักษสิทธิ และรวมกันปฏิสัมพันธอยูบนฐานความถาวรและยั่งยืน 

      สุภาพ  กองจริต  (2547: 59-62)  ไดทําการวิจัยผลการศึกษาการใชโปรแกรมการพัฒนา

ตนเองในเด็กกลุมเสี่ยงที่จะออกกลางคันของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรี

สงเคราะห) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพื้นฐาน  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมเสี่ยงที่จะออกกลางคันหลังจากทดลองใชโปรแกรม          

การพัฒนาตนเองแลว นักเรียนมีคะแนนความภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    

ระดับ .05  

         วระสา  จันทคัต   (2549: 98-100)   ไดทําการวิจัยผลการพัฒนาการดําเนินงาน

ปองกันปญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนคุรุราษฎรสามัคคี อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด          

ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานโดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการทําใหครูมีความรูความเขาใจ

และตระหนักถึงปญหาการปองกันนักเรียนออกกลางคันที่สอดคลองกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ผูปกครองมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและมีเจตนารมณรวมกันที่จะให   

ความรวมมือในการปองกันปญหานักเรียนออกกลางคัน และกิจกรรมการเยี่ยมบาน ทําใหมีขอมูลนักเรียน

รายบุคคลที่เปนสภาพที่แทจริงและสามารถคัดกรองนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถหา

แนวทางปองกันและชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม กระบวนการนิเทศกํากับติดตาม ทําใหครู

ไดรับการสนับสนุนสงเสริม รวมทั้งไดรับการดูแลเอาใจใสทําใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  สงผล

ทําใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือและดูแลเปนอยางดีทําใหจํานวนนักเรียนออกกลางคันลดจํานวนลง 

   1.2.2  งานวิจยัตางประเทศ     

    มูลนิธิ Bill and Melinda Gates (Azzam. 2007: 91-93) ไดศึกษาสาเหตุของนักเรียน

ออกกลางคันโดยการศึกษาตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับทรรศนะของเยาวชน อายุ 16-25 ป ที่ไมสําเร็จ

การศึกษาในโรงเรียนมัธยม พบวา สาเหตุที่สําคัญในการออกจากโรงเรียน 5 อันดับ คือ รอยละ 47  

โรงเรียนทําใหพวกเขาเบื่อหนาย  รอยละ 43  การขาดเรียนมากเกินไปหรือหลาย ๆ วัน ทําใหเรียนไม     

ทันเพื่อน  รอยละ 42  ใชเวลาอยูกับเพื่อนและไมสนใจในการเรียน  รอยละ 38  ใชชีวิตอิสระมากและขาด

การดูแลเอาใจใส  รอยละ 35  เรียนออน  และกลุมเยาวชนดังกลาวไดแนะนําวิธีการปฏิบัติ 5 ประการ    

ซึ่งนําไปใชในการปรับปรุงโอกาสของการสําเร็จการศึกษา 5 ประการกับโรงเรียนและรัฐบาลที่สามารถ

นําไปปฏิบัติได คือ 

   1. โรงเรียนควรจัดการเรียนรูผานประสบการณมากขึ้น เพราะนักเรียนตองการ       

การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในโรงเรียนและการทํางาน   
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   2.  โรงเรียนควรปรับปรุงการสอนและสนับสนุนนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน หาครู

ที่ดี จํานวนนักเรียนตอชั้นไมมากเกินไป สอนรายบุคคลและมีการกวดวิชามากขึ้น และครูมีเวลาใหกับ

นักเรียน 

   3.  โรงเรียนควรปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรียน  นักเรียนสวนใหญเชื่อวาโรงเรียน

ตองการการนิเทศชวยเหลือ และการมีวินัยในชั้นเรียน และนักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งมีความเหน็วาโรงเรยีน

ควรจะปองกันนักเรียนจากความรุนแรง 

  4.  นักเรียนควรมีความสัมพันธหรือมีผูคอยยึดเหนี่ยวไดกับผูใหญที่อยูในโรงเรียน  

อยางนอย 1 คน 

  5.  ใหปรับปรุงการสื่อสารระหวางผูปกครองกับโรงเรียน เมื่อนักเรียนขาดเรียน 

  คริสเทล (Christle; และคนอื่น ๆ. 2007: 325-39) ไดศึกษาลักษณะเฉพาะของโรงเรียน

ที่สัมพันธกับอัตราของนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันสูง  พบวา  

  1.  การวิเคราะหความสัมพันธ  ตัวแปรลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ไดแก การเรียน   

ซ้ําชั้น สภาพเศรษฐกิจสังคม อัตราการละเมิดกฎหมาย อัตราการพักการเรียน และอัตราการทําผิด

กฎระเบียบของโรงเรียน  เปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันอยาง

มีนัยสําคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อัตราการเขาเรียน  อัตราความสําเร็จของการเปลี่ยนผานไปสู

ความเปนผูใหญ  และรอยละของนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติเปนคนผิวขาว  เปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธเชิงลบกับอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันอยางมีนัยสําคัญ 

  2.  การเปรียบเทียบกลุมโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียนที่ออกกลางคันสูงและต่ํา พบวา    

ตัวแปรลักษณะเฉพาะของโรงเรียน 7 ประการของ 2 กลุม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขาชั้นเรียน อัตราความสําเร็จของการเปลี่ยนผานไปสูความเปนผูใหญ 

โรงเรียนที่มีอัตรานักเรียนที่ออกกลางคันต่ํา มีนัยสําคัญที่สูงกวาโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียนออกกลางคันสูง  

และรอยละของนักเรียนที่มาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมต่ํา อัตราการซ้ําชั้น อัตราการพักการเรียน อัตราการ

ละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียนที่ออกกลางคันสูงมีนัยสําคัญที่สูงกวาโรงเรียนที่มีอัตรา

นักเรียนที่ออกกลางคันต่ํา 

  3.  การสํารวจ สังเกต สัมภาษณผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน พบวา ในโรงเรียนที่มี

อัตรานักเรียนออกกลางคันต่ํา  ผูบริหารจะมีประสบการณการบริหารมากกวาโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียน

ออกกลางคันสูง รวมถึงลักษณะเฉพาะของบุคลากร เชน การแตงกาย การจัดการเรียนรู ความคาดหวังใน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ดีกวาโรงเรียนที่มีอัตรานักเรียนออก

กลางคันสูง 

  ซูยัน  และจิงโย  (Suhyun; & Jingyo.  2007: 297-306) ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงและระดับ

ความเสี่ยงในการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวา ปจจัยที่เสี่ยงในการออกกลางคันของ
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นักเรียนมัธยมศึกษา คือ ความลมเหลวในการเรียนรูดานวิชาการ สถานะทางเศรษฐกิจตกต่ํา และปญหา

ดานพฤติกรรม  ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคันของ

นักเรียน  
                      

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 
              2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 
           2.1.1  ความหมายของการศึกษารายกรณี 

                                          พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์ (2536: 1)  ไดแยกความหมายไวดังนี้ 

                                          การศึกษา  คือ  การคนหา เสาะหาเรื่องราวตาง ๆ โดยละเอียด  เพื่อใหรูและ

เขาใจเรื่องนั้น ๆ อยางถองแท  โดยใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ  ชวยในการศึกษาหรือคนหา เชน ใชเทคนิค      

การสังเกตหรือสัมภาษณ   

                                          บุคคล  หมายถึง  บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราสนใจจะศึกษาเพื่อที่จะทํา   

ความรูจักและเขาใจบุคคลนั้นใหดีที่สุด 

                                          เปนรายกรณี  มีความหมาย 2 ประการ คือ การศึกษาเปนคน ๆ ไป  แตละคน

ที่ตองการจะศึกษาหรือศึกษาเปนราย ๆ ไป  ในการศึกษาแตละครั้งมุงเฉพาะมูลเหตุที่สนใจจะศึกษาเปน

เร่ือง ๆ 

                                          พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 8)  คือ  การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอยาง

ลึกซึ้งและวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนนั้น หรือมีพฤติกรรมแปลกไปวามีสาเหตุมาจาก

อะไร รวมทั้งแปลความหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ วามีความสัมพันธกับปญหาและการปรับตัวของบุคคล

นั้นอยางไร  

                                          ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 170)  เปนการศึกษาบุคคลอยางกวางขวางและ

อยางละเอียดทั้งภูมิหลังและชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน  ซึ่งขอมูลตาง ๆ จะชวยทําใหผูศึกษารูจักและ

เขาใจบุคคลนั้นไดอยางแทจริง  อันจะเปนประโยชนตอการแนะแนว ชวยเหลือบุคคลนั้น  และชวยใหตัว

เขาตระหนักรู รวมทั้งสามารถปรับตนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

                                          ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 3)  คือ  กระบวนการของการศึกษารายละเอียด

ตาง ๆ เกี่ยวกับบุคคลติดตอกันอยางตอเนื่อง  โดยศึกษาทั้งภูมิหลังและการดํารงชีวิตความเปนอยูใน

ปจจุบัน  เพื่อรวบรวมเปนขอมูลและนําไปวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเชนนั้นหรือ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมาจากสาเหตุอะไร  รวมถึงการแปลความหมายของพฤติกรรมดังกลาววามี

ความสัมพันธกับการปรับตัวที่ดี  หรือลักษณะของการปรับตัวที่เปนปญหาของบุคคลนั้นอยางไร  อันจะทํา

ใหเกิดการรูจักและเขาใจในดานตาง ๆ ของตัวเขาอยางแทจริง  เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการสนับสนุนหรือ

การใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  ชนนิทรชยั  อินทิราภรณ และสุวิทย  หิรัณกาณฑ  (2548: 40)  การศึกษารายกรณี

เกี่ยวกับตัวเดก็ เปนการศึกษาทางจิตวิทยาอยางหนึง่โดยการศึกษาเฉพาะรายซึง่ไดแก การศึกษาประวัติ

สวนตัว การศกึษา อาชีพ ความประพฤติ ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลไวเปนหลักฐาน

สําหรับชวยอธบิายตัวบุคคลผูนั้น และเพื่อความเขาใจบุคคลนั้นดียิง่ขึ้น การศกึษาวิธนีี้ใชมากในดาน   

การใหคําปรึกษา (Counseling)  การแนะแนวและงานทางสงัคมสงเคราะห 

 นงลักษณ  ประเสริฐ และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 67)  เปนกระบวนการศึกษา

รายบุคคลหรือเหตุการณเฉพาะกรณีอยางเปนระบบ ละเอียด ลึกซึ้ง  โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล วินิจฉัยปญหา แลวดําเนินการชวยเหลือ 

 จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การศึกษารายกรณี หมายถึง  

กระบวนการในการใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ในการศึกษาบุคคลอยางละเอียดและตอเนื่อง  เพื่อให

สามารถไดขอมูลที่ทําใหรูจัก เขาใจ และวิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล อันจะนําไปชวยเหลือ

บุคคลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

               2.1.2  จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณี 

  พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 10)  ไดใหความมุงหมายของการศึกษารายกรณี ดังนี้ 

  1.  เพื่อสืบคนหาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติ  ซึ่งทางโรงเรียนจะได

ใหความชวยเหลือและแกไขไดอยางถูกตอง   

 2.  เพื่อสืบคนกระสวน  (Pattern)  ของพัฒนาการของนักเรียนทั้งในดานรางกาย 

สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ  ซึ่งทางโรงเรียนจะไดใหการสงเสริมพัฒนาไดอยางเหมาะสม 

 3.  เพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง 

สามารถพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอ และเลือกอาชีพ

และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนไดดีข้ึน และใหความรวมมือกับทาง

โรงเรียนในการแกไขปญหาของบุตรหลานของตน 

 5.  เพื่อชวยใหคณะครูไดเขาใจนักเรียนอยางละเอียด ลึกซึ้ง ถูกตอง และนําผล

การศึกษารายกรณีไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการใหบริการตาง ๆ        

แกนักเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและความพรอมของนักเรียน 

 ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 170 – 171)  ไดกลาวถึงความมุงหมายการศึกษา      

รายกรณีเพื่อการแนะแนว ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาแบบของพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม 

จิตใจ และสติปญญา  อันจะเปนประโยชนในการสงเสริมพัฒนานักเรียนไดอยางเหมาะสม 
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 2.  เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะพฤติกรรม

ผิดปกติ  ซึ่งทางโรงเรียนจะไดใหความชวยเหลือและแกไขไดอยางถูกตอง 

 3.  เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจและตระหนักรูในตัวเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับ

ตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศกึษาตอและเลอืก

อาชีพอยางเหมาะสม  ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพื่อชวยใหคณะครูไดรูจักและเขาใจนักเรียนอยางละเอียด ลึกซึ้ง ถูกตอง    

และนําผลของการศึกษารายกรณีไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการให                     

บริการตาง ๆ แกนักเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและความพรอมของนักเรียน 

 5.  เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจบุตรหลานของตนไดดียิ่งขึ้น  เพราะไดทราบขอมูล

รายละเอียดตาง ๆ ที่ครูไดศึกษารวบรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  อันจะกอใหเกิดความรวมมือ

กับทางโรงเรียนในการแกปญหาของบุตรหลานของตน 

 มัลลวีร  อดุลวัฒนศิริ  (2547: 44)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการศึกษารายกรณี

ที่เนนไปในแนวทางของการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาดังนี้ 

 1.  เพื่อทําความเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนอยางเปน

ระบบ 

 2.  เพื่อวางแผนชวยเหลือนักเรียนในการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู ตลอดจน

ปองกันปญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และชวยพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ แกนักเรียน 

 3.  เพื่อใหความชวยเหลือและติดตามผลการชวยเหลือนักเรียน 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 3)  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการศึกษารายกรณี

ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบพัฒนาการของบุคคลทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ 

และสังคม  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือและแกไขไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

 2.  เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมผิดปกติ และจะไดหาแนวทางให 

การชวยเหลือแกไขไดถูกตองเหมาะสมและไดผล 

 3.  เพื่อใหบุคคลเกิดความเขาใจในตนเอง ยอมรับความเปนจริงเกี่ยวกับตน      

เพื่อนําไปสูการมีความสามารถพัฒนาตนเองได  สามารถวางแผนชีวิตและเลือกแนวทางการศึกษาตอและ

เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนได  จนทําใหมีการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 4.  เพื่อชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน บุคคลในครอบครัว หรือพอ แม ญาติพี่นอง 

หรือผูรวมงานเกิดความเขาใจเขาไดอยางละเอียดลึกซึ้ง  ถูกตอง  พรอมที่จะใหความรวมมือใน              

การชวยเหลือและนําผลการศึกษารายกรณีไปหาแนวทางการชวยเหลือแกไขปญหาได 
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 5.  เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม

กับบุคลิกลักษณะของเขา  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการใหความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นงลักษณ  ประเสริฐ และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 68)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงค

ของการศึกษารายกรณี ดังนี้ 

 1.  เพื่อชวยปองกันปญหา เชน การเรียนไมจบหลักสูตร การทะเลาะวิวาท การติด-

สารเสพติด 

 2.  เพื่อชวยใหบุคคลในการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เชน การหนีเรียน 

พฤติกรรมกาวราว  การทําผิดกฎระเบียบวินัย  เลนการพนัน  ขโมย  เปนตน 

 3.  เพื่อสงเสริมบุคคลใหพัฒนาตนเองตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  

เชน  ฝกความเปนผูนํา/ผูตามที่ดี  ฝกสรางวินัยใหกับตนเอง  เขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ศึกษาหา

ประสบการณ  ขอเท็จจริง  เรียนรูจากแหลงขอมูลโดยตรง  เปนตน 

 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักแนะแนวเกี่ยวกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

ของการศึกษารายกรณีขางตน  สรุปไดวา  การศึกษารายกรณีจะชวยใหผูศึกษา ครู และผูเกี่ยวของไดรูจัก 

เขาใจรายกรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ สาเหตุของพฤติกรรมไดอยางละเอียด ถูกตองแทจริง และราย

กรณีที่ศึกษาเกิดความเขาใจในตนเอง ยอมรับความเปนจริง และรวมกันหาแนวทางปองกันปญหา แกไข

พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา และสงเสริมใหพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

จนทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตอไป 

2.1.3 ประโยชนของการศึกษารายกรณี 
                                  พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 10 – 11)     ไดจําแนกประโยชนของการศึกษารายกรณีไว 

ดังนี้ 

 1.  ประโยชนตอครูหรือผูแนะแนวที่เปนผูศึกษาโดยตรง 

      1.1 ชวยใหครูหรือผูแนะแนวไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนอยาง

กวางขวาง  ทําใหรูจักและเขาใจธรรมชาติของมนุษยอยางแทจริง  ชวยใหครูหรือผูแนะแนวมีความเขาใจ

และยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลดีข้ึน  มีจิตใจเปนกลาง  ไมมีอคติตอบุคคลที่มาเกี่ยวของ 

      1.2  ชวยใหครูหรือผูแนะแนวเขาใจถึงสาเหตุและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กอใหเกิด

พฤติกรรมที่เปนปญหา  ทําใหมองเห็นลูทางที่จะใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับนักเรียนไดอยาง

เหมาะสม ทันเวลาและเหตุการณ 

      1.3  ชวยใหครูหรือผูแนะแนวมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือและกลวิธี

ตาง ๆ ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  และยังชวยใหเปนคนมีเหตุผล รูจักเก็บขอมูลอยางมีระบบ 

รูจักแกปญหา โดยใชขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

 



 20 

 2.  ประโยชนตอนักเรียนที่เปนผูไดรับการศึกษา 

      2.1  ชวยใหนักเรียนไดเกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง 

มีการปรับปรุงตนเอง หรือแกไขปญหาของตน  เพื่อชวยใหมีสภาพชีวิตที่ดีข้ึนกวาเดิม 

      2.2  ชวยใหนักเรียนมีกําลังใจและมีความเต็มใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปอยางมี

ความหวังและอยางเข็มแข็ง 

 3.  ประโยชนตอคณะครูและโรงเรียน 

      3.1  ชวยใหคณะครูรูจักและเขาใจนักเรียนของตนดีข้ึน  ยินดีใหความรวมมือใน

การชวยเหลือแกไขปญหาใหกับนักเรียน 

      3 .2  ชวยให โ รง เรียนไดทราบขอ เท็จจ ริงต าง  ๆ  เกี่ ยวกับปญหาและ              

ความตองการของนักเรียน  ทําใหสามารถนําขอเท็จจริงเหลานั้นมาใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงการเรยีน 

การสอน  การจัดกิจกรรม และการใหบริการดานตาง ๆ แกนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 4.  ประโยชนตอผูปกครองของนักเรียนผูไดรับการศึกษา 

      4.1  ชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนดีข้ึน  ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอ    

บุตรหลานของตนไดอยางเหมาะสม 

      4.2  ชวยใหผูปกครองเกิดความสบายใจ  เพราะไดตระหนักวาโรงเรียนมีความ

ต้ังใจและจริงใจในการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และสงเสริมพัฒนานักเรียน 

 ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 182)  ไดกลาวถึงประโยชนของการศึกษารายกรณี

ดังตอไปนี้ 

 1.  ทําใหไดขอมูลจํานวนมากและกวางขวาง  ชวยใหรูจักและเขาใจนักเรียน

ละเอียดทุกแงทุกมุม 

 2.  ชวยใหสามารถนําขอมูลที่รวบรวมไดนั้นมาวิเคราะหและวินิจฉัยหาสาเหตุของ

พฤติกรรมไดมากกวาวิธีการอื่น ๆ 

 3.  ทําใหผูศึกษาและผูที่ เกี่ยวของมองเห็นแนวทางที่จะใหความชวยเหลือที่

เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 

 4.  ทําใหนักเรียนไดรูจัก เขาใจในตนเอง สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข และการที่นักเรียนสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขเทากับเปนการลดปญหาและเปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาชาติอีกทางหนึ่งดวย 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 49)  ไดกลาวถึงประโยชนของการศึกษารายกรณีดังนี้ 

 1.  ทําใหไดกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชนอยาง

กวางขวางในอันที่จะทําใหเกิดการรูจักและความเขาใจในตัวบุคคลอยางละเอียดทุกซอกทุกมุม 
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 2.  ทําใหสามารถเขาใจและมองเห็นแนวทางในการใหความชวยเหลือบุคคลได

อยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3.  ชวยใหมีการนําขอมูลที่รวบรวมไดนั้นมาวิเคราะหและวินิจฉัยหาสาเหตุของ

พฤติกรรมไดมากกวาวิธีการอื่น ๆ 

 4.  ทําใหผูทําการศึกษาและผูที่เกี่ยวของสามารถใหความชวยเหลือไดตรงจุดและ

ไมเสียเวลาในการลองผิดลองถูกในการใหความชวยเหลือ  เนื่องจากไดใชเวลาศึกษาและติดตามผล

โดยตรง 

 5.  ทําใหรายกรณีที่ถูกศึกษาเกิดการรับรูและเขาใจตนเอง ยอมรับตนเอง สามารถ

ปรับตัวไดดีข้ึน และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งการที่บุคคลดํารงชีวิตอยูไดอยางมี

ความสุขนั้นเทากับเปนการลดปญหาและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

ในอีกทางหนึ่งดวย  

 นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 70)  ไดกลาวถึงประโยชน

ของการศึกษารายกรณี ดังนี้ 

 1.  ชวยใหผูศึกษาและผูเกี่ยวของเขาใจและยอมรับเร่ืองความแตกตางระหวาง

บุคคลมากขึ้น 

 2.  ทําใหไดขอมูลที่ละเอียด ลึกซึ้ง มีเหตุผล 

 3.  ผูศึกษาไดฝกทักษะการแกปญหาโดยใชขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

 4.  บุคคลที่เปนกรณีศึกษาจะไดรับความชวยเหลือ เกิดความเขาใจตนเอง ยอมรับ

ความจริง มีกําลังใจ มีความเต็มใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปอยางมีความหวังและเขมแข็ง 

 5.  ชวยใหผูปกครองเกิดความสบายใจ เพราะไดตระหนักในคุณคาบุคคลที่เปน

กรณีศึกษาและเห็นความตั้งใจจริงของผูศึกษา นักแนะแนว  หรือสถาบันในการชวยเหลือ แกไข            

และสงเสริมพัฒนาบุคคล 

 สรุปไดวา ประโยชนของการศึกษารายกรณีเกิดประโยชนตอผูศึกษา ครู รายกรณีที่

ศึกษา และผูเกี่ยวของกับรายกรณีที่ศึกษา ทั้งในดานการรูจัก เขาใจสาเหตุของพฤติกรรมของรายกรณี 

และรายกรณีสามารถรู เขาใจ และยอมรับตนเอง อันจะนําไปสูความรวมมือในการหาแนวทางรวมกันเพื่อ

ชวยเหลือ แกไข และสงเสริมพัฒนารายกรณีที่ศึกษาใหสามารถปรับตัวและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.1.4 กระบวนการในการศึกษารายกรณี  
                                 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536: 6)  ไดสรุปข้ันตอนการทําการศึกษารายกรณีไวดังนี้ 

 1.  การกําหนดปญหา  คือ  การคัดเลือกสิ่งที่สนใจจะศึกษาออกมาใหชัดเจนและ

นับเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการศึกษารายกรณี  เพราะผูศึกษาจะไดรูทิศทางวาจะศึกษาไปในแนวใด 
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 2.  การรวบรวมขอมูล  คือ  การศึกษาหารายละเอียด หาขอเท็จจริงตาง ๆ จากสิง่ที่

ไดกําหนดลงไปแลวในการกําหนดปญหาโดยเลือกใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  

เทคนิคที่ใช ไดแก การสังเกตและบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ สังคมมิติ 

แบบสอบถาม แบบทดสอบ และระเบียนสะสม 

 3.  การวิเคราะห  หมายถึง  การแปลความหมายหรือตีความจากขอมูลที่เก็บ

รวบรวมมาโดยแยกแยะใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ที่เปนสาเหตุเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ    

และอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวาเกิดจากอะไร เพราะเหตุใด 

 4.  การวินิจฉัย  เปนการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาพิจารณาหาสาเหตุของ

ปญหา  ส่ิงที่เปนปญหา  โดยใชทฤษฎีทางจิตวิทยามาชวย  จนกระทั่งสามารถจะระบุไดวาสิ่งใดคือปญหา

และสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 

 5.  การชวยเหลือ  เปนการคิดคนหาวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยเหลือบุคคลนั้น ๆ       

ใหเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ  แนวทางการชวยเหลือทําได 3 ประการ คือ เพื่อเปนการแกไขปญหา

ตาง ๆ ใหอยูในสภาพปกติ  ปองกันปญหาตาง ๆ ไมใหเกิดขึ้น  และสงเสริมใหบุคคลไดมีการพัฒนาไป

ในทางที่เหมาะสมและดีที่สุด 

 6.  การติดตามผล เปนขั้นตอนของการติดตามสิ่งที่ไดชวยเหลือหรือวางแนวทาง 

การชวยเหลือไปแลวไดติดตามดูวา ผูถูกศึกษาไดไปปฏิบัติหรือไม ไดผลมากนอยเพียงใดหรือถามี       

การแกไขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นแลว มีผลดีข้ึนหรือไม เหมาะสมหรือไม และควรมีการติดตามผลเปน

ระยะ ๆ  เพื่อบันทึกขอมูลและบันทึกการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  เพื่อดูผลวาไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนมากนอย

เพียงใด  แกไขไดตรงจุดตรงประเด็นหรือไม  เพื่อนําผลที่ติดตามมาวิเคราะหสถานการณวาควรจะตอง

เปลี่ยนแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการทําสิ่งนั้นอยางไร  วิธีการติดตามผลทําไดหลายวิธี คือ            

การสัมภาษณดูผลการชวยเหลือ การสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ใหผูถูกศึกษากลับมาพบเพื่อ

รายงานความกาวหนาหรือเปลี่ยนแปลง  แบบสอบถามเพื่อสอบถามขาวคราวที่เกิดขึ้น 

 7.  การสรุปผลและขอเสนอแนะ  เพื่อประมวลเหตุการณและควรคํานึงถึง

สวนประกอบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมหรือปญหานั้น ๆ ดวย  และควรมีขอเสนอแนะสําหรับเปน

แนวทางในการทําการศึกษาครั้งตอ ๆ ไป  และเปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปที่เกี่ยวของและเปนไปได 

 พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 12 – 13)  ไดจําแนกลําดับข้ันการดําเนินงานของ

การศึกษารายกรณีไว 6 ข้ัน คือ 

 ข้ันที่ 1 ข้ันรวบรวมขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับตัวบุคคล(Collecting of the necessary 

data)  จะชวยใหรูจักและทราบภาวะความเปนไปในปจจุบันของผูถูกทําการศึกษา 

 ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหขอมูล (Analysis) การนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาวิเคราะหหา

ขอเท็จจริงและจําแนกออกเปนดาน ๆ  เพื่อสะดวกในการตีความหมายขอมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น 
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 ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจวินิจฉัยปญหา (Diagnosis) การนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลใน

ข้ันที่ 2  เปนพื้นฐานประกอบการพิจารณา  เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ การลงความเห็นเกี่ยวกับปญหา อาจเปน

การชั่วคราวไมใชขอยุติ  แตเปนพื้นฐานของการสังเคราะหขอเท็จจริงในขั้นตอไป 

 ข้ันที่ 4 ข้ันสังเคราะหขอมูลหรือข้ันรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  (Synthesis)  ศึกษา

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพิ่มเติมดวยวิธีการ  เชน  สังเกต สัมภาษณ การทดสอบ และกลวิธีอ่ืน ๆ      

และนําขอเท็จจริงที่ไดมาสังเคราะหเขาดวยกันกับขอเท็จจริงที่มีอยู  ทําใหมองเห็นความสัมพันธของขอมูล

แตละดาน  เกิดเปนภาพรวมทางบุคลิกภาพของบุคคลผูนั้น  จะชวยใหผูศึกษาสามารถเขาใจลักษณะของ

ปญหา สาเหตุของปญหาอยางถองแท 

 ข้ันที่  5  ข้ันใหความชวยเหลือ  (Treatment)  เมื่อแนใจการตรวจวินิจฉัยปญหา

ถูกตองแลว  ควรหามาตรการตาง ๆ นํามาชวยเหลือแนะแนวทางนักเรียนในการแกไขปญหาอยางจริงจัง  

เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 ข้ันที่  6  ข้ันติดตามผล  (Follow-up)  จะชวยใหทราบวาการศึกษารายกรณีประสบ

ความสําเร็จมากนอยเพียงไร  มีขอบกพรองที่ควรจะแกไขปรับปรุงอยางไร  และจะตองใหความชวยเหลือ

เพิ่มเติมหรือไม  เพื่อผูทําการศึกษาจะไดดําเนินการตอไปอยางเหมาะสม 

 ทศวร  มณีศรีขํา (2539: 171 – 174) การศึกษารายกรณีประกอบดวยกระบวนการ

เปนขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การเลือกนักเรียนสําหรับศึกษารายกรณี  สามารถจําแนกไดดังนี้ คือ นักเรียนที่

ประสบความสําเร็จในดานการเรียนดีเยี่ยม มีความสามารถพิเศษบางอยาง เชน ศิลปะ ดนตรี                 

มีความทะเยอทะยาน มีกําลังเขมแข็งที่จะเอาชนะอุปสรรค มีปญหามาก เรียนออนไมสามารถทํางานใน

ระดับที่เรียนอยูได มีพฤติกรรมดีเดนสมควรเอาเปนตัวอยาง มีพฤติกรรมปกติธรรมดาทั่วไป 

 2.  ผูที่ รับผิดชอบในการศึกษารายกรณี  ควรเปนหนาที่ของครูหรือผูแนะแนว  

เพราะใกลชิดเกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง   โดยทํางานเปนทีมเพื่อรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง                

และรายละเอียดตาง ๆ ใหสมบูรณครอบคลุมทุกดาน  แตภาระงานสวนใหญจะอยูที่ผูแนะแนว  เพราะตอง

ประสานและเก็บรักษาขอมูลใหเปนระบบและมีระเบียบ สะดวกตอการนํามาใชอางอิง 

 3.  การรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษารายกรณี  (Collecting of the necessary data)  

ควรใหความสนใจแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก 

      3.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ครอบครัว ประวัติทาง

การศึกษา สุขภาพอนามัยจากระเบียบสะสม 

      3.2  การสังเกตในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อทราบสัมพันธภาพ

ทางสังคม การปรับตัว และบันทึกการสังเกต เพื่อเปรียบเทียบผลของความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา 
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      3.3  การสัมภาษณนักเรียน เชน นัดหมายมาพูดคุย ชวงทําการสอน เวลาที่พบ

กับนักเรียน บางครั้งในแตละวัน การพูดคุยอยางไมเปนทางการทําใหนักเรียนกลาแสดงออกและไดขอมูล

ที่เปนจริงและนาเชื่อถือ 

      3.4  การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียน จะไดขอมูลที่ชัดเจนและ

สมบูรณ 

      3.5  การเยี่ยมบานนักเรียน  จะชวยใหเห็นสภาพความสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบิดา มารดาของนักเรียน เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ผูปกครอง ครู และนักเรียน 

      3.6  การศึกษาขอมูลอัตชีวประวัติ การบันทึกประจําวันและผลงานอื่น ๆ 

      3.7  ขอมูลจากแบบสอบถามทําใหทราบความนึกคิด เจตคติ ความสนใจ 

คานิยมของนักเรียนที่มีตอตนเองและผูอ่ืน 

      3.8  การศึกษานักเรียนจากผลการทดสอบดวยแบบทดสอบหรือแบบสํารวจ

ตาง ๆ เชน แบบทดสอบความสนใจ ความถนัด สติปญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      3.9  การศึกษาขอมูลจากเครื่องมือและเทคนิคทางการแนะแนวอื่น ๆ 

 4.  การวิเคราะหขอมูล  (Analysis) 

      เมื่อรวบรวมขอมูลแลวจะนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอเท็จจริงและจัดแยกออกเปน

ดาน ๆ เพื่องายและสะดวกตอการทําความเขาใจผูถูกศึกษา 

 5.  การวินิจฉัยปญหา  (Diagnosis) 

      การวินิจฉัยสาเหตุหรือที่มาของปญหา จะทําใหสามารถชวยเหลือนักเรียน     

ซึ่งการวินิจฉัยอาจเปนเพียงสมมติฐานที่จะนําไปสูการแกปญหาอยางมีทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมตอไป 

 6.  การสังเคราะหขอมูลหรือการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  (Systhesis)  ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลอาจยังไมเพียงพอหรือขาดความชัดเจน  จึงตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนํามาสังเคราะห

รวมกับขอมูลเดิม  จะชวยใหเห็นความสัมพันธขอมูลแตละดาน  เกิดภาพรวมบุคลิกภาพของผูที่ศึกษา   

ซึ่งจะชวยใหเขาใจลักษณะปญหาและสาเหตุของปญหาชัดเจนยิ่งขึ้น 

 7.  การใหความชวยเหลือ  (Treatment)  ผูศึกษาตองพิจารณาหาแนวทางที่จะ

นํามาแนะแนว แกไข และชวยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม  อาจมีแนวทางหลักและแนวทางของ   

การดําเนินการ  ซึ่งหากไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  สามารถนําแนวทางรองมาใชได และหาก             

การแกปญหายังไมคลี่คลาย ควรทบทวนรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม 

 8.  การติดตามผล  (Follow-up)  เพื่อติดตามผลดูวาสิ่งที่เปนปญหาของผูที่ศึกษา

ลดนอยหรือหมดไปหรือไม  สามารถปรับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมมีความสุขเพียงใด  และชวยเหลือหรือ

ปรับปรุงกรณีที่ยังไมสมบูรณหรือไมถูกตอง 
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 จําเนียร  ชวงโชติ  (2544: 206)  ไดกลาวถึงขบวนการของการศึกษารายกรณี

ประกอบดวยการดําเนินงาน 6 ข้ันดังนี้ 

 1.  ข้ันการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับตัวบุคคล (Collecting of the 

necessary data)  จะชวยใหรูจักภาวะความเปนไปในปจจุบันของเด็กที่ศึกษา 

 2. ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Analysis)  อาจกระทําโดยวิธีประชุมปรึกษาดวย      

การเชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็กมาประชุมรวมกันพิจารณาขอเท็จจริงที่รวบรวมมาไดจากขั้นที่ 1 

 3.  ข้ันการตรวจวินิจฉัยปญหา  (Diagnosis)  นําเอาผลขั้นวิเคราะหขอมูลใน     

ข้ันที่ 2  มาประกอบพิจารณาวินิจฉัยสาเหตุ การลงความเห็นเกี่ยวกับปญหา  อาจจะยังไมส้ินสุดจนกวา

จะคนหาสาเหตุที่แทจริง และมีหลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 4.  ข้ันการสังเคราะหขอมูลเขาดวยกัน  (Synthesis)  เปนการศึกษาขอเท็จจริง

เพิ่มเติมดวยวิธีการ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบ และกลวิธีอ่ืน ๆ และนําขอเท็จจริงที่ไดมา

สังเคราะหเขากับขอเท็จจริงที่มีอยูเดิม  เพื่อชวยใหเขาใจลักษณะปญหาและทําการวินิจฉัยปญหาไดอยาง

ถูกตอง 

 5.  ข้ันการแกไขปญหา  (Treatment)  เปนการคิดหาวิธีการที่จะนํามาชวยเหลือ

และแนะแนวทางเด็กในการแกไขปญหาหรือการปรับตัวใหเหมาะสมตอไป 

 6.  ข้ันการติดตามผล   (Follow-up)  จะชวยทําใหทราบวาขบวนการศึกษา        

รายกรณีมีประสิทธิผลขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

 นิภา  ศรีไพโรจน  (2547: ออนไลน)  ไดกลาวถึงลําดับข้ันของการศึกษารายกรณี

ดังนี้ 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา เปนการกําหนดวาจะศึกษาเรื่องอะไร ศึกษา

กับใคร และเหตุใดจึงตองศึกษา 

 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จะนํามา

สรุปผล 

 3.  การวิเคราะหขอมูล  เปนการนําขอเท็จจริงที่รวบรวมไดมาวินิจฉัยเพื่อสรุปผล

หรือต้ังเปนสมมติฐาน 

 4.  การหาแนวทางในการแกปญหา  จากการวิเคราะหขอมูลจะทราบวาปญหานั้น

มาจากสาเหตุอะไรก็จะมองเห็นแนวทางในการแกปญหาไดโดยมุงแกที่สาเหตุหรือที่มาของปญหานั้น 

 5.  การติดตามผล  เปนขั้นที่สําคัญของการศึกษารายกรณีเพราะจะทําใหผูวิจัย

ทราบวาแนวทางที่ใชในการแกปญหานั้นไดผลมากนอยเพียงใด 

 นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 68 – 69)  ไดจัดลําดับ

ข้ันตอนการศึกษารายกรณีไวดังนี้ 
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 1.  เก็บรวบรวมขอมูล  (Collecting of the Necessary Data)  จากแหลงตาง ๆ 

โดยใชทั้งกลวิธีไมใชแบบทดสอบ  (Non-Testing Techniques)   และกลวิธีใชแบบทดสอบ (Testing 

Techniques) 

 2. วิเคราะห  (Analysis)  และจัดหมวดหมูขอมูล  หรือแยกอยางเปนระบบ เชน     

ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม เปนตน 

 3.  วินิจฉัยปญหา   (Diagnosis)  และตั้งสมมติฐาน เชน  ปญหาการเรียน  นาจะมี

สาเหตุจากสติปญญา นิสัยการเรียน การคบเพื่อน ฯลฯ  ปญหาพฤติกรรมกาวราว นาจะมีสาเหตุจาก   

การอบรมเลี้ยงดู การเลียนแบบ ฯลฯ  ปญหาการปรับตัว  นาจะมีสาเหตุจากการอบรมเลี้ยงดู  บุคลิกภาพ

ของบุคคล ฯลฯ  ปญหาดานเศรษฐกิจ  นาจะมีสาเหตุจากขาดผูอุปการะ  ความยากจน  เลนการพนัน    

ไมประหยัด  ฯลฯ 

 4.  สังเคราะห   (Synthesis)   เปนการรวบรวมเนื้อหาตามสมมติฐานที่ต้ังไวหาก

ขอมูลไมเพียงพอจะตองรวบรวมเพิ่มเติม 

 5.  ใหความชวยเหลือ  (Treatment)  เชน  ใหการปรึกษา  ขอความรวมมือจากผูที่

เกี่ยวของ  จัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  เปนตน 

 6.  ติดตามผล  (Follow-up)  การใหความชวยเหลือ 

 7.  ในกรณีที่มีปญหารุนแรง เชน บุคคลที่มีอาการทางจิต บุคคลที่เปนอาชญากร 

บุคคลที่ติดสารเสพติด ฯลฯ  จําตองสงตอใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักแนะแนวดังกลาวขางตน พบวากระบวนการ

ศึกษารายกรณีของแตละบุคคลมีความคลายคลึงกัน  และพอจะสรุปกระบวนการการศึกษารายกรณีได    

7 ข้ันตอน ซึ่งเปนแนวทางใหผูวิจัยสามารถนําไปใชในการศึกษารายกรณีไดดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  กําหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน  เปนการกําหนดวาจะศึกษาเรื่อง

อะไร ศึกษากับใคร และเหตุใดจึงตองศึกษา  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุ

แนวโนมออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อหาแนวทางและใหความชวยเหลือนักเรียนให

ศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ขั้นที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting of the Necessary Data)      
และการวิเคราะหขอมูล (Analyzing of Data)  โดยการสังเกต การสัมภาษณ  เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ  

แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน รวมถึงรองรอยหลักฐานอื่น ๆ ของโรงเรียน  และนําขอมูลที่ได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายวิธีนํามาวิเคราะหหาขอเท็จจริง จัดหมวดหมู หรือแยกขอมูลอยาง

เปนระบบ  เพื่องายและสะดวกตอการทําความเขาใจของผูถูกศึกษา 

               ในการรวบรวมขอมูลที่ดีควรใชเทคนิคหรือเครื่องมือหลาย ๆ แบบเขา

ดวยกัน  เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดอยางละเอียดลึกซึ้ง สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกตอง
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ของขอมูลที่ได  ซึ่งทําใหไดขอสรุปที่ถูกตองและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น  (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  2531: 12)  

เลือกใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  เทคนิคตาง ๆ ที่ใชกันมีดังนี้ คือ การสังเกตและ

บันทึกการสังเกต  (Observational Record) การสัมภาษณ  (Interview) การเยี่ยมบาน  (Home-Visit) 

อัตชีวประวัติ  (Autobiography) สังคมมิติ  (Sociometry) แบบสอบถาม  (Questionnaire) แบบทดสอบ  

(Testing) และระเบียนสะสม  (Cumulative Record) (พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์.  2536: 7 – 8)  

             เทคนิคตาง ๆ ทั้ง 9 เทคนิคมีรายละเอียดดังนี้ 

             1. การสังเกต  (Observation) เปนวิธีการศึกษานักเรียนเพื่อทํา       

ความเขาใจเกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยการเฝาดูพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาในลักษณะที่เปนจริงตาม

ธรรมชาติ   ทั้งที่เปนไปตามสถานการณปกติหรือสถานการณที่กําหนดขึ้น  โดยผูสังเกตจะไมเขาไปยุง

เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เพียงแตผูสังเกตจะตองเฝาดู หรือแอบดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและ

พยายามจดจําไว  แลวมาบันทึกเพื่อเก็บไวศึกษาอางอิงตอไป  (ทศวร  มณีศรีขํา.  2539: 35) 

             นักจิตวิทยาและนักแนะแนวหลายทานไดใหความหมายของการสังเกตไว

ดังนี้ 

             กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 30)  คือ การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

หลาย ๆ ส่ิงอยางมีจุดมุงหมาย  โดยการใชอวัยวะรับสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหาสวน (หู, ตา, จมูก, 

ล้ิน, ผิวหนัง)      

             พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536: 9)  การสังเกตเปนการดูดวยตาและเห็น

ดวยสมอง หมายถึง การมองดูอยางพินิจพิเคราะห สามารถจดจําสิ่งนั้น ๆ ได  และนําผลที่วิเคราะหไดจาก

การสังเกตไปใชไดดวยความเขาใจ  ซึ่งจะเปนการดูทั้งตอหนาและลับหลัง  โดยไมใหผูสังเกตรูตัว จะดู

ติดตอกันนานเทาใดก็ได ใชตาและหูเปนเครื่องมือรับรูและสมองดัดแปลความหมายและมีการบันทึก 

             พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 49)  เปนวิธีการศึกษาเด็กเพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับเด็ก  โดยการเฝาดูพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาในลักษณะที่เปนจริงตามธรรมชาติ ไมมี          

การควบคุมสถานการณหรือสรางสถานการณเพื่อใหทราบพฤติกรรมที่ตองการ  ผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นและพยายามจดจําไว  โดยไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพฤติกรรม แตพยายามชวยใหการแสดงพฤติกรรม

เปนไปตามธรรมชาติ 

             นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 43) เปนการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยหรือสัตวอยางมีเปาหมายและเปนระบบ  โดยการดู เฝามอง หรือฟงคําบอกเลา      

ทําใหไดเห็นหนาตา ทาทาง กริยา การแสดงออก ซึ่งบงบอกถึงความรูสึกในใจ ชวยใหเขาใจความรูสึก   

นึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ การมองโลกของบุคคล  เปนวิธีการศึกษาเบื้องตนในการรวบรวมขอมูล 

ขอเท็จจริงไดชัดเจน 



 28 

             ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 51)  หมายถึง วิธีการศึกษาบุคคลดวยการมอง

และเฝาดูพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะที่เปนธรรมชาติในสถานการณปกติ หรือสถานการณที่

กําหนดขึ้น  โดยไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ เพียงแตเฝาดู แอบดูโดยไมใหรูตัว และพยายามจดจํา

พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นและทําการบันทึกลงในระเบียนพฤติกรรม  เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลที่จะ

นําไปวิเคราะหในการศึกษารายกรณีตอไป 

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2549: 17)  การมอง

ลักษณะที่ปรากฏ กริยาทาทางของนักเรียนอยางเอาใจใสในสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

หองเรียนอยางมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค  เพื่อใหไดขอมูลหรือรายละเอียด หรือขอเท็จจริงของ

นักเรียนที่จะนํามารวบรวมและพิจารณาในโอกาสที่มีความจําเปน  เพื่อการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

              จากแนวคิดดังกลาวขางตน  สรุปไดวา การสังเกต หมายถึง การศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลอยางมีเปาหมายและเปนระบบ  โดยการเฝาดูพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาใน

ลักษณะที่เปนธรรมชาติ ไมใหบุคคลนั้นรูตัว  และพยายามจดจําพฤติกรรมแลวนํามาบันทึกไว  เพื่อใหได

ขอมูล รายละเอียด หรือขอเท็จจริงในการรวบรวมไวเพื่อนําไปวิเคราะหในการศึกษารายกรณีตอไป 

             กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 32)  ไดเสนอแนะจุดมุงหมายของการสังเกต

ไวดังนี้ 

            1.  เพื่อใหไดขอมูลหรือขอเท็จจริงดวยตนเอง 

             2.  เพื่อเขาใจพฤติกรรมที่แสดงออกของผูถูกสังเกตวามีลักษณะปกติหรือ

พัฒนาเหมาะสมหรือไม  เพื่อใชประกอบการแนะแนวบุคคล 

             3.  เพื่อคนหาสาเหตุบางประการ  และนํามาใชในการใหคําปรึกษาและ

แนะแนว 

             4.  เพื่อทําใหผูสังเกตเปนผูมีความรอบคอบและไวตอการมีปฏิกิริยา

โตตอบจากสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดดี และรวดเร็วในแตละสถานการณ 
          ประเภทของการสังเกต 
             การสังเกตแบงไดหลายประเภท (ลักขณา สริวัฒน. 2548: 51)  ไดกลาวถึง

ประเภทของการสังเกตตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

             1.  ประเภทจุดมุงหมาย  แยกเปน 2 ชนิด คือ 

                  1.1  สังเกตเพื่อใหการชวยเหลือทันที  ในขณะผูถูกศึกษากําลังทํา

กิจกรรมอยู  หากพบวามีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน กําลังเรียนและขาดความสนใจในการเรียนก็จะดึงให

กลับมาสนใจในกิจกรรมที่ทําอยูในขณะนั้นทันที 

                  1.2  การสังเกตเพื่อรวบรวมขอมูล  เปนการเก็บขอมูลในรายละเอียด

เพื่อประกอบการวินิจฉัยและเขาใจพฤติกรรมของผูถูกศึกษาใหถองแท  เพื่อใหการชวยเหลือใหไดตรงจุด 
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             2.  ประเภทการจดบันทึก  จําแนกเปน 2 ชนิด คือ 

                  2.1  สังเกตโดยไมมีการจดบันทึก  เปนการสังเกตพฤติกรรมที่คอนขาง

ปกติไมมีอะไรเดนหรือบงชี้วาเปนปญหาอยางรุนแรง  แตจะแปลความหมายของพฤติกรรมที่สังเกตและให      

ความชวยเหลือโดยทันที  และประเมินสถานการณไวเลยวาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว 

                  2.2  สังเกตโดยมีการจดบันทึก  พฤติกรรมที่พบเห็นคอนขางซับซอน  

ตองใชระยะเวลายาวนานกวาปกติ  และตองดูแลติดตามและหาขอมูลรายละเอียดมากกวาการสังเกตใน

ระยะเวลาสั้น ๆ  จึงตองมีการจดบันทึกไวเพื่อเก็บรายละเอียดใหไดมาก  ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจและ

เปนไปตามลําดับข้ันอยางตอเนื่อง 

             3.  ประเภทลักษณะการสังเกต  แบงออกเปน 3 ชนิด 

                  3.1  สังเกตอยางไมเปนทางการ  เปนการสังเกตพฤติกรรมของผูถูก

ศึกษา    โดยไมมีการควบคุมองคประกอบใด ๆ ไมวาจะเปนเวลาหรือสถานการณ  เพื่อใหไดขอมูลที่เปน

ธรรมชาติและเปนประจํา เชน พฤติกรรมการทํากิจกรรมตาง ๆ 

                  3.2  สังเกตโดยกําหนดชวงเวลาในการสังเกต  ผูสังเกตจะกําหนดเวลา

ลวงหนาและระยะเวลาในการสังเกต  ทําใหผูสังเกตมีโอกาสรูจักพฤติกรรมของผูถูกศึกษาไดครอบคลุม

มากกวาการสังเกตพฤติกรรมนอยครั้ง 

                  3.3  สังเกตโดยเลือกสังเกตเฉพาะสถานการณที่ตองการ  เปนวิธีการ

สังเกตเลือกสถานการณที่คาดวาจะทําใหเกิดการรูและเขาใจในตัวผูถูกศึกษาไดดีข้ึน เชน การสังเกต

พฤติกรรมในขณะที่กําลังเรียน 

           4.  ประเภทสถานการณ  แยกออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

                4.1  สังเกตชนิดที่ไมควบคุมสถานการณ  เปนการเฝาดูพฤติกรรมของ  

ผูถูกศึกษาในการทํากิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวันอยางอิสระ  และผูสังเกตไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของใด ๆ 

                4.2  สังเกตโดยมีการควบคุมสถานการณ  ผูสังเกตสรางสถานการณ  

เชน กําหนดบทบาทใหผูถูกศึกษาแสดงและสังเกตดูวาจะมีปฏิกิริยาตอสถานการณนั้นอยางไร 
       หลักการสังเกต 
         พนม  ล้ิมอารีย   (2538: 52)   ไดเสนอแนะหลักการสังเกตที่จะชวยใหครูหรือ          

ผูแนะแนวทําการสังเกตเด็กไดดีข้ึนดังนี้     

        1.  กําหนดสิ่งที่จะสังเกตใหชัดเจนกอนจะเริ่มการสังเกต 

        2.  การสังเกตจะตองสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นควบคูไปกับสถานการณหรือ

ส่ิงแวดลอมดวยเสมอ 

                    3.  ทําการสังเกตเพียงคนเดียวในการสังเกตครั้งหนึ่ง ๆ จะทําใหไดผล       

การสังเกตอยางละเอียด 
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                    4.  สังเกตเด็กในขณะทํากิจกรรมปกติ  จะชวยใหครูสามารถทํานาย

พฤติกรรมของเด็กในอนาคตไดดีที่สุด 

         5.  ทําการสังเกตเปนระยะเวลายาวนาน  ทําใหไดขอสรุปที่ไมคลาดเคลื่อน

จากความเปนจริง 

         6. พยายามสังเกตเด็กทุก ๆ คน  ชวยใหครูรูจักเด็กทุกคนอยางถี่ถวนและ

กวางขวาง 

         7.  สังเกตเด็กในสถานการณวิกฤติซึ่งผิดแผกไปจากสถานการณปกติบางจะ

ชวยใหครูทราบบุคลิกภาพที่แทจริงได 

         8.  สังเกตเด็กเพื่อใหไดมาซึ่งพฤติกรรมที่แทจริงของเด็ก  ควรมีการสังเกต      

หลาย ๆ คน  จะชวยปองกันขอบกพรอง  ซึ่งอาจเกิดจากความไมเที่ยงธรรมหรือการมีอคติของผูสังเกต  

และไดขอมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนํามาพิจารณารวมกัน 

         9.  ควรสังเกตพฤติกรรมดานใดดานหนึ่งแตเพียงดานเดียวในการสังเกต   

คร้ังหนึ่ง  จะชวยใหไมสับสนและมีความแมนยําในการสังเกตมากยิ่งขึ้น 

        10. ผูสังเกตตองพยายามฝกฝนอยาใหเกิดความลําเอียงและมีความเที่ยงตรง

ที่สุด 

        11. การสังเกตจะมีคุณคา หากมีการบันทึกไวอยางถูกตอง  เพื่อเปนหลักฐาน

นําไปคนหาสาเหตุแหงพฤติกรรมและคิดหาทางชวยเหลือตอไป 

        12. การสังเกตที่ดีจะตองตรวจสอบผลที่ไดดวยเครื่องมือวัดที่แนนอนอื่น ๆ 

ประกอบดวยเสมอ 

        13. ควรสังเกตเด็กในสถานการณและระยะเวลาที่ตาง ๆ กัน  เพื่อชวยให      

ผูสังเกตไดมองเห็นกระสวนพฤติกรรมที่แทจริงของเด็กและแบบพัฒนาการที่สําคัญของเด็ก 

        14. ตองระลึกเสมอวาการสังเกตเพียงครั้งเดียวไมเพียงพอ ตองสังเกต    

หลาย ๆ คร้ัง  แลวนําขอมูลที่เก็บสะสมไวมาประมวล  จะทําใหครูเขาใจเด็กไดถูกตองแมนยําขึ้น 

                                        จากการสังเกตจะทําการบันทึกการสังเกต (Observational Record) ดังนี้ 

        ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 61)  ไดจําแนกการบันทึกการสังเกตเปน 3 แบบไว

ดังนี้ 

        1.  แบบพรรณนาความ  (Behavior Description)  เปนการจดบันทึกเรื่องราว

เปนถอยคําตามที่ผูสังเกตพบเห็น 

        2.  การบันทึกการสังเกตโดยการใชระเบียนพฤติการณ  หมายถึง  ระเบียนที่

บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นกับแตละคนโดยเฉพาะเปนครั้งคราว 
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   3.  การบันทึกการสังเกตโดยการใชมาตราสวนประมาณคา  เปนการบันทึก      

การสังเกตโดยการประเมินผลของผูสังเกต  เปนการตัดสินวารายกรณีที่ถูกศึกษาที่ครูทําการสังเกตวามี

คุณลักษณะที่ครูตองการสังเกตมากนอยเพียงไร 

                            2.  การสัมภาษณ  (Interview)  เปนเครื่องมือและกลวิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู

เพื่อทําการศึกษารายกรณีที่นิยมใชกันอีกวิธีหนึ่ง  เพราะเปนการไดขอมูลโดยตรงดวยการตอบดวย     

ปากเปลา  ซึ่งใหความกระจางกวาแบบสอบถาม  และยังสามารถสังเกตเห็นสีหนาทาทางไดวามี       

ความจริงใจในการตอบมากนอยเพียงไร เชื่อถือไดหรือไม  (ลักขณา  สริวัฒน.  2548: 102)  การสมัภาษณ

มีความหมายและคําจํากัดความไดหลายความหมายขึ้นอยูกับวาการสัมภาษณนั้นมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร

และผูถูกสัมภาษณเปนใคร  (ทศวร  มณีศรีขํา.  2539 : 48) 

 พนม  ล้ิมอารีย   (2538: 48)   ไดใหความหมายของการสัมภาษณ  หมายถึง      

การสนทนาหรือการพูดคุยกันระหวางบุคคล 2 คน  และการพูดคุยกันนั้นจะตองมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง 

 นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 51)  กลาววา การสัมภาษณ 

หมายถึง  การสนทนา ซักถามระหวางบุคคล 2 คนอยางมีจุดมุงหมาย  กลวิธีนี้เปนกลวิธีสําคัญที่ชวยใหได

ขอมูลอยางรวดเร็ว กระจาง ชัดเจน กอใหเกิดปฏิสัมพันธ ผูสัมภาษณสามารถอธิบายใหผูใหสัมภาษณ

เขาใจคําถามไดชัดเจน  และสามารถสังเกตปฏิกิริยาตอคําถามตาง ๆ   ซึ่งจะเปนขอมูลนํามาประกอบการ

พิจารณาเพิ่มความเขาใจพฤติกรรมที่ศึกษานั้นไดดีข้ึน 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 103)  ไดสรุปความหมายของการสัมภาษณ  หมายถึง  

การสนทนากันระหวางบุคคลสองคนอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน  โดยมีการเตรียมลวงหนาในเรื่องเนื้อหา

ที่จะสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณ สถานที่ และเวลาที่ใชในการสัมภาษณ 

 กลาวโดยสรุป  การสัมภาษณเปนการสนทนากันระหวางบุคคล 2 คนอยางมี

จุดมุงหมายที่แนนอน สามารถสังเกตปฏิกิริยาตาง ๆ  และชวยใหไดขอมูลที่รวดเร็ว กระจางชัดเจน  ซึ่งจะ

เปนขอมูลนํามาประกอบการพิจารณาเพิ่มความเขาใจในพฤติกรรมไดดียิ่งขึ้น 
 ประเภทของการสัมภาษณ 
 ประเภทของการสัมภาษณที่ใชในการแนะแนวหรือการใหคําปรึกษา  (ลักขณา  

สริวัฒน. 2548: 104–105) ไดแบงแนวทางของการสัมภาษณที่ใชเพื่อการรวบรวมขอมูลในการทํา 

การศึกษารายกรณีดังนี้ 

 1.  การสัมภาษณเพื่อความรูจักคุนเคย (Getting Acguainted Interview) เปนการ

พูดคุยกันในลักษณะธรรมดาในเรื่องที่คุนเคย  ไมมีพิธีรีตอง เปนการรวมแสดงความรูสึกทั่ว ๆ ไป  เพื่อชวย

ใหเกิดความคุนเคยกัน 
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 2.  การสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริง (Fact  Finding  Interview) เปนการพูดคุยกัน

เกี่ยวกับเร่ืองราวที่เปนมาแลวหรือกําลังเปนอยูในขณะนั้น  เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบขอเท็จจริง

ของขอมูล  โดยมีการสังเกตอากัปกิริยา  ลักษณะทางรางกาย  รวมไปถึงรองรอยอื่น ๆ รวมดวย 

 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์   (2536: 12)   กลาววากระบวนการของการสัมภาษณ 

ประกอบดวย 

 1.  การเตรียมการสัมภาษณ ควรติดตอกับผู สัมภาษณ  เตรียมสถานที่ใช

สัมภาษณ  และกําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณแตละครั้ง 

 2.  การดําเนินการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูถูก

สัมภาษณ  พยายามรักษาบรรยากาศที่ดี โดยใชคําถามที่ดี รูจักถามใหถูกจังหวะ สนใจในคําตอบหรือ

เร่ืองที่ผูถูกสัมภาษณเลาใหฟง  ไมควรคาดหวังใหผูถูกสัมภาษณบอกทุกสิ่งทุกอยาง  กําหนดเวลาของ          

การสัมภาษณใหเหมาะสม  ควรยุติการสนทนาที่ใหผลในทางบวก  และกําหนดนัดหมาย วัน เวลา สําหรับ  

การสัมภาษณคร้ังตอไป 

 3.  การบันทึกการสัมภาษณ  ควรบันทึกผลการสัมภาษณทันที  บันทึกแต  

ใจความสําคัญ ๆ และบันทึกผลทุกครั้ง  จะชวยใหระลึกถึงเรื่องราวของการสัมภาษณและทราบ        

ความเปนไปตาง ๆ ของผูถูกสัมภาษณ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 99 – 108) กลาวถึงการใชเทคนิคตาง ๆ                

ในการสัมภาษณ  แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 1.  เทคนิคทั่วไป จะใชเทคนิค 4 ประการ คือ 

      1.1  การสังเกต  (Observation)  คือ  การใชอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา (ตา, หู, 

จมูก, ล้ิน, กายหรือผิวหนัง) หรือสวนใดสวนหนึ่ง  โดยเฉพาะตาสัมผัสส่ิงเราตาง ๆ และตีความหมายจาก

การสัมผัสนั้น 

      1.2  การฟง  (Listening)  คือ การใหหูฟงคําบอกเลาแลวตีความหมายจากสิ่งที่

ไดยิน 

      1.3  การใชคําถาม  (Questioning)  คือ  การถามบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวกับ

เร่ืองที่ผูถูกสัมภาษณเลาไปแลว  แตยังไมกระจาง หรือถามในสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณยังไมไดเลา  การใช

คําถามควรใหความเปนมิตร มีความตั้งใจที่จะชวยเหลือ มีน้ําเสียงที่เหมาะสม 

      1.4  การพูด  (Talking)  อาจเปนการพูดในลักษณะการใชคําถามหรือใน

ลักษณะไมใชคําถาม  เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเขาใจสิ่งที่พูดไดดียิ่งขึ้น  หรือทําใหมีกําลังใจที่จะตอสูหรือ

แกปญหาตอไป  ควรแสดงการยอมรับเจตคติและความรูสึกของผูถูกสัมภาษณ  ควรเลือกใชภาษาและ

ถอยคําที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและวัยของผูถูกสัมภาษณ  และพยายามพูดเพื่อควบคุมให        

การสัมภาษณอยูในขอบเขตหรือเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตองการ 
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 2.  เทคนิคเฉพาะ 

      2.1  การสรางสายสัมพันธ  (Rapport)  ทําใหผูถูกสัมภาษณเกิดความคุนเคย 

เปนกันเอง รูสึกเปนมิตร ไววางใจ เต็มใจที่จะเปดเผยความลับหรือความรูสึกที่แทจริงออกมา 

      2.2  การแสดงความเห็นใจ  (Sympathy)  การพูดหรือแสดงสีหนาทาทางให

เห็นวาเขาใจ และเห็นใจตอปญหาที่เกิดขึ้น 

      2.3  การแสดงอารมณรวม  (Empathy)  ผูสัมภาษณเคยประสบกับปญหา

เชนนั้นมากอนจึงเกิดความรูสึกและอารมณรวมกับผูถูกสัมภาษณ  แตควรระวังในการใชเพราะถามาก

เกินไปจะมองไมเห็นปญหาและแนวทางแกไข 

      2.4  การทําใหมั่นใจ  (Assurance)  คือ การใหกําลังใจผูถูกสัมภาษณดวย  

การพูดหรือแสดงใหเห็นวาปญหาจะไดรับการแกไขจนสุดความสามารถเทาที่จะทําได  เพื่อใหผูถูก

สัมภาษณพยายามเปดเผยความจริงออกมาใหมากที่สุด  ซึ่งจะทําใหเขาใจปญหาชัดเจนขึ้น และมอง  

แนวทางแกไขไดมากขึ้น 

      2.5 การแสดงความเห็นดวย  (Approval) ใหผูถูกสัมภาษณทราบวา               

ผูสัมภาษณรูสึกหรือมีความคิดเห็นดวยกับการพูดหรือการกระทําที่เลาใหฟง  ทําใหมีกําลังใจและเชื่อมั่น

ในตนเอง   จนสามารถมองเห็นแนวทางแกปญหาดวยตนเอง 

      2.6  การสรางอารมณขัน (Sense of Humor) คือ ผอนคลายความตึงเครียด

ของปญหาหรือบรรยากาศในการสัมภาษณดวยการพูดหรือกระทําบางสิ่งที่ขําขัน แตควรระวังและใชใน

สถานการณที่เหมาะสม 

      2.7  การทําใหเกิดความกระจางแจง (Clarification)  คือ การพยายามใหผูถูก

สัมภาษณเขาใจถึงสิ่งที่พูดหรือกระทํา  หรือเขาใจสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นตามที่ใหการสัมภาษณมา

ทั้งหมด 

      2.8  การสะทอนความรูสึก  (Reflection of Feeling) คือ การที่ผูสัมภาษณ

ตีความหมายของขอความที่ผูถูกสัมภาษณพูดดวยวิธีถอดขอความนั้นเปนคําพูดใหมและเนนดาน

ความรูสึกมากกวาดานเนื้อหาคําพูดซึ่งเกิดจากความคิด 

      2.9  การใชความเงียบ  (Silence  Technic)  คือ การหยุดพูดทั้ง 2 ฝายเพื่อใช

ความคิดและรวบรวมบางสิ่งที่ยังไมไดพูด  เพื่อทําใหมีลําดับในการพูดเปนเรื่องราวหรือการตัดสินใจวา

ควรจะพูดหรือไม 

 3.  การเยี่ยมบาน (Home-Visit)  เปนวิธีการรวบรวมขอมูลอยางละเอียดและ

ศึกษาขอเท็จจริงของบุคคล  โดยการสังเกตสภาพความเปนอยูที่บาน  ความสัมพันธในครอบครัวและ

ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนการสัมภาษณ การสนทนากับผูปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ซึ่งอยูในชุมชน

เดียวกัน  (นงลักษณ  ประเสริฐ;  และจรินทร  วินทะไชย.  2548: 71)  ทําใหเกิดความเขาใจและรูจักบุคคล
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ไดอยางเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  อันนําไปสูการชวยเหลือไดอยางถูกตองและเหมาะสม  (ลักขณา  สริวัฒน.  

2548: 168) 

 นักจิตวิทยาและนักแนะแนวหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ     

การเยี่ยมบานไวดังนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 121)  กลาวถึงความหมายของการเยี่ยมบาน คือ 

การที่บุคคลหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติทางบานและครอบครัวของผูรับการศึกษา  โดยการไปดูสภาพที่

แทจริงของผูรับการศึกษาที่บานวามีสภาพแวดลอมของบานและครอบครัวเปนอยางไร สอดคลองหรือ

ขัดแยงกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือจากวิธีการรวบรวมขอมูลอ่ืน ๆ หรือไม 

 พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 155)  กลาววา  การเยี่ยมบาน  หมายถึง  การที่ครูหรือ      

ผูแนะแนวไปพบปะกับบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนที่บาน  เพื่อสรางความคุนเคยและมี

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ทั้งยังชวยใหครูและผูแนะแนวไดเห็นสภาพความเปนอยูของนักเรียน  ตลอดจน  

เจตคติของผูปกครองที่มีตอครู โรงเรียน และนักเรียนอีกดวย 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 169)  ไดสรุปไววา การเยี่ยมบาน หมายถึง การสราง

ความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูหรือผูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาดวยการไปพบปะกับบิดา 

มารดา หรือผูปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวของในครอบครัวที่บาน  ซึ่งชวยใหเห็นสภาพความเปนอยูและ

สภาพแวดลอมในครอบครัวของรายกรณีที่ถูกศึกษา  ตลอดจนทราบเจตคติของบุคคลตาง ๆ ในบานที่มี

ตอรายกรณีที่ถูกศึกษาเองหรือผูอ่ืน  อันจะนําไปสูการรูจักและมีความเขาใจในตัวเขามากยิ่งขึ้น  และยัง

เปนการรวมมือกันกับทุก ๆ ฝายที่ทําใหสามารถชวยเหลือรายกรณีที่ถูกศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา การเยี่ยมบาน หมายถึง การรวบรวมขอมูลและศึกษาขอเท็จจริงของ

บุคคลอยางละเอียด  โดยการสังเกต สนทนา สัมภาษณสภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว

และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับบุคคล  ตลอดจนสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดี  ทําใหไดทราบ    

เจตคติของบุคคลตาง ๆ ที่มีตอรายกรณี  อันจะนําไปสูการรูจักและเขาใจในบุคคลที่ถูกศึกษามากยิ่งขึ้น 
 จุดประสงคของการเยี่ยมบานนักเรียน   
 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2531: 195)  ไดกลาวถึงจุดประสงคของการเยี่ยมบาน

นักเรียนไวดังนี้ 

1.  เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางครูกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

2.  เพื่อรูจักและเขาใจนักเรียนไดถูกตองยิ่งขึ้น 

 3.  เพื่อทราบขอเท็จจริงและสภาพที่แทจริงของนักเรียนในขณะที่อยูบาน เชน   

สภาพแวดลอม เจตคติของบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีตอนักเรียน 

 4 .  เ พื่ อ ห าท า ง แ ก ไ ข  (Remedial)  ป อ ง กั น   (Preventive)  แล ะพัฒน า  

(Development)  นักเรียนใหไปในแนวทางที่ดี 
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 ขอปฏิบัติหรือข้ันตอนในการเยี่ยมบาน  (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2529: 122 – 123) 

 1.  ข้ันเตรียมการกอนเยี่ยมบาน 

      1.1  ควรเตรียมการกําหนดจุดมุงหมายที่จะไปเยี่ยมบาน 

      1.2  มีการนัดหมายกําหนดวัน เวลาที่จะไปเยี่ยมบาน 

 2.  ขณะเยี่ยมบาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

      2.1  แสดงสัมมาคารวะตอเจาของบานและแสดงความเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 

      2.2  ควรใชการสังเกตสิ่งที่พบเห็นและพยายามจดจําใหไดมากที่สุด 

      2.3  ระยะแรกของการสัมภาษณหรือการสนทนาควรหาทางสนับสนุนใหเด็กได

มีโอกาสรวมสนทนาดวย  เพื่อสังเกตสัมพันธภาพของเด็กกับผูปกครอง 

      2.4  พยายามกระตุนใหผูปกครองไดมีโอกาสแสดงความรูสึก ความคิดเห็น  

เจตคติตอส่ิงตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและโรงเรียนใหมากที่สุด 

      2.5  ควรกลาวถึงเด็กในดานดีที่เปนจริง 

      2.6  ไมควรทําตัวเปนพิธีรีตอง 

      2.7  ชวงเวลาในการเยี่ยมบานประมาณ 30-60 นาที หรือสังเกตจากกริยา

อาการของเจาของบานที่แสดงวาอึดอัดหรือมีธุรกิจที่ตองทํา 

  3. หลังการเยี่ยมบาน ควรมีการจดบันทึกสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตและ

สัมภาษณทันทีในแบบฟอรมบันทึกการเยี่ยมบาน 

                            4.  อัตชีวประวัติ  (Autobiography)  เปนการเขียนรายงานสภาพเหตุการณของ

ตนเองในอดีต ปจจุบัน และแผนการในอนาคต  ซึ่งอาจเขียนขอความตามโครงเรื่องที่กําหนดใหหรือเขียน

อยางอิสระ  ทําใหไดขอมูลหลักที่ สําคัญ ไดแก ภูมิหลัง การศึกษา พฤติกรรม เจตคติ ความถนัด        

ความปรารถนา ฯลฯ  เปนประโยชนทั้งดานผูศึกษาและใหโอกาสบุคคลวิเคราะหตนเองดวย  (นงลักษณ  

ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย.  2548: 61)  และเปนเครื่องมือหรือวิธีการอยางหนึ่งซึ่งไดนําเขามาเปน

สวนรวมในการแนะแนว  เพื่อหาขอเท็จจริงหรือศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลในการเขียนรายงานเกี่ยวกับ

อัตชีวประวัติ  เปนโอกาสที่เด็กจะไดระบายหรือเลาเรื่องตาง ๆ ของตนเอง  (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  

2531: 163)  ซึ่งนักจิตวิทยาและนักแนะแนวไดใหความหมายของคําวาอัตชีวประวัติไวดังนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 138)  อัตชีวประวัติ คือ การที่บุคคลไดเขียนบรรยาย

ประวัติความเปนมาของตนเองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังในอนาคต  การบรรยายจะ

เกิดความรูสึกนึกคิดของบุคคลนั้นตอตนเอง  ทําใหผูอานทราบถึงความรูสึกนึกคิดที่ไมเคยแสดงออกมา

หรือเลาใหใครฟง จะเปนเครื่องมือที่สะทอนใหเห็นตัวเองมากที่สุด 
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 พนม  ล้ิมอารีย   (2538: 108)  อัตชีวประวัติ คือ การที่บุคคลเขียนเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเองและเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตน  ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งสภาพของ

ผูเขียนในปจจุบัน ตลอดจนปญหาและความมุงหวังตาง ๆ ในชีวิตผูเขียนดวย 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 124)  ไดใหความหมายอัตชีวประวัติวาเปนเครื่องมือ

และกลวิธีที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เปดโอกาสใหเจาตัวเปนผูเขียนบรรยายเรื่องราวตาง ๆ 

เกี่ยวกับตนเองไดตามใจชอบโดยไมมีกฎเกณฑใด ๆ  ดังนั้น ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏในอัตชีวประวัติจึงชวย

ใหเขาใจความรูสึกนึกคิด อารมณ และความตองการของผูเขียนไดอยางกวางขวาง 

 จากแนวคิดความหมายของอัตชีวประวั ติหลาย  ๆ  แนวคิดนั้น  สรุปไดวา 

อัตชีวประวัติ หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการอยางหนึ่งเพื่อหาขอเท็จจริงและศึกษาบุคคล  โดยใหเขียนเลา

เร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติบุคคลที่ศึกษาต้ังแตอดีต ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต ทําใหทราบถึง

ขอมูลตาง ๆ  ที่สําคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ศึกษา  ซึ่งยังไดสะทอนบุคคลที่ศึกษาใหไดเห็นตนเองและได

วิเคราะหตนเองดวย 

 วัตถุประสงคในการเขียนอัตชีวประวัติ (ลักขณา  สริวัฒน.  2548: 125)    

กลาววา อัตชีวประวัติจัดเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของรายกรณีที่ถูกศึกษาและ

มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.  เพื่อใหรายกรณีที่ถูกศึกษาไดคิดถึงเรื่องราวของตนเองอยางมีหลักเกณฑ 

 2. เพื่อชวยใหผูทําการศึกษารายกรณีไดทราบสังกัปเกี่ยวกับตนเอง  (Self-

Concept)  ของรายกรณีที่ถูกศึกษา 

 3.  เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายกรณีที่ศึกษาและสภาพแวดลอมตาง ๆ     

ใหมากขึ้น 

 4.  เพื่อชวยใหรายกรณีที่ถูกศึกษาไดพิจารณาเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และแผน

ชีวิตในอนาคต  และชวยใหมีโอกาสวิเคราะหสาเหตุของความรูสึก เจตคติ หรือความขัดแยงในใจตนเอง  

เปนการชวยใหเขาใจตนเองดีข้ึน 

 รูปแบบของอัตชีวประวัติ  (จําเนียร  ชวงโชติ.  2544: 181)  กลาววา โดยหลัก

วิชาการแลวผูชํานาญการสวนมากเห็นดวยวาแบบอัตชีวประวัติควรมี 2 แบบ คือ 

 1.  แบบกําหนดหัวขอใหเขียน  (Structured  or  controlled  autobiography)   

ซึ่งครู ผูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษา  เปนผูกําหนดหัวขอหรือเคาโครงเรื่องใหเขียนจะเปนประโยชนสําหรับ

เด็กที่ไมคลองทางภาษา  เพราะสามารถเขียนสั้น ๆ ตรงตามหัวขอที่กําหนดให  ชวยใหนักเรียนจัดระเบียบ

ความคิดของตนไดดีกวาการเขียนโดยเสรี  และชวยใหครูหรือผูแนะแนวสามารถรวบรวมรายละเอียด   

ตาง ๆ ในแตละหัวขอปญหาไดงายและรวดเร็ว 
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 2.  แบบใหเขียนโดยเสรีหรือตามใจชอบ  (Unstructured or uncontrolled or free-

essay autobiography)  ซึ่งครู ผูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาใหเขียนเองโดยเสรีหรือตามใจชอบ  จะเปน

ประโยชนตอการใหคําปรึกษามากเพราะชวยเปดเผยบางสิ่งบางอยางที่ซอนเรนอยูภายในจิตใจหรือ

บุคลิกภาพของบุคคลใหปรากฏออกมาไดมากกวาแบบใหเขียนตามหัวขอที่กําหนดให แตยากตอ         

การตีความหมาย 

 การวิเคราะหอัตชีวประวัติ  โฟรหลิช และฮอยท (Froehlich & Hoyt. 1959)     

ไดใหแนวทางในการวิเคราะหไวดังนี้ 

 1.  การพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงที่ขาดหายไปหรือการเวนขอความบางอยาง 

(Omission)  เปนการวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนจะเวนไวไมกลาวถึง 

 2.  ความยาวของอัตชีวประวัติ  (Length)  เปนการวิเคราะหความยาวของประวติัที่

ผูเขียนไดเขียนไวซึ่งแสดงถึงความสัมพันธของผูเขียนกับผูใหเขียน แรงจูงใจที่อยากจะเขียน และการเห็น

ประโยชนที่ไดจากการเขียน ความสบายใจและความพรอมที่จะระบายความในใจ 

 3.  คําศัพทที่ใช  (Vocabulary)  เปนการวิเคราะหคําศัพทที่ใชเขียนซึ่งแสดงถึง

ลักษณะตาง ๆ ของผูเขียน เชน ระดับการศึกษา อารมณของผูเขียน 

 4.  ระดับความลึกของความรูสึก  (Level of Depth of Expression)  เปนการ

วิเคราะหถึงเนื้อเร่ืองที่เขียนวามีรายละเอียดมากนอยเพียงใด  ซึ่งแสดงถึงความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายใน

จิตใจของผูเขียน 

 5.  การจัดลําดับความคิด  (Organization)  เปนการวิเคราะหการเลาเรื่องราวเปน

ข้ันตอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต  แสดงถึงการจัดลําดับความคิด ระดับ

การศึกษา และความสามารถในการจําของผูเขียน 

 6.  การกลบเกลื่อน  (Gloss)  เปนการวิเคราะหถึงความพยายามปกติบางสิ่ง

บางอยางในเรื่องราวของตนเอง โดยมักจะใชกลไกทางจิตวิทยาในการปองกันตนเอง  

 7.  ลักษณะของการเขียน  (Appearance)  เปนการวิเคราะหถึงการที่ผูเขียนไดผูก

เร่ืองราวขึ้นมาเองโดยปราศจากขอมูลความจริง  เพื่อลอหลอกใหผูอานเขาใจผิดไปจากขอเทจ็จริง 

 8.  การแตงเรื่องขึ้นเอง  (Fabrication)  เปนการวิเคราะหถึงลักษณะของกระดาษ 

ที่เขียน ลายมือ และรูปแบบของการเขียน ความสะอาด ความเปนระเบียบ  ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจใน   

การเขียนและลักษณะนิสัยของผูเขียน 

 9.  ความผันแปรของปฏิกิริยา  (Tonal  Variations)  เปนการวิเคราะหถึงการเลา

เร่ืองราวพรอมกับแสดงอารมณเมื่อเลาเรื่องนั้น ๆ โดยแตกตางกันไปตามเรื่องที่เลา 

 5.  สังคมมิติ  (Sociometry)  เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ครูหรือผูแนะแนวใชศึกษา

นักเรียนของตน  เพื่อทราบความสัมพันธระหวางนักเรียนที่เรียนอยูหองเดียวกันวามีความสัมพันธกันเปน
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อยางไร  เปนการศึกษาบรรยากาศทางสังคมและอารมณภายในหองเรียน  โดยเกี่ยวของกับความรูสึกของ

นักเรียนในดานพึงพอใจ  รังเกียจ  และเฉย ๆ ซึ่งนักเรียนแตละคนแสดงตอนักเรียนคนอื่น ๆ  (พนม           

ล้ิมอารีย.  2538: 122)  คําวา สังคมมิติ บางทีเรียกวา สังคมสัมพันธ  เปนคําที่มาจากภาษาลาติน           

มีความหมายวา  การวัดทางสังคม  หรือการวัดความรวมงาน  (Companion)  (ทศวร  มณีศรีขํา. 2539: 

130)  นักจิตวิทยาและนักแนะแนวไดใหความหมายของสังคมมิติไวหลายทานดังตอไปนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 184)  สังคมมิติ  คือ  เครื่องมือที่ใชศึกษาความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในสังคมหรือในกลุมวามีปฏิกิริยาโตตอบกันในลักษณะใด 

 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2531: 148)  สังคมมิติเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชศึกษา

สถานภาพทางสังคม  (Social Status)  ของเด็ก  โครงสรางทางสังคม  (Social Structure)  ของกลุม   

และความสัมพันธเชิงสังคมระหวางเด็กแตละคนกับเด็กอื่นที่รวมสังคมกับเขา 

 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536: 14 – 15)  สังคมมิติเปนเครื่องมือแนะแนวประเภทหนึ่ง

ที่ใชเพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมของนักเรียน  โครงสรางทางสังคมของกลุม

นักเรียน  ความสัมพันธทางสังคมระหวางนักเรียนแตละคนกับนักเรียนอื่น ๆ 

 ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 131)  สังคมมิติเปนการนําวิธีการศึกษาบุคคลที่อยูในสังคม

กลุมเดียวกันโดยมีการพิจารณาโครงสรางทางสังคมของการอยูรวมกัน รวมทั้งศึกษาสถานภาพทางสังคม

ของแตละบุคคลในสถานการณหรือเหตุการณหนึ่ง ๆ วาสมาชิกของกลุมสังคมนั้นมีความสัมพันธกันใน

ระดับใด 

 จําเนียร  ชวงโชติ  (2544: 154)  สังคมมิติเปนเครื่องมือวัดอันหนึ่งใชเพื่อศึกษาถึง

สถานภาพทางสังคมของเด็ก  โครงสรางทางสังคมของกลุม  และความสัมพันธเชิงสังคมระหวางเด็กแตละ

คนกับเด็กอื่นที่รวมสังคมกับเขา 

 นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 57)  สังคมสัมพันธเปนวิธีการ

รวบรวมขอมูลเชิงคณิตศาสตรเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธของบุคคลกับกลุมเพื่อนตามสถานการณที่

กําหนด  ซึ่งอาจแสดงดวยแผนภาพหรือปริมาณการรับรูของเพื่อนที่คุนเคย บงบอกใหทราบถึงลักษณะ

เดน/ดอยของบุคคล นับเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหนักแนะแนวเขาใจและทําการศึกษาบุคคลไดงาย 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 159)  สังคมมิติ หมายถึง การศึกษาสภาพทางสังคมของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมวาไดรับการยอมรับจากกลุมหรือไมและมากนอยเพียงใด โดยการใชวิธีการทาง

คณิตศาสตร 

 สรุปไดวา สังคมมิติ หมายถึง เครื่องมือและกลวิธีชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับรวบรวมขอมูล

เพื่อศึกษาสถานภาพทางสังคม  โครงสรางทางสังคม และความสัมพันธเชิงสังคมของกลุมบุคคลที่ศึกษา  

รายกรณี  โดยการใชวิธีการทางคณิตศาสตร 
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 วัตถุประสงคของสังคมมิติ 
 สังคมมิติเปนเครื่องมือและกลวิธีชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา  

รายกรณี  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  (ลักขณา  สริวัฒน. 2548: 159) 

 1.  เพื่อทําใหทราบวาบุคคลที่อยูในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกันอยางไร  มีลักษณะ

โครงสรางทางสังคมอยางไร และปรากฏเปนกลุมยอย ๆ ออกเปนจํานวนเทาไร 

 2.  เพื่อทราบวาบุคคลในกลุมยอย ๆ แตละกลุมนั้นมีใครบาง แตละกลุมมีลักษณะเปน

อยางไร 

 3.  เพื่อทราบวาบุคคลใดที่ไดรับเลือกจากเพื่อนในกลุมบางและบุคคลใดไมคอยได    

รับเลือก 

 4.  เพื่อทราบวาบุคคลใดที่ไดรับความนิยมหรือเพื่อนชอบจากกลุมมากที่สุด 

 5.  เพื่อทราบวาบุคคลใดที่ไมไดรับเลือกจากเพื่อนในกลุมนั้นเลย 

 6.  เพื่อทราบถึงสาเหตุของความสัมพันธกันระหวางบุคคลในกลุม 

 7.  เพื่อการคัดเลือกบุคคลไปทําการศึกษาหรือเปนขอมูลประกอบการศึกษารายกรณี 

 8.  เพื่อเปนวิธีการหนึ่งที่ใชคัดเลือกบุคคลที่มีปญหาทางสังคมใหไดรับการชวยไดอยาง

เหมาะสม 

 9.  เพื่อชวยใหรายกรณีที่ถูกศึกษามีโอกาสและสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยาง

เหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตใหเปนสุขไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ  
 ลําดับขั้นของการทําสังคมมิติ 
 พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 123)  ไดกลาวถึง ลําดับข้ันของการทําสังคมมิติที่สําคัญมีอยู  

4 ข้ัน คือ   

 ข้ันที่ 1  การกําหนดสถานการณ  คือ  การที่ครูหรือผูแนะแนวกําหนดสถานการณ

เพื่อใหนักเรียนเลือกเพื่อน  ในการกําหนดสถานการณที่กําหนดจะตองชวยเปดเผยใหทราบสถานภาพ 

(การยอมรับ) ทางสังคมของบุคคล  ชวยเปดเผยใหทราบความสามารถในการเปนผูนําของนักเรียน      

และชวยเปดเผยใหทราบถึงการชวยเหลือกันทางดานวิชาการของนักเรียน 

 วิธีดําเนินการในขั้นนี้มีดังตอไปนี้ 

 1.  ครูแจกกระดาษที่มีขนาด 3x4 นิ้ว แลวใหนักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลของตนไวที่

หัวกระดาษ พรอมทั้งเขียนวันที่และหองเรียนกํากับไวดวย 

 2.  ครูบอกสถานการณหรือคําถามที่ครูตองการใหนักเรียนเลือกเพื่อน 

 3. ใหนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนลงไปในแผนกระดาษที่แจกให โดยใหเ รียงลําดับ

ความสําคัญ 

 4.  ใหนักเรียนสงแผนกระดาษที่เขียนชื่อเพื่อนเรียบรอยแลวคืนกลับมาใหครู  



 40 

 ข้ันที่ 2  การทําตารางแสดงผลที่ได  คือ  การที่ครูหรือผูแนะแนวนําผลการเลือกเพื่อน

ของนักเรียนแตละคนมาลงตาราง  เพื่อศึกษาดูวานักเรียนแตละคนเลือกใครเปนเพื่อนบาง และไดรับเลือก

มากนอยเพียงไร 

 ข้ันนี้มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1.  เขียนชื่อนักเรียนทุกคนลงในตารางที่ครูไดจัดเตรียมไว โดยเขียนเรียงลําดับตาม

ตัวอักษร สําหรับชื่อนักเรียนนี้เขียน 2 คร้ัง คือ เขียนสดมภตามยาวและสดมภตามขวาง ใหสดมภตามยาว

เปนผูเลือก และสดมภตามขวางเปนผูถูกเลือก 

 2.  ใสอันดับการเลือกเพื่อนของนักเรียนแตละคนลงไป โดยกรอกใหตรงกับสดมภของ 

ผูที่ถูกเลือก  ผูที่ไดรับเลือกอันดับหนึ่งก็ใสหมายเลข 1  ผูที่ไดรับเลือกอันดับสองก็ใสหมายเลข 2 และผูที่

ไดรับเลือกอันดับสามก็ใสหมายเลข 3 

 3.  เมื่อกรอกผลการเลือกเพื่อนของนักเรียนหมดทุกคนแลว ทําการรวมคะแนน        

การไดรับเลือกของนักเรียนแตละคนในแตละอันดับ และผลรวมการไดรับเลือกทั้งหมด แลวนําผลรวม    

แตละอยางไปใสในชองรวมขางลาง 

 ข้ันที่ 3  การสรางแผนผังสังคมมิติ  คือ  การที่ครูนําผลที่ไดจากตารางแจกแจงการเลือก

เพื่อนในขั้นที่สองมาแสดงเปนแผนผังแสดงความสัมพันธทางสังคม 

 ข้ันนี้มีวิธีการทําดังนี้ 

 1.  กําหนดสัญลักษณแทนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายใหแตกตางกัน เชน 

               =  นักเรียนชาย    =  นักเรียนหญิง 

 2.  กําหนดสัญลักษณแสดงการเลือกของแตละอันดับ  เชน                        อันดับหนึ่ง 

                     อันดับสอง                              อันดับสาม 

 3.  กําหนดใหคนที่ไดรับเลือกมากที่สุดอยูตรงกลาง และคนที่ไดรับเลือกคะแนน

รองลงมาอยูถัดออกไปตามลําดับ ใหคนที่ไดรับเลือกนอยที่สุดหรือไมไดรับเลือกเลยอยูนอกสุด 

 4.  บอกใหทราบถึงจํานวนนักเรียนทั้งหมดในชั้น จํานวนนักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

โรงเรียน วัน เดือน ปที่ทําสังคมมิติ  และสถานการณที่กําหนดใหนักเรียนเลือกเพื่อน 

 ข้ันที่ 4  การตีความหมาย  คือ  การที่ครูหรือผูแนะแนววิเคราะหบรรยากาศทางสังคม

และอารมณของนักเรียนในหอง โดยดูจากแผนผังสังคมมิติที่ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว  ในการตี 

ความหมายแผนผังสังคมมิติจะตองพิจารณาวานักเรียนในชั้นมีความสัมพันธกันเปนอยางไร การแบงกลุม

เปนกี่กลุม แตละกลุมมีใครบาง ลักษณะของกลุมเปนอยางไร มีใครเปนดาราของกลุม มีใครบางที่อยู   

โดดเดี่ยว และมีใครบางที่ถูกทอดทิ้ง จะทําใหทราบความสัมพันธระหวางนักเรียนในชั้นและคนหาสาเหตุ

วาเปนเพราะเหตุใด จะไดใหความชวยเหลือไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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 นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากควบคูกับสังคมมิติในปจจุบัน คือ กลวิธี 

“ใครเอย”  (Guess Who or Who’s Who technique)  (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2529 : 202) 

 กลวิธี “ใครเอย” คือ แบบสอบถาม “ใครเอย” เปนกลวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  โดยครูหรือผูแนะแนว เปนผูเขียนลําดับของคําถามที่บรรยายเกี่ยวกับ

คุณลักษณะตาง ๆ ของนักเรียนในหองเรียน และนักเรียนแตละคนจะไดรับการขอรองใหเขียนชื่อบุคคลใน

หองเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเองที่เขาคิดวามีลักษณะที่ตรงกันหรือใกลเคียงกับคําถามเหลานั้น  (พรจันทร  

เจียรอดิศักดิ์.  2536: 16)  การดําเนินงานเกี่ยวกับกลวิธี “ใครเอย” จะตองแนใจกอนวาเด็กทุกคนใน      

ชั้นเรียนไดรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดีแลว  จึงจะสามารถตอบคําถามไดถูกตอง และตองทําใหเด็ก

ไววางใจไดวาการตอบคําถามของเขาจะไดรับการปกปดไวเปนความลับ  การวิเคราะหผลของกลวิธีนี้จะ

ควบคูขนานไปกับขอทดสอบสังคมมิติ  (จําเนียร  ชวงโชติ.  2544: 175)   

 “ใครเอย”  มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด  ถามชื่อผูที่มีลักษณะพฤติกรรม   

ตาง ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ  เชน 

 ผูที่พูดจาสุภาพมากที่สุดในกลุม คือ................................ 

 ผูที่ชวยเหลือกลุมมากที่สุด คือ........................................ 

 ผูที่พูดจาหยาบคายที่สุดในกลุม คือ................................. 

 ผูที่ชอบแกลงเพื่อนในกลุมบอย ๆ คือ............................... 

(นงลักษณ  ประเสริฐ;  และจรินทร  วินทะไชย.  2548 : 59) 

 6.  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เปนเครื่องมืออยางหนึ่งทางการแนะแนว 

สําหรับใชในการรวบรวมขอมูลตาง  ๆ ของนักเรียนจํานวนมาก  ๆ ในระยะเวลาอันสั้น   ซึ่งเปน               

การประหยัดเวลา  อีกทั้งประหยัดแรงงานและคาใชจายเปนอยางมาก  และยังชวยใหไดขอมูลที่จะทําให

เขาใจไดอยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหา ความตองการ เจตคติของบุคคล รวมทั้งขอมูลทางดาน

ความสัมพันธภายในครอบครัว สภาพของครอบครัว ความพึงพอใจ ความสนใจ สุขนิสัยการทํางาน 

โครงการทางการศึกษา และการวางแผนทางอาชีพในอนาคต  (ทศวร  มณีศรีขํา.  2539: 95)   

 นักจิตวิทยาและนักแนะแนวไดใหความหมายของแบบสอบถามไวหลายทานดังนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 216)  แบบสอบถาม คือ ขอความที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อ

ตองการทราบความคิดเห็น ความรูสึก เจตคติ หรือคานิยมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลกลุมใดกลุม

หนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือเร่ืองตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่ตองการทราบนั้น 

 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2531: 95)  แบบสอบถาม คือ ขอคําถามตาง ๆ ที่ต้ังขึ้นเพื่อ

ประสงคใหผูที่ถูกถามกรอกขอความลงไป  อาจใหกรอกขอความสั้น ๆ หรือยาว ๆ ก็ได  การใช

แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล  เปนกลวิธีอยางหนึ่งของการแนะแนวที่จะชวยหยัดเวลาในการรวบรวม

ขอมูลไดดีกวาการสัมภาษณ ในกรณีที่มีนักเรียนจํานวนมาก ๆ 
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 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536: 16)  แบบสอบถาม คือ ขอคําถามหรือขอความตาง ๆ 

ที่สรางขึ้นเพื่อตองการใหผูที่ถูกถามกรอกคําตอบลงไป อาจเปนคําตอบที่ส้ันหรือยาวก็ได  เปนเครื่องมือที่

ใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนอยางกวางขวาง อีกทั้งประหยัดเวลาและคาใชจายมาก เพราะสามารถรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ จากนักเรียนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 185)  แบบสอบถาม หมายถึง ขอคําถามตาง ๆ ที่สรางขึ้น

เพื่อใหไดคําตอบจากบุคคลตาง ๆ ที่ไดรับ เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาจากผูทํา 

การศึกษา ดวยการใหบุคคลนั้นกรอกขอมูลลงไป อาจเปนขอความสั้น ๆ หรือยาวก็ไดตามที่ผูตอบตองการ

จะตอบ หรืออาจเลือกขอกระทงที่อยูในลักษณะของขอความตาง ๆ ตามความรูสึก หรือความคิดเห็นที่ตรง

กับตนคิดดวยการเขียนเครื่องหมายหนาขอความนั้น ๆ ซึ่งขอมูลที่ไดมานั้นจะชวยใหเกิดการรูจักและ

เขาใจในตัวผูถูกศึกษาเพิ่มข้ึน 

 จากความหมายหลาย  ๆ ลักษณะที่ไดรวบรวมมานั้น  สรุปไดวา แบบสอบถาม 

หมายถึง เครื่องมือทางการแนะแนวที่สรางขึ้นสําหรับรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาบุคคลรายกรณี  โดยการใหตอบขอคําถามอาจเปนคําตอบสั้น ๆ หรือยาวก็ได  ซึ่งชวย

ประหยัดเวลาในการรวบรวมขอมูลกรณีที่มีนักเรียนจํานวนมาก ๆ 
 วัตถุประสงคการใชแบบสอบถาม 
 นงลักษณ  ประเสริฐ  และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 55)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงค 

การใชแบบสอบถามเพื่องานแนะแนวไวดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียด ขอเท็จจริง 

 2.  เพื่อทราบเจตคติ ปญหา และความตองการ 

 3.  เพื่อชวยใหบุคคลสํารวจตนเองและเขาใจตนเอง 

 4.  เพื่อติดตามผลบุคคลและประเมินการดําเนินงานแนะแนว 

 5.  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนว 
 ชนิดของแบบสอบถาม 
 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์. (2536: 16); ทศวร  มณีศรีขํา. (2539: 97); พนม ล้ิมอารีย.  

(2538: 133); นงลักษณ  ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย  (2548: 56)  ไดแบงแบบสอบถามที่ใชใน

การศึกษาวิจัยหรือการแนะแนว ออกเปน 3 ชนิด คือ 

 1.  แบบสอบถามการเติมขอมูลสวนบุคคล  (Personal Data Blank Questionnaire)  

 2.  แบบสอบถามการติดตามผล  (Follow-up Questionnaire) 

 3.  แบบสอบถามการประเมินผล  (Evaluation Questionnaire) 

สําหรับกมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 217-269)  ไดใชเกณฑการแบงชนิดของแบบสอบถามออกเปน        

2 เกณฑ ดังนี้ 
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 เกณฑที่ 1  ใชเกณฑของวัตถุประสงค  แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

 1.  แบบสอบถามแบบกรอกขอมูลสวนบุคคล คือ แบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงสวนตัว ภูมิหลัง สภาพในปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต 

 2.  แบบสอบถามแบบการประเมินผล คือ แบบสอบถามที่ใชประเมินผลของบริการหรือ

โครงการตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาที่จัดใหกับนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา  เพื่อทราบวาบริการตาง ๆ 

หรือโครงการตาง ๆ ที่จัดใหนั้นเปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการหรือไมเพียงใด 

 3.  แบบสอบถามแบบการติดตามผล คือ แบบสอบถามที่รวมเอาแบบสอบถามแบบ

กรอกขอมูลและแบบสอบถามแบบการประเมินผลเขาไวดวยกัน  เพื่อใชสอบถามนักเรียนหรือนิสิต 

นักศึกษาที่ออกจากสถาบันการศึกษานั้นไปแลว ไมวาจะสําเร็จหรือไมสําเร็จตามหลักสูตร โดยเชื่อวา

ขอมูลที่ไดจากบุคคลเหลานี้เปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นสมรรถภาพและประสิทธิภาพของ

สถาบันการศึกษา 

 เกณฑที่ 2  ใชเกณฑของลักษณะของแบบสอบถาม  แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

 1.  แบบสอบถามแบบปลายปด  (Closed Form)  คือ แบบสอบถามที่มีขอความที่เปน

คําถาม  แลวมีคําตอบไวใหพรอม เพียงแตเลือกตอบขอใดขอหนึ่งหรือหลาย ๆ ขอที่กําหนดให 

แบบสอบถามประเภทนี้ ไดแก 

      1.1  แบบสํารวจ คือ แบบสอบถามที่ถามเพื่อตองการทราบความจริง ความรูสึก 

ความสนใจ  ความคิดเห็นตาง  ๆ  โดยการให ผูตอบเช็คแตละขอโดยใช เครื่องหมาย  /  หรือ  x                      

หรือ            แบบสํารวจนี้ ไดแก แบบขอความใหเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งใน 2 อยางที่กําหนด  แบบมี

หลายขอความที่ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว  แบบมีหลายขอความแตใหตอบไดมากกวา 1 ขอ  แบบมีสเกล

ที่ใหตอบเหมือนกันหมดหรือเปนเชนเดียวกันทั้งหมดทั้งฉบับของแบบสอบถาม  แบบสํารวจในลักษณะนี้ 

เชน แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของขจรสุดา  เหล็กเพชร (2522: 6, 

33-34) ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนในดานการแนะแนวทางจิตวิทยา สําหรับใชเปนเครื่องมือในการวินิจฉัย

ปญหา คนหาสาเหตุ และเปนแนวทางในการชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ประสบปญหาใน        

การเรียน  ลักษณะของแบบสํารวจจะมุงวัดนิสัยและทัศนคติในการเรียนของนักเรียน ประกอบดวย 2 ตอน 

คือ 

    ตอนที่ 1  เกี่ยวกับนิสัยในการเรียน  (Study  Habits)  แบงออกเปน  2  ดาน  คือ  

การหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา (Delay Avoidance)  วิธีการทํางาน (Work Method)   

     ตอนที่ 2  เกี่ยวกับทัศนคติในการเรียน  (Study  Attitudes)  แบงออกเปน 2 ดาน  

คือ การยอมรบัในตัวครู (Teacher Approval) การยอมรบัคุณคาของการศึกษา(Education Acceptance) 
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       รวมทั้งสิ้น 100 ขอ ขอความเชิงนิมาน 46 ขอ เชิงนิเสธ 54 ขอ  การเรียงขอใน

แบบสํารวจจัดเรียงดานละขอสลับกันไปจนครบ 100 ขอ โดยไมแยกเปนทีละตอน  เพื่อปองกันมิใหผูตอบ

เกิดความเบื่อหนาย 

      1.2  แบบมาตราสวนประมาณคา  คือ แบบสอบถามที่ถามเพื่อตองการทราบ  

ความจริง ความรูสึก ความสนใจ ความคิดเห็นตาง ๆ โดยการใหผูตอบประมาณความรูสึกของเขาวามี

ความรูสึกมากนอยเพียงใด แลวจึงเช็คดวยเครื่องหมาย   /  หรือ  x  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกนั้น ๆ  

โดยแบงออกเปน 4 ชนิด คือ การประมาณคาโดยใชตัวเลข  (Numberical Rating Scale)  เปนแบบ                    

สอบถามที่เรียงคาของการประมาณความรูสึกจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย โดยกําหนดเปน

ตัวเลขบอกรหัสของตัวเลขออกมาเปนขอความได  การประมาณคาโดยใชเสนตรงหรือเสนกราฟ  

(Graphic Rating Scale)  เปนแบบสอบถามที่ประมาณคาความรูสึกโดยขีดเครื่องหมายกากบาท  (  x  )  

ลงบนเสนตรงหรือเสนกราฟที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริง  การประมาณคาโดยการบรรยาย  (Descriptive 

Rating  Scale)  เปนแบบทดสอบที่ประมาณคาความรูสึกโดยขีดเครื่องหมาย  / ลงในชอง           ขางหนา 

ขอความหรือวลีที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงมากที่สุด การประมาณคาโดยการเปรียบเทียบกับตัวแบบ  

(Man to Man Rating Scale)  เปนแบบสอบถามที่ประมาณคาความรูสึกตามตัวแบบ  (Master Scale or 

Standard Scale) ของสมาชิกในกลุม 

     1.3  แบบเติมคําที่เปนคาํตอบเดียวที่แนนอน คือ แบบสอบถามปลายปดที่ใหเติมคํา 

ตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับตนเองหรือผูอ่ืน  โดยมิไดถามใหแสดงความคิดเห็น เชน แบบสอบถามที่ใหกรอก

ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามใครเอย 

 2. แบบสอบถามแบบปลายเปด  คือ  แบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบที่แนนอน 

เปดโอกาสใหผูตอบตอบคําถามอยางอิสระเสรี ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด นิยมใชเพื่อสอบถามแรงจูงใจ 

ความคิดเห็นเจตคติตาง ๆ โดยอาจมีการใหเหตุผลประกอบความรูสึก 

 3.  แบบสอบถามแบบผสม คือ แบบสอบถามที่มีทั้งแบบปลายปดและแบบปลายเปด

อยูในชุดเดียวกัน 

 4.  แบบสอบถามแบบรูปภาพ คือ แบบสอบถามที่ใชรูปภาพซึ่งเปนภาพวาดหรือ

ภาพถาย ซึ่งอาจใหผูตอบตอบสนองเปนคําพูดหรือขอความที่รูสึกกับภาพนั้นก็ได 
 หลักเกณฑในการสรางแบบสอบถาม 
 จําเนียร  ชวงโชติ  (2544: 294)  ไดกลาวถึงวิธีสรางแบบสอบถามวามีหลักที่ควรยึดถือ

ดังตอไปนี้ 

 1.  ต้ังวัตถุประสงคสําหรับการถามหรือความตองการจะทราบอะไรจากนักเรียน 

 2.  วางโครงเรื่องวาจะถามอะไร จึงจะไดขอเท็จจริงตรงตามวัตถุประสงค 
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 3.  แบงแยกหัวขอเร่ืองที่จะถามออกเปนหัวขอใหญ ๆ แลวแยกเปนหัวขอยอย ๆ 

เรียงลําดับความสําคัญ และความตอเนื่องของเรื่องตามความเหมาะสม 

 4.  แบบสอบถามทุกเรื่องควรมีขอคําสั่งชี้แจงใหชัดแจง ขอความรวมมือใหนักเรียน

กรอกใหตรงกับความจริง แจงใหผูตอบทราบวา ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากแบบสอบถามจะเก็บไวใชเปน

ประโยชนสําหรับตัวเขา และจะเก็บไวเปนความลับจะไมเปดเผยใหผูใดทราบ 

 5.  คําถามที่ใชในแบบสอบถาม ควรไดรับการพิจาณาใหเหมาะสม เชน ความยากงาย

ของภาษาและขอความของขอคําถาม ควรใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูตอบคําถาม  ควรตัดทอน

คําถามตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมออก เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดและเปนประโยชนจริง ๆ  หลีกเลี่ยงการใช

คําถามซึ่งแนะเกี่ยวกับคําตอบ  หลีกเลี่ยงการใชคําถามซึ่งอาจไปกระตุนเรื่องราวสวนตัวอยางรุนแรงหรือ

คําถามซึ่งจะทําใหผูตอบอึดอัดใจ ไมสบายใจ อับอาย และเปนเหตุใหนักเรียนไมกลาเขียน ไมอยากเขียน  

หลีกเลี่ยงการทําแบบสอบถาม   ซึ่งใหรายละเอียดที่ไมสําคัญหรือใชคําถามซึ่งนักเรียนพบวามี           

ความลําบากใจในการตอบอันเนื่องมาจากการขาดประสบการณหรือจําไมได 
                      7.  แบบทดสอบ  (Testing)   
  แบบทดสอบทางจิตวิทยา  เปนเครื่องมือที่เปนปรนัยและมาตรฐานที่ใชวัดตัวอยาง

พฤติกรรม การกระทําของบุคคลที่ทําโดยรูตัวและไมรูตัว อาจเปนพฤติกรรมภายนอกที่สามารถสังเกต   

เห็นได (Overt Behavior)  เชน การพูด เดิน นั่ง ยิ้ม หรือพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตเห็นได เชน 

เชาวปญญา เชาวอารมณ ความถนัด ความวิตกกังวล ความสนใจในอาชีพ ความคิดสรางสรรค            

(นงลักษณ  ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย.  2548: 73)   แบบทดสอบชวยใหไดขอมูลนักเรียนและได

เรียนรูเ ร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับรายกรณีที่ถูกศึกษาและทําใหรูจักและเขาใจนักเรียนในดานตาง ๆ เชน         

ดานสติปญญา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และปญหาตาง ๆ ที่กําลังเผชิญอยู  แบบทดสอบที่

มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นจะทําใหเกิดประโยชนในการแนะแนวและใหความชวยเหลือ  (ลักขณา  

สริวัฒน.  2548: 208) 
   ประเภทของแบบทดสอบที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายกรณี 
    ลักขณา  สริวัฒน.  (2548: 215) และ พนม  ล้ิมอารีย. (2538: 197)  ไดกลาวถึง 

แบบทดสอบที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายกรณี  จําแนกออกได 5 ประเภท คือ 

    1.  แบบทดสอบสติปญญา  (Intelligence Test) 

    2.  แบบทดสอบความถนัด  (Aptitude Test) 

    3.  แบบทดสอบความสนใจ  (Interest Test) 

    4.  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  (Personality Test) 

    5.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Achievement Test) 
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    นงลักษณ  ประเสริฐ; และจรินทร  วินทะไชย. (2548: 74 – 78) และลักขณา  

สริวัฒน.  (2548: 219 – 287)  ไดกลาวถึงรายละเอียดของแบบทดสอบสรุปไดดังนี้   

    1.  แบบทดสอบสติปญญา  มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและประเมินระดับความสามารถ

ทางสมองของบุคคล ในการวัดเชาวนปญญาอาจวัดเปนรายบุคคลหรือกลุมบุคคล แบบทดสอบที่ใชกัน

อยางแพรหลาย เชน แบบทดสอบสแตนฟอรด - บิเนท ฟอรม แอล - ดับเบิลยู (Standford - Binet L - W 

Form Test) สําหรับเด็กอายุ 2 ป, 6 ป และแบบทดสอบสติปญญาของเวคสเลอร (Wechsler Intelligence 

Scale) เชน Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC) และ Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) 

    2.  แบบทดสอบความถนัด ( Aptitude  Test)  เปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เปนแบบ 

ทดสอบที่นิยมใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งมุงคนหาหรือวัดความถนัดเฉพาะดานที่   

แอบแฝงอยูภายในตัวบุคคล  ชวยใหครู ผูแนะแนว หรือผูที่เกี่ยวของไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ความสามารถของเด็ก เกิดความเขาใจเด็กอยางถูกตอง  อันจะนําไปสูการใหความชวยเหลือไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมตอไป    

         แบบทดสอบความถนัด  จําแนกออกเปนประเภทตามลักษณะของความถนัดที่วัด

ได 2 ประเภท คือ   

         2.1  แบบทดสอบความถนัดพหุคุณ หรือแบบทดสอบความถนัดเชิงผสม 

(Multiple Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความถนัดทางดานตาง ๆ หลายดานหรือเปนความถนัด

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงวาเปนความถนัดในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

โดยเฉพาะ  เชน ความเขาใจทางภาษา ความคลองของการใชคํา เลขจํานวน มิติสัมพันธ ความจํา  ความ

รวดเร็วในการรับรู ความมีเหตุผล และทดสอบบางสวนของความถนัดที่เปนความสามารถทางกลไกของ

รางกายที่เปนทักษะของกลามเนื้อในเรื่องความคลองแคลวในการใชมือ การใชนิ้ว  แบบทดสอบประเภทนี้ 

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

Battery) 

         2.2  แบบทดสอบความถนัดพิเศษ  (Special Aptitude Test)  เปนแบบทดสอบที่

สรางขึ้นเพื่อทําการทดสอบความถนัดทางดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพียงดานเดียว  แบบทดสอบที่นิยม

ใชกันคอนขางมาก ไดแก แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี (Musical Aptitude Test) ของคารล อี. ซีซอร 

(Seashore Measures of Musical Talents)  และของเฮอรเบิรด ดี. วิง  (Wing Standardized Test of 

Intelligence)  แบบทดสอบความถนัดทางจักรกลของเบนเน็ตต  (Bennett Mechanical Comprehension 

Test)  แบบทดสอบวัดความเขาใจทางจักรกลของแมคควอรี  (Mac Quarrie Test for Mechanical 

Ability)  แบบทดสอบความถนัดทางเสมียน (Clerical Aptitude Test)  แบบทดสอบความถนัดทางศิลปะ 
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(Artistic Aptitude Test) ของเกรฟ (Grave Design Judgement Test) ของไมเออร (Meier Art 

Judgement Test)  และของฮอรน (Horn Art Aptitude Inventory) 

   3.  แบบทดสอบความสนใจ  (Interest Test)  เปนแบบทดสอบที่มุงคนหาชนิดหรือ

ความมากนอยของความสนใจของนักเรียน  เพราะความสนใจเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู 

การเลือกอาชีพ และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล  อาจวัดโดยใชวิธีถามโดยตรง สังเกตพฤติกรรม 

ทดสอบความสนใจ หรือใชแบบสํารวจ  แบบทดสอบความสนใจที่ใชดังกลาว เชน แบบทดสอบ         

ความสนใจในอาชีพของคูเดอร  (Kuder General Interest Survey – KGIS)  โดย จี. เฟรดเดอริค คูเดอร        

(G. Frederic Kuder)  แบบทดสอบเอสดีเอส (Self Directed Search – SDS) โดย จอหน แอล ฮอลแลนด 

(John L. Holland)  

   4.  แบบทดสอบบุคลิกภาพ   (Personality Test) หมายถึง เครื่องมือหรือแบบทดสอบ

ที่สรางขึ้นเพื่อใชคนหา สํารวจ วัด ตีความหมายและประเมินผลพฤติกรรม อุปนิสัย คานิยม เจตคติ   

ความสนใจ และอารมณของบุคคล   

    แบบทดสอบบุคลิกภาพที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

    4.1  แบบทดสอบมีวิธีการวัดที่มีโครงสรางชัดเจน (Structure  Method) เปนแบบ          

ทดสอบที่เปนปรนัย  (Objective Test) มีขอคําถามใหเลือกตอบ เปนลักษณะของการรายงานตนเอง เชน 

แบบทดสอบเพื่อวัดอัตมโนทัศน (Self – concept) หรือแบบทดสอบเพื่อวัดความวิตกกังวล แบบทดสอบนี้

จะใหขอมูลที่สะทอนถึงความสามารถของบุคคลในการปรับตัวเขากับสภาพที่ถูกควบคุมที่นิยมใชใน

ประเทศไทย ไดแก แบบทดสอบบุคลิกภาพ EEPS (Edwards Personal Preference Schedule) และ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF  

    4.2  แบบทดสอบมีวิธีการวัดที่ไมมีโครงสรางชัดเจน (Non–Structure Method)  

เปนแบบทดสอบการฉายภาพ  (Projective Test)  ใหขอมูลสะทอนถึงโครงสรางของบุคลิกภาพ แรงจูงใจ 

และความขัดแยงที่อยูภายใน  จึงเปนแบบทดสอบที่ใชเทคนิคการฉายออก (Projective Techniques)       

ที่เปนเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาที่สรางขึ้น เพื่อลวงเอาความรูสึกนึกคิดของบุคคลออกมา โดยไมใหเจาตัว

รูสึก และใหเห็นวาเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของคนอื่น  เชน แบบทดสอบภาพหยดหมึกของรอรสชาด 

(Rorschach Inkblots Test) แบบทดสอบการรับรูรูปภาพ  (Thematic Apperception Test)  แบบทดสอบ

การวาดรูปคน (Draw A Person Test : DAP) เทคนิคการเลนโดยการจัดกระทํากับส่ิงของ (Manipulative 

Techniques)  เทคนิคที่เปนปรนัย (Objective Techniques) โดยใชแบบการประเมิน (Rating Scale) 

หรือการเลือกตอบ (Checklist)  การเขียนเรียงความ (Paragraph Writing)  เทคนิคการเติมประโยคให

สมบูรณ (Sentence Completion)             

    5. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบ

ที่มุงวัดความสําเร็จในเชิงวิชาการของผูเรียน หลังจากที่บุคคลไดรับการฝกฝนอบรมมาระยะหนึ่ง         
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เพื่อตรวจสอบวาบุคคลนั้นมีความเจริญงอกงามขึ้นเพียงใด หรือเขาใจและนําสิ่งที่ศึกษามาใชไดมากนอย

เพียงใด  แบบทดสอบที่ใชวัดผลการเรียนการสอนของนักเรียนจึงมักเรียกวา การวัดผลทางการศึกษา 

(Educational Measurement)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชในปจจุบัน จําแนกตามลักษณะ 

4 ลักษณะ ดังนี้ 

       5.1  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายของการประเมิน 

จําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบอิงเกณฑ และแบบทดสอบอิงกลุม 

       5.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลักษณะการสราง แบงออกได

เปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบที่ผูทดสอบเปนผูสรางขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐาน 

       5.3  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงคของการวัด   

จําแนกได 4 ชนิด ไดแก แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะดานหรือเฉพาะ

วิชา  แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม  แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อทํานายและ

แบบทดสอบความพรอม  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อการวินิจฉัย 

       5.4  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลักษณะกิจกรรมที่ผูถูกทดสอบ

กระทํา แบงออกเปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการศึกษา  แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานอาชีพ   

              แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในประเทศไทย เชน 

แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินระดับทองถิ่น  เปนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนในชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 3   เปนแบบทดสอบที่สํานักงานคณะกรรมการ-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชเปนเครื่องมือในประเมินคุณภาพการศึกษาผูเรียนในสังกัดสํานักงาน-

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ เพื่อเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปน

ขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดจนใหผูเรียนไดรับทราบระดับ

ความรูความสามารถของตนเอง  จะไดนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา

ตนเองไดอยางถูกตองตอไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2551: 1-2)   
 8.  ระเบียนสะสม  (Cumulative Record) 
 ความหมายของระเบียนสะสม 

 กมลรัตน   หลาสุวงษ  (2529: 327)  ไดใหความหมายของระเบียนสะสม คือ 

เอกสารที่รวบรวมรายละเอียดของบุคคล (ประวัติ) ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุก ๆ ดาน ไดแก            

ดานประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ประวัติการปรับตัวในสังคม    
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  สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน  (2531: 207)  ไดใหความหมายของระเบียนสะสมวา 

หมายถึง บันทึกที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและขอมูลตาง ๆ ของนักเรียนแตละคน เชน บันทึกเกี่ยวกับประวัติ

สวนตัว ประวัติครอบครัว รายงานการเรียน รายงานการทดสอบ รายงานสุขภาพ ความถนัด ความมั่นใจ 

กิจกรรมพิเศษ โครงการศึกษาและอาชีพในอนาคต บันทึกการสัมภาษณ บันทึกการใหคําปรึกษา         

และรายงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนตองการจะทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

 พรจันทร  เจียรอดิศักดิ์  (2536: 18)  กลาววา ระเบียนสะสม คือ เอกสารอยางหนึ่ง

ที่ใชสําหรับบันทึกรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและรายละเอียดตาง ๆ ที่สําคัญของนักเรียนแตละคนอยางมี

ระบบแบบแผนตอเนื่องกัน นับแตนักเรียนเริ่มเขาโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนไปเพื่อการศึกษาตอหรือเพื่อ

ประกอบอาชีพ 

 พนม  ล้ิมอารีย  (2538: 175)  กลาววา ระเบียนสะสม คือ ระเบียนหรือเอกสารที่

จดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในดานตาง ๆ อยางมีระเบียบและเปนระบบตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษา

เลาเรียนอยูในโรงเรียน เปนเอกสารที่จะชวยใหครูหรือครูแนะแนวไดรูจักและเขาใจนักเรียนของตนไดดีข้ึน

และรวดเร็วขึ้น 

 ทศวร  มณีศรีขํา  (2539: 13)  ระเบียนสะสมเปนเอกสารที่รวบรวมขอมูลทุก ๆ 

ดานของนักเรียน ต้ังแตเร่ิมเขาเรียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  โดยมีการจัดเก็บอยางมีระบบ มีแบบแผน 

และสะสมตอเนื่องกัน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว รายงานผลการเรียน รายงานสุขภาพ      

ความสนใจ ความถนัด กิจกรรมพิเศษ โครงการศึกษาและอาชีพในอนาคต บันทึกการสัมภาษณ บันทึก

การใหคําปรึกษา และรายงานอื่น ๆ ที่ทางครูหรือผูแนะแนวตองการทราบ 

 จําเนียร  ชวงโชติ  (2544: 223)  ระเบียนสะสม คือ เอกสารอยางหนึ่งที่เปนที่

รวบรวมขอเท็จจริงและรายละเอียดในดานตาง ๆ ของนักเรียนแตละคนอยางมีระบบแบบแผน เชน ประวัติ

สวนตัว ประวัติครอบครัว รายงานการเรียน รายงานการทดสอบ รายงานสุขภาพ ความถนัด ความสนใจ 

กิจกรรมพิเศษ โครงการศึกษาและอาชีพในอนาคต บันทึกการสัมภาษณ บันทึกการใหคําปรึกษาและ

รายงานอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนตองการทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

 ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 82)  ระเบียนสะสม คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่อยูในรูป

เอกสาร ใชเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลของเด็กนักเรียนโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประกอบดวย 

ครอบครัว สุขภาพ การศึกษา กิจกรรม ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และผลการเรียน 

ขอมูลตาง ๆ เหลานี้จัดไวอยางเปนระบบระเบียบ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  เร่ิมเขาเรียนจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 จากความหมายระเบียนสะสมของนักจิตวิทยาและนักแนะแนวดังกลาวขางตน    

สรุปไดวา ระเบียนสะสม หมายถึง เอกสารที่รวบรวมขอมูลรายละเอียดของนักเรียนตั้งแตเร่ิมเขาเรียนจน
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สําเร็จการศึกษา  จัดเก็บอยางเปนระบบ  แบบแผน  และสะสมอยางตอเนื่อง  สามารถชวยใหครูหรือ       

ผูแนะแนวไดรูจักและเขาใจนักเรียนของตนไดดีและรวดเร็วขึ้น 
 วัตถุประสงคของการจัดทําระเบียนสะสม 
 ลักขณา  สริวัฒน  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดทําระเบียนสะสมไวดังนี้ 

 1.  เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ ของนักเรียนไวเปน

ฐานขอมูลที่ใชในการแนะแนวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2.  เพื่อใหครูรูจักนักเรียนไดเปนอยางดี 

 3.  เพื่อใหครู ผูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาเห็นขอดีหรือขอบกพรองของนักเรียน  

อันจะนําไปสูการวางแผนสงเสริมหรือหาแนวทางปองกันและแกไขและใหความชวยเหลือได 

 4.  เพื่อเปนการสะดวกและรวดเร็วในการสืบหาขอมูล ประหยัดเวลาในการสํารวจ

ขอมูลของนักเรียน 

 5.  เพื่อใชในการพิจารณาการจัดงานพิเศษใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงหรือตํ่า

กวาระดับปกติ 

 6.  เพื่อใชในการสํารวจหาเหตุผลการขาดเรียนบอย ๆ ของนักเรียน 

 7.  เพื่อชวยใหพบนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษ 

 8.  เพื่อใชพิจารณาความเจริญเติบโตของนักเรียนในแตละป 

 9.  เพื่อเปนขอมูลที่ตัวนักเรียนและผูปกครองสามารถใชพิจารณาในการวางแผน

ชีวิตใหเหมาะสมและเปนไปตามลักษณะที่ควรจะเปน 

 10. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของนักเรียนในการสงตัวไปยังสถานศึกษาและ

หนวยงานอื่น ๆ ที่นักเรียนจะเขาไปเปนสมาชิกใหม 
 ขอมูลที่ควรรวบรวมไวในระเบียนสะสม 
                                  1.  เร่ืองสวนตัว เกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

สถานที่เกิด ที่อยูปจจุบัน  โดยครูประจําชั้นควรเปนผูจดบันทึก        

             2.  เร่ืองเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูเกี่ยวกับชื่อบิดา มารดา 

หรือผูปกครอง ศาสนา และสถานภาพของบิดา มารดา อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจของบิดา 

มารดา หรือผูปกครอง  สถานที่เกิดของบิดา มารดา ภาษาที่ใชในบาน จํานวนพี่นอง รวมไปถึงชื่อ อายุ 

การศึกษา และอาชีพ และขอมูลในเรื่องครอบครัวและชุมชน 

   3.  เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ไดแก  สวนสงู  น้าํหนกั  การฉีดวัคซนี  เพื่อสราง

ภูมิคุมกันโรคตาง ๆ ตามลําดับอายุ การบนัทกึการตรวจสุขภาพ ภาวะการเจ็บปวย ประวัติการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
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   4.  เร่ืองเกี่ยวกับประวัติการศึกษา คือ คะแนนผลการเรียนพรอมชื่อวิชาที่เรียน 

ลําดับที่สอบไดในชั้นเรียนพรอมทั้งจํานวนนักเรียน รายงานผลความลมเหลวในการเรียนหรือเกียรติคุณที่

ไดรับ 

   5.  เร่ืองเกี่ยวกับผลการทดสอบแบบสอบมาตรฐานตาง ๆ เชน คะแนนจาก

แบบทดสอบเชาวนปญญา แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบ

บุคลิกภาพ 

   6.  เร่ืองเกี่ยวกับความสามารถพิเศษตาง ๆ 

   7.  เร่ืองเกี่ยวกับจํานวนเวลามาเรียน 

   8.  เร่ืองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชน ความตั้งใจในการทํางาน ความรับผิดชอบ    

ความสะอาด ความเชื่อมั่นในตนเอง ความละเอียดถี่ถวน 

   9.  เร่ืองเกี่ยวกับขอมูลเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน การทํางานพิเศษ การเปนสมาชิกชุมชน

ตาง ๆ เปนตัวแทนโรงเรียนไปตอบปญหาทางวิชาการตามหนวยงานอื่น ๆ 
   ประเภทของระเบียนสะสม 
   ระเบียนสะสมที่ใชกันในปจจุบัน จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

   1.  จําแนกตามลักษณะของการเก็บขอมูล แบงเปน 2 ประเภท คือ 

        1.1  แบบที่โรงเรียนเปนผูเก็บขอมูลเอง 

        1.2  แบบที่นักเรียนเปนผูเก็บขอมูลเอง 

   2.  จําแนกตามลักษณะของรูปแบบของระเบียน แบงเปน 3 รูปแบบ คือ 

        2.1  แบบเปนซองหรือเปนแฟม (Packet of Folder Type) 

        2.2  แบบแผนเดียวหรือแบบพับได  (Single Card of Folder) 

                  2.3  แบบรวมหรอืแบบเปนเลม  (Combination) 
 ขั้นที่  3  การวินิจฉัย 
                                                 เปนการนําเอาผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเปนพื้นฐานในการ           

พิจารณาวินิจฉัยสาเหตุ  โดยอาจเปนสมมติฐานชั่วคราวจนกวาจะคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริงที่แทจริงและมี

หลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ หากขอมูลยังไมเพียงพออาจเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนํามาสังเคราะหรวม

กับขอมูลหรือขอเท็จจริงที่มีอยูเดิม  เพื่อชวยใหสามารถมองเห็นความสัมพันธของขอมูลแตละดานและ

ชวยใหผูศึกษาเขาใจลักษณะของปญหาสาเหตุไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น   
 ขั้นที่  4  การทํานายผล   
                                                 เปนการระบุวาการออกกลางคนัไมนาเปนปญหาที่รุนแรง สามารถแกไข

และหยุดยัง้การออกกลางคนัได 
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.          ขั้นที่ 5  การใหความชวยเหลือ  

                เปนการพิจารณาหาแนวทาง วิธีการที่จะนํามาชวยเหลือบุคคลที่ศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือสาเหตุของปญหาตาง ๆ ของรายกรณี เชน การใหคําปรึกษากลุม การให

คําปรึกษารายบุคคล หรือการประชุมปรึกษารายกรณี  
       ขั้นที่ 6  การติดตามผล 
               คือ การประเมินผลจากการศึกษาบุคคลเปนรายกรณีวาเมื่อทําการศึกษา

และชวยเหลือไปแลวไดผลเปนอยางไร  
                        ขั้นที่ 7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 
                 ผูศึกษาควรสรุปผลวาไดทําอะไรไปบาง และใหขอเสนอแนะวาจะมี    

การวางแผนทําอะไรในครั้งตอไป  เพื่อประโยชนสําหรับบุคคลที่เปนรายกรณีและบุคคลที่สนใจใน

การศึกษา อยางนอยควรมีขอเสนอแนะไว 3 ทาง คือ ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง ผูเกี่ยวของกับ

นักเรียน และบุคคลที่สนใจจะศึกษาบุคคลนี้ตอไปหรือศึกษาบุคคลในลักษณะเชนเดียวกัน 

  2.1.5  วิธีการที่ใชในการศึกษารายกรณี 

             วิธีการที่ใชในการศึกษาบุคคลเปนรายกรณีใหบรรลุตามจุดมุงหมายและเกิด

ประโยชนแกผูศึกษา  ผูรับการศึกษา  และผูที่สนใจ  ควรใชวิธีการที่ควบคูกัน 2 วิธี คือ  

   1.  การศึกษาประวัติรายกรณี  (Case History)  หมายถึง การรวบรวมและจด

บันทึกขอมูลเกี่ยวกับบุคคลอยางละเอียดสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะทําได และใหถูกตองตรงตามความจริง

ที่สุด โดยไมตองมีการตีความหมายและแปลผลของขอมูลแตประการใด  การทําประวัติรายกรณีจะทําให

ผูรับการศึกษารูจักและเขาใจเด็กแตละคนและสามารถนําความรูความเขาใจนั้นมาใชเปนพื้นฐานสําหรับ

การพิจารณาชวยเหลือหรือแนะแนวใหรายกรณีที่ศึกษาสามารถแกปญหา ปรับตัวใหดีและเหมาะสม   

การทําประวัติรายกรณีจึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญยิ่งของการศึกษารายกรณี  (จําเนียร  ชวงโชต.ิ  2544: 204)  

โดยสรุปแลว  “การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี”  เปนกระบวนการหรือวิธีการศึกษา สําหรับ “การศึกษา

ประวัติรายกรณี”  เปนการจดบันทึกหรือรายงานผลจากการใชวิธีการศึกษา (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2529: 

597) 

   2.  การประชุมรายกรณี  (Case Conference) 

        กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2529: 599)  ไดใหความหมายของการประชุมปรึกษา

เปนรายกรณี คือ การประชุมกันของบุคคลหลายฝาย เพื่อระดมความคิดและรวมกันแสดงความคิดเห็น 

โดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญในที่ประชุมที่ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกปญหา 

หรือปองกัน สงเสริมบุคคลที่รับการศึกษานั้น ๆ   การประชุมรายกรณี  จึงเปนวิธีการนําเอาบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของกับเด็กและผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมมือกันพิจารณาวินิจฉัยปญหาของนักเรียน

และรวมกันหามาตรการที่จะชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาของตนได  เพื่อที่นักเรียนผูนั้นจะไดสามารถ
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มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (พนม  ล้ิมอารีย.  2538: 35)  การประชุมรายกรณีจะกระทําเมื่อ

การศึกษารายกรณีที่ผูศึกษาไดศึกษาแลว ไมสามารถที่จะแนะแนว ชวยเหลือนักเรียนที่ศึกษานั้นอยาง

ไดผล  จึงจําเปนตองใหบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียนไดเขาใจสภาพการณและตัวนักเรียนดีข้ึน ถูกตอง 

และสอดคลองตรงกัน และใหแตละคนไดนําขอมูลที่สัมผัสรับรูมาแลกเปลี่ยนและวิเคราะหรวมกัน  จะชวย

ใหมองเห็นแนวทางในการชวยเหลือนักเรียนไดอยางมั่นใจมากกวาการพิจารณาจากครูหรือผูแนะแนว

เพียงคนเดียว  (ทศวร  มณีศรีขํา.  2539: 194)   

        รูปแบบของการประชุมรายกรณี  

         ลักขณา  สริวัฒน  (2548: 44 – 45)  ไดกลาวถึงรูปแบบของการประชุม      

รายกรณีที่นิยมใชมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

        1.  การประชุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญในปญหาหรือกรณีนั้น ๆ รวมถึงผูใกลชิดและ

ผู เกี่ยวของ  ไดแก  จิตแพทย  นักจิตวิทยา  ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  ครูประจําวิชา  บิดา  มารดา               

หรือผูปกครอง 

        2.  การประชุมกลุมใหญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ เชน จิตแพทย นักจิตวิทยา 

ครูแนะแนว  ผูใกลชิด เชน บิดา มารดา ผูปกครอง ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท  ผูเกี่ยวของ เชน ครูที่ปรึกษา  

ครูประจําวิชา  ผูสนใจ เชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

        3.  การประชุมกลุมเล็ก ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญและผูใกลชิด รูปแบบ      

การประชุมกลุมเล็กลักษณะคลายกับการใหคําปรึกษาแบบครอบครัว (Family Counseling) 

        วิธีดําเนินการจัดประชุมรายกรณี 

        ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการจัดประชุมรายกรณีควรปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้ 

        1.  ผูทําการศึกษานําเสนอรายงานขอมูลทั้งหมด และหารือกับประธานที่

ประชุมไดรับทราบ 

        2.  ฝายแนะแนวหรือฝายที่เกี่ยวของกับผูถูกศึกษาจัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน

ทั้งหมด ทุกชนิดที่มีอยูเกี่ยวกับผูถูกศึกษามอบใหผูเขารวมการประชุมรายกรณี 

        3.  ประธานชี้แจงหรือเลาประเด็นปญหาของผูถูกศึกษาที่พบและชี้แจงเหตุผล

ในการนําเขาสูการจัดการประชุมรายกรณี 

        4.  ชี้แจงจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการประชุมรายกรณี 

        5.  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาขอมูลตาง ๆ และซักถามเกี่ยวกับขอมูล หรือขอ

รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่เห็นวาเปนประโยชนตอคณะกรรมการ เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะห วินิจฉัย

หาสาเหตุไดดียิ่งขึ้น 

        6.  ที่ประชุมรวมพิจารณาประเด็นปญหา กําหนดแนวทาง มาตรการในการให

ความชวยเหลือหรือแกไขปญหาใหแกผูถูกศึกษา 
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        7.  กําหนดตัวบุคคลหรือคณะบุคคลตามความเหมาะสมในการทําหนาที่หรือ

การปฏิบัติการชวยเหลือแกปญหาใหแกผูถูกศึกษา 

        8.  เขียนรายงานสรุปการประชุมรายกรณีในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่นํา 

มาพิจารณา รวมถึงการพิจารณาลงความเห็น และคําแนะนําในการแกไขปญหา หรือใหความชวยเหลือแก

ผูถูกศึกษา 

        9.  ติดตามประเมินผลที่ไดจากการชวยเหลือ 

        กระบวนการจัดประชุมรายกรณี  กระบวนการที่สําคัญมี 3 ข้ันตอน คือ   

        1.  ข้ันเตรียมการ   เตรียมบุคคล ประธาน สมาชิกในการประชุม มีการออก

จดหมายเชิญประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่ และวัตถุประสงคในการประชุมอยางชัดเจน  เตรียมสถานที่ให

เหมาะสม สะดวกในการจัดประชุม สะดวกในการเดินทาง และประสานสถานที่ในการจัดประชุมลวงหนา  

เตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษารายกรณี 

        2.  ข้ันดําเนินการประชุม  ประธานกลาวเปดประชุมและแนะนําผูทําการศึกษา 

อนุญาตใหผูทําการศึกษารายกรณีรายงานผลการศึกษาใหแกสมาชิกในที่ประชุม  ผูทําการศึกษารายงาน

ประวัติและวิธีการตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาแกประธานและสมาชิกในที่ประชุม  ประธานเปดโอกาสให

สมาชิกทุกคนผลักกันซักถามขอมูลหรือขอสงสัยตาง ๆ  และรวมกันวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ดวยการระดม

สมองและความคิดเห็น  ประธานสรุปขอพึงปฏิบัติตามความเห็นของสมาชิกสวนใหญในที่ประชุม  

เลขานุการเปนผูบันทึกรายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน  และใหผูทําการศึกษานําไปใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหความชวยเหลือรายกรณีที่ไดรับการศึกษา 

        3.  ข้ันยุติการประชุม  หลังจากประธานสรุป ขอบคุณสมาชิก และปด          

การประชุมแลว  ประธานอาจจะเนนใหสมาชิกทุกคนเก็บรักษาเรื่องตาง ๆ ไวเปนความลับกอนยุติ       

การประชุมอีกครั้ง 
          2.2  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการศกึษารายกรณ ี
                        งานวจิัยในประเทศ 

   ดวงกมล  วงษศรีหัส  (2541: 156 – 164)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปญหา     

การปรับตัวในครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวา ปญหาการปรับตัวของนักเรียนมีสาเหตุมาจากนักเรียนมีบุคลิกภาพที่ไม

เหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง ความสัมพันธในครอบครัวไมดี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

และระดับการศึกษาของบิดามารดาอยูในระดับตํ่า ปญหาสภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสม  เมื่อทําการศึกษา

รายกรณีและชวยเหลือแลว ผลปรากฏวา นักเรียนมีพฤติกรรมการปรับตัวในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน  มีทัศนคติที่ดี รัก และภูมิใจในครอบครัว สามารถสรางสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว 

และเผชิญหนากับปญหาไดอยางเหมาะสม 
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          ธันยชนก  ศิริสุขชัยวุฒิ  (2542: 85 – 86)  ไดศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4 ที่มีปญหาการปรับตัวกับเพื่อน   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร  จํานวน  3 คน  ผลการศึกษาพบวา  ปญหาการปรับตัวกับเพื่อนมีสาเหตุมาจากตัวเด็ก

เกิดความไมสบายใจ วิตกกังวล คับของใจ และความเครียด และสาเหตุจากสิ่งแวดลอมทางบานในดาน

การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว และสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนเนนระบบการแขงขันในการเรียน  

เด็กขาดการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ทําใหเด็กมีความรูสึกโดดเดี่ยว ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกผิด

และตําหนิตนเองวาเปนคนไรความสามารถในเรื่องการปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ เมื่อทําการศึกษารายกรณี

และทําการชวยเหลือแลว ผลปรากฏวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง มีการปรับตัวเขากับเพื่อนดีข้ึน            

มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธที่ดีข้ึน 

          มาโนช  พิมพทอง  (2546: 113 – 120)  ไดศึกษารายกรณีของนักศึกษาซึ่งอยูใน

สภาพรอพินิจที่มีปญหาทางการเรียนวิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั  จาํนวน 

6 คน  ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีปญหาทางการเรียนเกิดจากการมีบุคลิกภาพไม

เหมาะสม ขาดแรงจูงใจในการเรียน มีพฤติกรรมในการเรียนที่ไมถูกตอง มีทัศนคติไมดีตอการเรียน          

มีพื้นฐานทางการเรียนไมดี และมีปญหาดานสุขภาพ  สาเหตุจากภูมิหลังทางครอบครัว ไดแก การอบรม

เลี้ยงดูไมถูกตอง ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ระดับการศึกษาของบิดามาดาอยูในระดับตํ่า  สาเหตุจาก

สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย ไดแก การคบเพื่อน การใชเวลาที่ไมเหมาะสมในการเรียนและในการทํา

กิจกรรม จํานวนอาจารยที่ปรึกษาไมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ทําใหไมสามารถใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  เมื่อทําการศึกษารายกรณี

และชวยเหลือแลว   ผลปรากฏวา ผูรับการศึกษามีทัศนคติที่ดีตอตนเองและตอการศึกษา มีพฤติกรรม  

การเรียนที่ดีข้ึนและมีปญหาดานการเรียนลดลง 

          กรวิภา  สุวรรณกูล.  (2546: 104-106)  ไดศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนต่ํา  โรงเรียนอัสสัมชัญ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 5 คน  ผลการศึกษาพบวา ปญหาของนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีสาเหตุมาจากตัวนักเรียน ไดแก ปญหาเกี่ยวกับนิสัยการเรียน ไมมีสมาธิ

ในการเรียน  ไมสนใจกิจกรรมการเรียน ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ไมทบทวนบทเรียน  ปญหา

ครอบครัวของนักเรียน ไดแก ปญหาการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาสงผลตอปญหาดานวินัยในการเรียน

และบรรยากาศในชั้นเรียนที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  เมื่อทําการศึกษารายกรณีและชวยเหลือแลว ผลปรากฏวา ปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาที่มี

สาเหตุมาจากตัวนักเรียนลดลง โดยนักเรียนเขาใจตนเองมากขึ้น เขาชั้นเรียน และมีความรับผิดชอบตอ    

การเรียนมากขึ้น 

          อภิชาติ  สุวรรณรงค (2547: 83 – 87) ไดศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปญหา               

ความรับผิดชอบดานการเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานปางแก (สภาประชานุกูล) อําเภอ    
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ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาความรับผิดชอบดาน

การเรียนของกลุมตัวอยาง เกิดจากแรงขับทางเพศและความผูกพันทางอารมณกับเพศตรงขาม         

ความบกพรองในสัมพันธภาพตอครูอันเปนผลมาจากเจตคติในทางลบตอครู  ความบกพรองของ

สัมพันธภาพในครอบครัวและสิ่งแวดลอมทําใหขาดแรงจูงใจและไมสนใจเรียน สุขภาพทางรางกายและ

ความเจ็บปวยสงผลใหขาดสมาธิในการเรียน  ปญหาความรับผิดชอบดานการเรียน  ความบกพรองใน

สัมพันธภาพกับเพื่อน การถูกปลอยปละละเลยเรื่องการเรียน และขาดการฝกฝนใหรับผิดชอบจาก

ครอบครัว  เมื่อทําการศึกษารายกรณีและทําการใหความชวยเหลือแลว ผลปรากฏวา ผูรับการศึกษา       

มีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบดีข้ึน  สามารถปรับตัวตอครูและเพื่อนได  มีพฤติกรรมทางเพศที่

เหมาะสมและมีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการเรียน  สามารถแสดงพฤติกรรม     

ความรับผิดชอบตอการเรียนไดเหมาะสม 

          จากงานวิจัยการศึกษารายกรณีดังกลาวขางตน พบวา การศึกษารายกรณีมีวิธีการ

หรือกระบวนการ เทคนิค และกลวิธีที่ใชในการศึกษารายกรณี  ทําใหผูศึกษาสามารถเขาใจถึงปญหา 

สาเหตุและพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน  ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการให     

ความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีแนวโนมในการออกกลางคันใหสามารถเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับไดตอไป     

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

    การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสาเหตุและใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี  ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญดังนี้ 

              1.  กลุมเปาหมายในการวิจัย 

   2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   3.  วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   4.  การหาคุณภาพเครื่องมือ 

     5.  ขั้นตอนในการวิจัย 

   6.  การวิเคราะหขอมูล 
   

กลุมเปาหมายในการวจิัย 
    กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมมีแนวโนมออกกลางคนั ซึง่กาํลงั

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขต-

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 7 คน ที่มีแนวโนมการออกกลางคัน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้  

   1.  นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

    2.  ผานการคัดกรองจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว ฝายปกครองหรือโรงเรียนวามี

แนวโนมการออกกลางคัน  โดยพิจารณาจากหลักฐานการคัดกรองของโรงเรียน ประกอบดวย  

      2.1  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

      2.2  การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในปการศึกษาที่ผานไปแลว

ถึงสาเหตุของการออกกลางคัน และโรงเรียนนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห สรุปผลเพื่อรายงานนักเรียนที่มี

แนวโนมจะออกกลางคันในปปจจุบัน  

             3.  นักเรียนสมัครใจใหความรวมมือในการศึกษารายกรณี  

             4.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน 

  5.  ฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

  6.  ผูปกครองประกอบอาชีพอิสระ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

  1.  การสังเกตและบันทึกการสังเกต (Observational Record)  

2.  การสัมภาษณ (Interview)  เพื่อหาขอเท็จจริง และการสัมภาษณเพื่อติดตามผล 
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3.  การเยีย่มบาน (Home-Visit) 

4.  อัตชีวประวัติ (Autobiography) 

5.  แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน (The Survey of Study Habits and Attitudes) 
 
วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกกลางคัน แนวโนมการออกกลางคัน การศกึษา

รายกรณี และการสรางแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 

 2. ผูวิจัยสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย คําถามการวิจัย และกรอบ

แนวคิดในการวิจัย  ซึ่งเครื่องมือที่สราง ประกอบดวย 

     2.1  แบบบันทกึการสังเกต 

     2.2  แบบสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริงและแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล 

     2.3  บันทกึการเยีย่มบาน 

     2.4  อัตชีวประวัติ 

     2.5  แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  

3. นาํเสนอประธานที่ปรึกษา 

4. นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ภาษาและ       

ความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ ตามขอ 2.1-2.4  

5. ขออนุญาตใชเครื่องมือ ตามขอ 2.5  แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ตอนตน จากอาจารยขจรสุดา  เหล็กเพชร 

6. นาํเครื่องมอืแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไปทดลองใชกับ 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไมใชรายกรณี  

7. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือกอนนาํไปใชจริง 

8. นาํเสนอประธานที่ปรึกษา  

9. นาํไปใชจริงกับรายกรณี จํานวน 7 ราย    

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1. หาคาความเที่ยงตรงโดยนําแบบบันทึกการสังเกต  แบบสัมภาษณ  แบบบันทึกการเยี่ยมบาน 

อัตชีวประวัติ  ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) ตรวจสอบความเหมาะสม

ทั้งดานเนื้อหา ขอคําถามและภาษาที่ใชใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย คําถามการวิจัย          
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และกรอบแนวคิดในการวิจัย นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (ตัวอยางขอ 2.1-2.4    

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

 2. นําแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไปทดลองใช (Try out)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 100 คน  นํามาตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑที่กําหนด  แลวนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาอํานาจจําแนก ไดคาอยูระหวาง 

1.849-7.277  นํามาตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .939 

 3.  นําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย/รายกรณี   
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ตัวอยาง 
แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสํารวจ 
 

1.  แบบสํารวจนี้มีขอคําถาม 100 ขอ ถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยทีท่านเคยประพฤติปฏิบัติและ 

ความคิดเหน็ในดานการศึกษาเลาเรียน  ดวยเหตนุี้จงึไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด  ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ขอให

ทานตอบตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด การตอบแบบสํารวจนีจ้ะไมมีผลกระทบใด ๆ  

ตอตัวทาน 

 2.  การตอบแบบสํารวจ ใหทานอานขอความในแบบสาํรวจทีละขอ แลวพิจารณาวาทานเคยปฏบัิติ

หรือมีความเหน็ในเรื่องนัน้มากนอยเพยีงใด ใน 5 ลําดับดังนี ้

    ก.  หมายถึง  บอยครั้งที่สุด คือ การปฏิบัติเปนประจําเกือบทุกครั้ง หรือเห็นดวยอยางยิ่ง 

    ข.  หมายถึง  บอยมาก       คือ การปฏิบัติเกือบเปนประจําแตนอยกวาบอยครั้งที่สุด หรือเห็นดวย 

  ค.  หมายถึง  ปานกลาง     คือ การปฏิบัติคร่ึงหนึ่งของเวลาทั้งหมด หรือรูสึกเฉย ๆ 

  ง.  หมายถึง  บางครั้ง        คือ การปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง หรือไมเห็นดวย 

  จ.  หมายถึง  ไมเคยเลย     คือ การปฏิบัตินอยที่สุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 3.  เมื่อไดตัดสินวาคําตอบใดตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน  ใหกากบาทคาํตอบโดยทํา

เครื่องหมาย  X  ลงบนตัวอกัษรนัน้ในกระดาษคําตอบ  

  ตัวอยาง  ขอ (0)  ขาพเจาชอบรับประทานขนมในชั้นเรียน 

   ถาทานเคยปฏิบัติ  บอยมาก  ก็ไปทําเครื่องหมายในกระดาษคําตอบดังนี้ 

           ขอ (0)  ก     ข     ค     ง     จ 

 4.  โปรดระวังกากบาทคําตอบใหตรงกับขอคําถามดวย และโปรดทําทุกขอ 

 5.  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ  โปรดขีดฆาของเดิม แลวกากบาทคําตอบใหมใหชัดเจน 

 6.  โปรดอยาทําเครื่องหมายใดในแบบสํารวจ 

 7.  เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลว  โปรดสงกระดาษคําตอบคืน พรอมดวยแบบสํารวจ 

 
ตอไปนี้เปนขอคําถามที่เกีย่วกับนิสยัและทัศนคติตอการเรียน 

                                                                                             

 

 

 



 
 

61 

            ตอนที่ 1  เกี่ยวกบันิสัยตอการเรียนดานการหลีกเลี่ยงผลัดเวลาและวิธีการทํางาน 

              (0)   เมื่อขาพเจาประสบปญหาทีเ่กี่ยวกับการเรียนขาพเจาปรึกษาหารือกับครู 

              (00) กอนลงมือทําการบานหรือเขียนรายงานขาพเจาตองแนใจวาเขาใจสิง่ที่ตองการจะทาํนัน้อยาง   

                     แจมแจงเสียกอน 

           ตอนที่ 2  เกี่ยวกบัทัศนคติตอการเรียนดานการยอมรับในตัวครูและการยอมรับคุณคาของการศึกษา 

             (0)   ขาพเจารูสึกวาบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือน้ําเสียงของครูบางคนเปนสาเหตุใหการเรียนนาเบื่อ 

  (00) ถึงแมวาขาพเจาไมชอบบางวิชา แตขาพเจาก็พยายามเรียนเพื่อใหไดคะแนนด ี
           การใหคะแนน 
   แบบสํารวจนี้ ผูวิจัยใชวธิกีารเปลี่ยนระดับคําตอบใหเปนคะแนน ดังนี ้

   ขอความเชิงนิมาน 

   ผูตอบขอ ก.  บอยครั้งที่สุด   กําหนดให  5  คะแนน 

   ผูตอบขอ ข.  บอยมาก         กําหนดให  4  คะแนน 

   ผูตอบขอ ค.  ปานกลาง       กาํหนดให  3  คะแนน 

   ผูตอบขอ ง.   บางครั้ง         กําหนดให   2  คะแนน 

   ผูตอบขอ จ.  ไมเคยเลย       กาํหนดให  1  คะแนน 

   ขอความเชิงนิเสธ 

   ผูตอบขอ ก.  บอยครั้งที่สุด   กําหนดให  1  คะแนน 

   ผูตอบขอ ข.  บอยมาก         กําหนดให  2  คะแนน 

   ผูตอบขอ ค.  ปานกลาง       กาํหนดให  3  คะแนน 

   ผูตอบขอ ง.   บางครั้ง         กําหนดให   4  คะแนน 

   ผูตอบขอ จ.  ไมเคยเลย       กาํหนดให  5  คะแนน 

               ไมตอบ/เวนไว                     กาํหนดให  0  คะแนน 

   แตละดานมคีะแนนเต็มดานละ 125 คะแนน รวม 4 ดาน 500 คะแนน 

 
ขั้นตอนในการวิจยั 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวยขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 

  1.  ข้ันตอนการดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล   

                  1.1  ข้ันเตรียมการ : เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2551 

     1.1.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อขออนุญาต

และขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2     

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษารายกรณี 
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    1.1.2  ศึกษาสภาพ/เยี่ยมชมสถานที่ และแนะนําตนเอง 

    1.1.3  คัดเลือกนักเรียนตามเกณฑการคัดกรอง และสอบถามความสมัครใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 

        1.2  ข้ันตอนในดําเนินการศึกษารายกรณี : เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2551 ประกอบดวย 

7 ข้ันตอน ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1  การกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน 

      เปนการกําหนดวาจะศึกษาเรื่องอะไร ศึกษากับใคร และเหตุใดจึงตองศึกษา      

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุแนวโนมออกกลางคันของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อหาแนวทางและใหความชวยเหลือนักเรียนใหศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ

นอกจากนี้ มีการตั้งสมมติฐานวาเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ไดแก สาเหตุจากตัวนักเรียนเองและสาเหตุจาก

ส่ิงแวดลอม 

  ข้ันที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

                                      นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 5 วิธีการมาวิเคราะหตีความหรือแปล

ความหมายขอมูล หาขอเท็จจริง จัดหมวดหมู หรือแยกขอมูลอยางเปนระบบ เพื่องายและสะดวกตอการทํา

ความเขาใจของผูถูกศึกษา  ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูล 5 วิธีการ ประกอบดวย 

                         1.  การสังเกตและบันทึกการสังเกต  เพื่อเก็บขอมูลไวประกอบการพิจารณา 

วินิจฉัยและเขาใจพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อใหการชวยเหลือตอไป  โดยการเฝาสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนในสถานการณตาง ๆ เชน สถานการณในการเรียน สถานการณการทํากิจกรรมตาง ๆ สถานการณ

การอยูในกลุมเพื่อน และสถานการณอยูที่บาน  ในการสังเกตแตละครั้งใชเวลาประมาณ 10 นาที  หลังจาก

การสังเกต  ผูวิจัยจะทําการบันทึกการสังเกตทันที  

                         2.  การสัมภาษณ   เพื่อเก็บขอมูลและหารายละเอียดที่เปนขอเท็จจริงถึงสาเหตุ

และสิ่งแวดลอมหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียน  โดยการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ

กับบุคคลตอไปนี้ คือ นักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา ผูปกครอง เพื่อน

นักเรียนของกลุมเปาหมาย 

                          3.  บันทึกการเยี่ยมบาน โดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณบิดามารดา ผูปกครอง 

บุคคลภายในบาน เชน พี่ นอง ญาติของนักเรียน  เพื่อหาขอมูลสัมพันธภาพภายในครอบครัว ขอมูล

เบื้องตนในดานอาชีพ สภาพความเปนอยู เจตคติของผูปกครองที่มีตอนักเรียน การศึกษา ครู และโรงเรียน  

ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน โรงเรียน และขอเสนอแนะอื่น ๆ  โดยผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมาย

ในการเยี่ยมบาน นัดหมายผูปกครองลวงหนา และใชเวลาไปเยี่ยมบานคนละ 1 คร้ัง ๆ ละประมาณ 30 นาท ี

หลังจากการเยี่ยมบานแตละครั้งผูวิจัยบันทึกการเยี่ยมบานทันที 
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                       4.  อัตชีวประวัติ  ใหนักเรียนเขียนอัตชีวประวัติหลังจากที่ผูวิจัยไดสรางความคุนเคย

กับนักเรียนแลว  เมื่อไดขอมูลแลวจึงนําอัตชีวประวัติของนักเรียนมาวิเคราะห  โดยใชแนวทางการวิเคราะห

ของโฟรหลิซและฮอยท (Froehlich & Hoyt)             

                       5.  แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน  เพื่อใหทราบถึงขอมูลหรือรายละเอียด

เกี่ยวกับนิสัยและทัศนคติตอการเรียนที่จะเปนประโยชนในการวินิจฉัยปญหา สาเหตุ และการให         

ความชวยเหลือกลุมเปาหมายตอไป   

                 ข้ันที่ 3  การวินิจฉัย  

                      เปนการนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจาก 5 วิธีการ นํามา

วิเคราะห ตีความหรือแปลความหมายขอมูล หาขอเท็จจริง จัดหมวดหมู หรือแยกขอมูลอยางเปนระบบ  

เพื่องายและสะดวกตอการทําความเขาใจของผูถูกศึกษา  แลวนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวม

จากหลาย ๆ วิธีมาเปนพื้นฐานในการวินิจฉัยถึงสาเหตุ  โดยอาจเปนสมมติฐานชั่วคราวจนกวาจะคนหา

สาเหตุ ขอเท็จจริงที่แทจริงและมีหลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ หากขอมูลยังไมเพียงพออาจเก็บขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อนํามาสังเคราะหรวมกับขอมูลหรือขอเท็จจริงที่มีอยูเดิม   เพื่อชวยใหสามารถมองเห็น

ความสัมพันธของขอมูลแตละดานและชวยใหผูศึกษาเขาใจลักษณะของปญหา สาเหตุของแนวโนมออก

กลางคัน และแนวทางในการใหความชวยเหลือนักเรียนใหศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับตอไป 

    ข้ันที่ 4   การทํานายผล   

                                        การออกกลางคันไมนาเปนปญหาที่รุนแรง สามารถแกไขและหยุดยั้งได  

     ข้ันที ่5  การใหความชวยเหลือ  

       เปนการพิจารณาหาแนวทาง วิธีการที่จะนํามาชวยเหลือบุคคลที่ศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือสาเหตุของปญหาตาง ๆ ของรายกรณี เชน การใหคําปรึกษากลุม การให

คําปรึกษารายบุคคล 

        ข้ันที่ 6  การติดตามผล 

     เปนการติดตามผลในขณะที่ทําการศึกษารายกรณีหลังจากศึกษารายกรณี

เรียบรอยแลว  เพื่อดูแนวโนมในการศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปของนักเรียน และประเมินผล

วาการใหความชวยเหลือไปแลวนั้นถูกตองหรือไม และควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมส่ิงใดบาง  โดยใชแบบ

แบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล และสอบถามผลจากอาจารยที่ปรึกษา  

                     ข้ันที่ 7  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

                     7.1 สรุปผลทุกครั้งหลังทําการศึกษาแตละครั้ง ทําใหทราบวาทําอะไรไปแลวบาง 

และใหขอเสนอแนะวามีการวางแผนทําอะไรในครั้งตอไป 
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                     7.2 สรุปกอนยุติการศึกษา  โดยสรุปผลของการศึกษาไวทั้ งหมดและให

ขอเสนอแนะไวเพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่จะใหความชวยเหลือนักเรียนทั้ง 7 ราย โดยเสนอแนะไว 3 กลุม 

ดังนี้ 

            7.2.1  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

            7.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

            7.2.3  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา 

 
ขั้นตอนของกระบวนการศึกษารายกรณ ี

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมลูและ
การวิเคราะหขอมูล 

การสังเกตและบันทึกการสังเกต 
การสัมภาษณ 
การเยี่ยมบาน 
อัตชีวประวัต ิ
แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน 

 

การกาํหนดปญหาและ
ต้ังสมมติฐาน 

การใหคําปรึกษากลุม 
การใหคําปรึกษารายบุคคล 

สาเหตุแนวโนมการออกกลางคัน 
- ตัวนักเรียนเอง (ปญหาดานรางกาย 
  จิตใจ และพฤตกิรรมการเรียน)            
- สิ่งแวดลอม (ครอบครัว โรงเรียน  
  สังคม) 

ศึกษาสาเหตุ/แนวทางใหความชวยเหลือ 
นักเรียน ม.2 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน 

การวินิจฉัย 

การใหความชวยเหลือ 

การติดตามผล 

การสรุปผลและ
ขอเสนอแนะ 

 

แบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล 

การทาํนายผล 

 

การเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 

 

การคาดการณถึงแนวโนมในอนาคต 
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การวิเคราะหขอมูล 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะห วินิจฉัย สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปผล  ผูวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเองอยางละเอียดทุกขั้นตอน  โดยใชเทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ดังรายละเอียดที่

กลาวไวขางตน  ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล วินิจฉัย แลวนําขอมูลมาสรุปหาขอเท็จจริงเพื่อให

ทราบถึงสาเหตุของแนวโนมการออกกลางคัน การทํานายผล การใหความชวยเหลือ การติดตามผล       

การสรุปผลและขอเสนอแนะ  ดังนั้น การรายงานผลการวิจัย  ผูวิจัยจึงเขียนบรรยายเชิงพรรณนาสรุปเปน

รายบุคคลและภาพรวมทั้ง 7 ราย  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

    การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษารายกรณี (Case Study) เพื่อศึกษาสาเหตุนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแนวโนมออกกลางคัน จํานวน 7 ราย โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สังกัดสํานักงานเขต-

พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ซึ่งใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ เยี่ยมบาน 

อัตชีวประวัติ การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน และนํามาวิเคราะห วินิจฉัย สังเคราะห  สามารถ

วิเคราะหสาเหตุและการใหความชวยเหลือโดยสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้  

  การศึกษารายกรณีที่ 1   

  ลักษณะทั่วไป    

  ด.ช.เบสบอล (นามสมมติ)  อายุ 14 ป สูง 165 เซนติเมตร น้ําหนัก 58 กิโลกรัม รูปรางทวม       

ผิวคอนขางคล้ํา นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนากลม มีสิวขึ้นตามใบหนา ผมตัดสั้น พูดจาคลองแคลว ทาทาง

สุภาพ การแตงกายเรียบรอย มีโรคประจําตัว คือ หอบหืด  

  ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ 

     1. การขาดเรียนบอย เดือนละประมาณ 5 คร้ัง  

   2. ไมคอยสงงานตามที่ครูมอบหมายใหทํา ถูกครูตักเตือนและลงโทษเปนประจํา 

   จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ  

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 4 คร้ัง ไดแก ในหองเรียน นอกหองเรียน และที่บาน 

พบวา 

       1.1  จากการสังเกตในหองเรียน ชั่วโมงคณิตศาสตร พบวา ด.ช.เบสบอล มีความสนใจใน   

การเรียนดีและจะนั่งอยูแถวหนาของหองเรียน เมื่อครูถามคําถามจะคิดและตอบครูไดอยางรวดเร็ว  เมื่อครู

มอบหมายใหทํางานในหองเรียนจะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนสนิทและจะตั้งใจทําจนเสร็จเรียบรอยกอน จึงจะ

หันไปพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในหอง  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เมื่อครูถามจะนั่งเฉยไมตอบ

คําถามครู และเมื่อครูทวงงานในหองเรียนที่มอบหมายใหทําจะนั่งเฉยและไมสงงาน  ส่ิงที่นาสังเกตคือ ด.ช.

เบสบอล จะขาดเรียนในวันพฤหัสบดี   

       1.2  จากการสังเกตนอกหองเรียน คร้ังที่ 1 พบวา ในเวลาเชาจะเดินทางโดยรถจักรยานยืม

เรียนมาถึงโรงเรียน เวลา 07.50 น. เมื่อนํารถจักรยานไปจอดไวแลว  จะไปนั่งอยูบริเวณโตะขาง ๆ สนาม

ของโรงเรียน พูดคุยกับเพื่อน และเตรียมเขาแถว  คร้ังที่ 2 พบวา ในชวงเวลาพักกลางวัน เวลา 11.40 น. 
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เมื่อออกจากหองเรียน จะเดินไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนกับกลุมเพื่อนสนิท 

ประมาณ 3 คน ขณะเวลารับประทานอาหารจะพูดคุยเลนและหยอกลอกับเพื่อนดวยความสนกุสนาน ราเรงิ

แจมใส และพูดจาคอนขางสุภาพกับเพื่อน ๆ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จจะเดินไปนั่งที่โตะขางสนามของ

โรงเรียนกับเพื่อนสนิท และนั่งคุยกันตอ จนถึงเวลาเขาเรียนจะพากันเดินไปเขาหองน้ํา และเขาชั้นเรียน   

     1.3  จากการสังเกตที่บาน เมื่อผูวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษา ทราบวา ด.ช.เบสบอล ไมมาโรงเรียน 

จึงไดเดินทางไปพบ ด.ช.เบสบอล ที่บานพัก เมื่อเดินทางไปถึง พบวา ด.ช.เบสบอล ปดประตูอยูในบานพัก

คนเดียว  ผูวิจัยไดสอบถามสาเหตุของการไมไปโรงเรียน ไดรับคําตอบวา ไมคอยสบาย และยังไมได

รับประทานอาหารกลางวัน  จากการสังเกตสีหนาไมคอยราเริงแจมใสเทาที่ควร 

2.  การสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา    

เพื่อนนกัเรียน พบวา 

     2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ช.เบสบอล ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร

มากที่สุด  โดยใหเหตุผลวา ตนเองคิดเลขไดเร็ว และเปนวิชาที่สามารถทํางานเสร็จพรอมทั้งสงไดทันทีใน

หองเรียน  แตจะกังวลใจกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะครูจะมอบหมายงานใหทํามาก  

ทําใหไมสามารถทํางานไดทันและสงไดตามกําหนดเวลา หาขอมูลยาก และไมมีเงินที่จะซื้ออุปกรณใน   

การทํางาน และครูจะบอกไววาหากไมสงงานตามกําหนดจะลงโทษโดยการใหทํางานเพิ่มจาก 1 ชิ้นเปน  

20 ชิ้น  ซึ่ง ด.ช.เบสบอล ไดพบเห็นบทเรียนการถูกลงโทษจากรุนพี่มาแลว สําหรับในวันพฤหัสบดีที่มีวิชา

พละศึกษา ตนเองไมมีเงินซื้อชุดพละ เมื่อมาเรียนจะถูกลงโทษอยูเสมอ  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ทําให ด.ช.       

เบสบอล วิตกกังวลวาจะติด 0 หรือ ร. และจะเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ด.ช.เบสบอล เลาวาสาเหตุที่

ขาดเรียนบอย ๆ เนื่องจากกลัวการถูกลงโทษจึงไดหลีกเลี่ยงโดยการไมมาโรงเรียน และในบางวันพอกับแม

ไมมีเงินใหตนเองมาโรงเรียน ด.ช.เบสบอลกับนองชายอีก 2 คน จึงตองขาดเรียนไปโดยปริยาย  บางครั้งโรค

ประจําตัว (หอบหืด) ยังกําเริบ เงินที่จะไปโรงพยาบาลก็ไมมี ตองทนอยูกับอาการแนนหนาอก หายใจไม

คอยออก ไมรูจะทําอยางไร ไดแตนอนเฉย ๆ อยูในหองเชา ใชมือทุบหนาอกตนเองแรง ๆ ดวยคิดวาอาจจะ

สามารถทําใหอาการดีข้ึนไดบาง  เมื่อครอบครัวของตนมีปญหาในเรื่องการเงินดังกลาว ทําให ด.ช.เบสบอล 

ตองหาทางชวยเหลือพอแม เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  โดยไดไปรับจางทํางานคาดหลุมทรายที่

สนามกอลฟชลประทานหลังเลิกเรียน  ต้ังแตเวลา 17.00-20.00 น. วันละ 100 บาท  หยุดเฉพาะวันจันทร

และวันที่ฝนตกจะไมไดทํางาน  หากสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบหรือตองออกจากโรงเรียน

ตนจะรูสึกเสียใจมาก 

     2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน  ไดใหขอมูล

ตรงกันวา ด.ช.เบสบอล มีมนุษยสัมพันธและเขากับเพื่อน ๆ ไดดี  แตในบางครั้งจะไมคอยพูด และขาดเรียน

อยูบอย ๆ รวมถึงฐานะทางครอบครัวก็ยากจน  ในวิชาคณิตศาสตร เมื่ออยูในหองเรียนหรือทํากิจกรรม   

ตาง ๆ จะมีความสนใจและตั้งใจเรียนดี เวลาเรียนมักจะนั่งอยูดานหนาของหอง กิริยามารยาทคอนขาง
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เรียบรอย แตในวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย จะไมคอยสงงานที่ไดรับมอบหมาย ผลการเรียนไมคอยดี     

อาจเนื่องมาจากการขาดเรียนบอย ๆ ทําใหเรียนไมคอยทันเพื่อน 

3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณ ไดผลดังนี้ 

     3.1  จากการสังเกต ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ช.เบสบอล พบวา 

            3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม  เปนหองเชาอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร  

ทางเขาหองเชาของ ด.ช.เบสบอล ตองเขาซอยและอยูหางจากถนนใหญ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร               

สภาพลักษณะภายนอกเปนตึก 2 ชั้น ในบริเวณนั้นสวนใหญจะเปนหองแบงใหเชาหลายหลังคาเรือน และมี  

ผูอาศัยเชาอยูหลายครอบครัว  ซึ่งครอบครัวของ ด.ช.เบสบอล จะเชาหองอยูชั้นลาง ขนาดของหองเชา 

ประมาณ 3.50x5 เมตร  เมื่อผูวิจัยไปถึงหนาหองเชา พบนองชายของ ด.ช.เบสบอล 2 คน กําลังเลนอยู

บริเวณหนาหองเชา และ ด.ช.เบสบอล คอยดูแลนองอยูในบริเวณดังกลาว พอกับแมของ ด.ช.เบสบอล     

ไดออกมาใหการตอนรับและเชิญเขาไปพูดคุยกันในหองเชา  ดวยทาทีที่ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ และเปนมิตร  

ผูวิจัยไดสังเกตสภาพลักษณะภายในหองเชา ครอบครัวของ ด.ช.เบสบอล จะจัดหองโดยใชตูเสื้อผากั้นเพื่อ

แบงบริเวณเนื้อที่ของหองออกเปน 2 สวน สําหรับจัดเปนที่นอนของพอกับแมและนองชายคนเล็ก  และอีก

มุมหนึ่งจะเปนที่นอนของ ด.ช.เบสบอลและนองชายคนรอง มีมุมสําหรับทําครัวอยูบริเวณดานหนาหองน้ํา 

หองน้ําอยูดานหลังและอยูภายในบริเวณของหอง ภายในหองเชาจะมีเครื่องอํานวยความสะดวก คือ พัดลม 

เตารีด โทรทัศน เครื่องซักผา หมอหุงขาว และมีอุปกรณสําหรับทําครัวเล็กนอย  พอของ ด.ช.เบสบอล อายุ

ประมาณ 45 ป รูปรางผอมสูง ผิวคล้ํา ฟนดานหนาบนหักหมดแลว  สําหรับแม อายุประมาณ 38 ป รูปราง

สมสวน ผิวขาว หนาตาดี  ทั้งพอและแมพูดจาคลองแคลว   

            3.1.2  จากการสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว พบวา ความสัมพันธในครอบครัว

คอนขางดี การพูดคุยของพอกับแมและลูก ๆ คอนขางเปนกันเอง มีพูดเลนหยอกลอกันบาง 

     3.2  จากการสัมภาษณพอกับแมของ ด.ช.เบสบอล พบวา ในชวงเย็นพอถึงเวลาค่ําพอจะเรียก

ลูกทุกคนใหเขาบานและจะรับประทานอาหารเย็นรวมกัน พอจะเปนคนดูแลเรื่องกับขาว เมื่ออยูบาน ด.ช.

เบสบอล จะมีหนาที่ในการดูแลนองชายทั้ง 2 คน และชวยดูแลทําความสะอาดหองพัก ชวงเชาวันเสารและ

วันอาทิตย  ไปชวยงานที่วัดชลประทานรังสฤษฏ  และจะนําอาหารที่เหลือจากผูที่ไปทําบุญถวายภัตตาหาร

พระกลับมาใหสมาชิกที่บานไดรับประทาน ซึ่งชวยลดคาใชจายในครอบครัวได   

            สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียน พอกับแมของ ด.ช.เบสบอล 

เห็นวา บุตรชายมีความตั้งใจเรียนดี ไมเคยเกเร สําหรับการคบเพื่อนไมคอยนาเปนหวง เพราะเพื่อนที่คบอยู

นั้นเปนเพื่อนที่พากันไปทํางานเพื่อหารายไดพิเศษหลังเลิกเรียนที่สนามกอลฟ  และยังมีความภาคภูมิใจใน

ตัวบุตรชายที่สามารถชวยแบงเบาภาระโดยการหารายไดพิเศษมาชวยจุนเจือใหกับครอบครัวได   

            ในเรื่องของความคาดหวังที่มีตอ ด.ช.เบสบอล และทัศนะที่มีตอการศึกษา  พอกับแมมี

ความคิดเห็นวา อยากใหเรียนจบสูง ๆ และจะพยายามสงใหถึงที่สุดเทาที่จะเรียนได และจะไมบังคับวาจะ
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เรียนอะไร  แตขอเปนสถาบันทางการศึกษาที่ไมมีความเสี่ยงในเรื่องการยกพวกตีกัน  เพราะคดิวาการศกึษา

มีความสําคัญมาก  โดยไดใหเหตุผลวา “ตนเองเรียนจบ ปวส. มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ยังใชชีวิตใน          

การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวดวยความยากลําบาก ครอบครัวมีฐานะยากจน ตนเองตอง

ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รับจาง  มีรายไดในแตละวันไมคอยแนนอน บางวันมีเงินเหลือจากการขับรถ

แท็กซี่เพียงแค 80 บาท ทําใหไมพอใชจายในครอบครัว สวนแมของ ด.ช.เบสบอล ประกอบอาชีพรับจาง 

เปนพนักงานแผนกตัดเย็บในโรงงานผลิตเสื้อผาแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีรายไดเดือนละ 4,000        

กวาบาทตอเดือน เมื่อรวมรายไดแลวทําใหไมเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือน ทั้งคาหองเชารวมคาน้ํา

คาไฟ ประมาณ 2,000 กวาบาท คาใชจายอื่น ๆ ในครอบครัว และคาเลาเรียนของลูก 3 คน หากวนัไหนทีไ่ม

มีเงินใหลูกไปโรงเรียน ลูกทั้ง 3 คนตองหยุดเรียนทั้งหมด บางครั้งสังเกตเห็นวา ด.ช.เบสบอล  จะไมไป

โรงเรียนในชั่วโมงที่มีเรียนพละหรือชั่วโมงที่ตองสงงานแลวไมมีเงินซื้ออุปกรณเพื่อทํางานสงตามที่ครู

มอบหมาย  ด.ช.เบสบอล จะแกปญหาดวยการไมไปโรงเรียนเพราะกลัววาครูจะลงโทษ ตนก็ไมรูจะทํา

อยางไร รูสึกเสียใจที่ไมสามารถหาสิ่งตาง ๆ ใหกับลูกไดเหมือนกับคนอื่น  จึงคิดวา “ลูกนาจะไดเรียนสูง ๆ 

เพื่อที่จะมีทางเลือกของชีวิตที่ดีกวาเดิม”   

              สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่บุตรชายเรียนอยูนั้น  ตนเองไมคอยมีเวลาติดตอส่ือสาร

กับครูและโรงเรียนเทาที่ควร  เพราะตองทํางานทุกวันและไมมีวันหยุด แตโรงเรียนไดใหความชวยเหลือใน

การใหผอนชําระคาเทอมของลูกชายคนเล็กที่กําลังเรียนชั้นอนุบาล และจัดหาทุนการศึกษาใหกับลูกชายที่

เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สําหรับ ด.ช.เบสบอล โรงเรียนไดเขามาชวยเหลือในเรื่องของหนังสือเรียน

และใหจักรยานยืมเรียน  เมื่อตองพบกับปญหาและอุปสรรคในเรื่องการเงินก็ยังอยากใหลูกไปโรงเรียนและ

เรียนใหจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และมีความรูสึกกังวลกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในการเลี้ยง

ดูบุตรชายในปจจุบัน 

  4.  อัตชีวประวัติ   

       ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ช.เบสบอล  มีความมุงหวังที่จะเรียนตอในสาขาวิชา

ตกแตงภายใน  โรงเรียนกอสรางดุสิต และมุงหวังถึงเงินเดือนที่ดีเพื่อมีรายไดที่จะเลี้ยงดูพอแมในอนาคต  

การเขียนใชกระดาษทํารายงานของโรงเรียนเขียนดวยลายมือที่เปนระเบียบ  มีขอความที่เขียนผิดอยู 2 แหง 

การจัดลําดับทางความคิดยังไมคอยมีความตอเนื่อง แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนเปนคนที่มีความตั้งใจ

ในการเขียน มีความเปนระเบียบในการทํางานพอสมควร แตยังขาดการวางแผนและความรอบคอบ 

5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ

การเรียน 4 ดาน พบวา  

     5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ  

มีการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาเมื่อครูมอบหมายใหคนควาหรืออานหนังสือเพิ่มเติม และไมมีการเตรียม

บทเรียนลวงหนาสําหรับการเรียน 
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     5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควรพัฒนา คือ ยังมี

ความรูสึกลังเลที่จะใหครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อไมเขาใจในบทเรียน ไมมีความพยายามในการคนหาคําตอบใน

การสอบที่ตอบไมได  ไมมีความพยายามที่จะทําคะแนนใหดีกวาเดิมเมื่อรูวาตนสอบไดคะแนนนอย       

กวาเพื่อน และไมมีการใชเวลาวางในการคนควางานในหองสมุด 

     5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควรพัฒนา คือ            

มีความคิดเห็นวาครูตอบคําถามและอธิบายบทเรียนไมเขาใจ ครูตองการใหนักเรียนประพฤติตัวใน

แบบอยางที่ครูก็ทําไมได 

     5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ มีความคิดเห็นวาไมเชื่อวาคนที่มีการศึกษาจะสามารถแกปญหาไดดีกวาคนที่ไมมีการศึกษา

และไมเชื่อวาการอานหนังสือทําใหคนฉลาดและรอบรูมากขึ้น 

  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

  1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาใน 3 ดาน คือ 

       1.1  ปญหาดานรางกาย  นักเรียนมีปญหาสุขภาพ มีโรคประจําตัว (หอบหืด)  

       1.2  ปญหาดานจิตใจ  นักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะเผชิญหนาและตอสูกับปญหาอุปสรรคที่เกิด

ข้ึนกับตนเองในดานการเรียน  

       1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  นักเรียนตองทํางานเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัวสงผล

ทําใหขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย เรียนไมทันเพื่อน ไมสงงาน และขาด

ความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม  

  2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ 

        2.1  สาเหตุจากครอบครัว จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา  

               2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและรายไดตํ่า ครอบครัวมีฐานะยากจน พอแมตองเลี้ยงดูบุตรหลายคน พอประกอบอาชีพที่มี

รายไดไมคอยแนนอน แมมีรายไดนอย ทําใหมีรายไดไมเพียงพอในการดูแลครอบครัว สงผลกระทบใหไมมี

เงินซื้ออุปกรณในการเรียนและไมมีคาใชจายในการไปเรียนหนังสือ 

               2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

               2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

        2.2  สาเหตุจากโรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

                           2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียน ทําใหครูไม

สามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่เครงครัด นักเรียนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ      



 
 

71 

การเรียน ไมสามารถทํางานตามที่ครูมอบหมายไดตามกําหนด และในวันพฤหัสบดีชั่วโมงที่มีการเรียนวิชา

พละศึกษา ไมมีชุดพละ ถูกครูตักเตือนและลงโทษรุนแรงเปนประจํา  ทําใหเกิดความเกรงกลัวตอการลงโทษ 

ทําใหหลีกเลี่ยงและแกปญหาเฉพาะหนาโดยการไมมาเรียน 

                   2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานมากนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหไมเขาใจปญหา

ของนักเรียน ไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง และลงโทษรุนแรง 

                   2.2.3  ดานเพื่อน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ไมมีทุนสนับสนุนในดานการเรียนอยาง

เพียงพอ  

            2.3  สาเหตุจากสังคม จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 

                   2.3.1  ดานสภาพชุมชน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   2.3.2  ดานเพื่อนบาน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   2.3.3  ดานสื่อมวลชน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

 การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได 

 การใหความชวยเหลือ   

 ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

 1.  ใหคําปรึกษารายบุคคลกับ ด.ช.เบสบอล จํานวน 4 คร้ัง  โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา  

การฟง การใชคําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การให

กําลังใจ และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหได

ทบทวนตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ      

ใหขอมูลเพื่อใหความรูในการกระตุนความคิดใหเขาใจและตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและพัฒนา

ตนเองโดยการใชปญญา การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล ใหกําลังใจโดยการชื่นชมใน   

ความรักและความกตัญูที่มีตอพอแม  ผลปรากฏวา ด.ช.เบสบอล มีความเขาใจตนเองและยอมรับในส่ิงที่

เกิดขึ้น  ทราบถึงสาเหตุและสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองให  

ดีข้ึน  

              2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ประจําวิชา อาจารยผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครอง

เกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

    ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษารายบุคคล  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล 

พบวา ด.ช.เบสบอล มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุการขาดเรียนบอยและไมสงงาน และยอมรับในส่ิงที่

เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนา
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ตนเองในเรื่องการเรียน  โดยจะใชวิธีการทํางานเพื่อหารายไดพิเศษเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย และจะ

แบงเวลาในการทํางานตามที่ครูมอบหมาย เมื่อครูส่ังงานจะรีบทํางานไมใหงานคั่งคาง และตั้งใจเรียนใหจบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หากมีงานที่ไมเขาใจจะขอคําปรึกษาจากอาจารยประจําวิชาที่มอบหมายงาน สําหรับ

ในเรื่องของสุขภาพ จะดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกําลังกายใหสม่ําเสมอและติดตามทําบัตรประกัน

สุขภาพกับโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จะตอสูกับปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา หากมีปญหา

หรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ไมสามารถแกไขได จะขอคําปรึกษาจากอาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา  และมีความมุงมั่นที่จะเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หลังจากให      

ความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว ผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา              

ผลปรากฏวา ด.ช.เบสบอล มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 

 การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การสรุปผล 

 จากการศึกษารายกรณี ด.ช.เบสบอล  ทําใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันไดวาเกิดจาก

สาเหตุของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุ

จากสิ่งแวดลอม ไดแก สาเหตุจากครอบครัวและโรงเรียน 

 เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลวพบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ซึ่งในดาน

รางกาย พบวา มีปญหาสุขภาพลดลง  ดานจิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและ

ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนด

เปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  สําหรับปญหาทีเ่กดิ

จากส่ิงแวดลอม  พบวา ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู และการสนับสนุนดานตาง ๆ จากโรงเรียน ครูมี  

ความเขาใจในปญหา ดูแล และใหความชวยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียน สําหรับปญหาที่      

คงเดิม คือ ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุมาจากครอบครัวในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคม ยังคงมีสภาพเชนเดิม 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                   นักเรียนควรมีการวางแผนและจัดแบงเวลาใหเหมาะสม  ทั้งในดานการเรียน และการทํางาน

หารายไดพิเศษ  เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียน  ควรนําเปาหมายความมุงหวังทางการเรียนในอนาคต

มาเปนแรงจูงใจเพื่อเปนแรงผลักดันใหมีความมุงมั่น มานะ พยายามที่จะเผชิญและฟนฟากับปญหา

อุปสรรคตาง ๆ  เมื่อมีปญหาควรปรึกษาอาจารย ผูปกครอง และควรใสใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให

มากขึ้น 
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

                    2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน  รวมกัน

ดูแลและใหกําลังใจในเรื่องการเรียนกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนได

เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

                   2.2  เพื่อนนักเรียน ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได  

                   2.3  ผูปกครอง  ควรดูแลเอาใจใสและหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพของ

นักเรียนอยางจริงจัง     

                   2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน      

ขาดเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

      2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจหรือ

ใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

      2.6  โรงเรียนควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 

      2.7  โรงเรียนควรจัดหาอาชีพเสริมเพื่อชวยใหนักเรียนไดมีรายไดพิเศษ  

             3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

       ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียน 

 การศึกษารายกรณีที่ 2   

 ลักษณะทั่วไป    

 ด.ช.ดอน (นามสมมติ)  อายุ 13 ป สูง 163 เซนติเมตร น้ําหนัก 50 กิโลกรัม รูปรางผอมบาง         

ผิวสองสี นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนาเรียวยาว ผมตัดสั้น การพูดจาและการแตงกายสุภาพเรียบรอย มีโรค-

ประจําตัว คือ โรคภูมิแพ  โรคกระเพาะอาหาร และขาดสารอาหาร  

  ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ ปวยและขาดเรียนบอย เดือนละประมาณ 6 คร้ัง  

   จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ  

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 3 คร้ัง ไดแก ที่บาน ในหองเรียน และนอกหองเรียน 

พบวา 

       1.1  จากการสังเกตที่บาน ผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาไดเดินทางไปพบ ด.ช.ดอน ที่บานพัก

หลังจากทราบวา ด.ช.ดอน ไมมาเรียน   เมื่อไปถึงบานพัก พบวา ด.ช.ดอน นอนอยูที่หองพักกับลูกของ    
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นาสาวอีก 2 คน และมีนาสาวนั่งคุยอยูกับเพื่อนบานในหองพัก  ด.ช.ดอน ลุกขึ้นจากที่นอนไหวอาจารยที่

ปรึกษาและผูวิจัย มีทาทางเซื่องซึม ไมคอยราเริงแจมใส และบอกวาปวดศีรษะ และเปนภูมิแพ  จึงไมไดไป

โรงเรียน และยาหมดจึงยังไมไดรับประทานยา  ผูวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษาจึงไดพาไปหาหมอที่สถานี

อนามัย ระหวางการเดินทางไปและกลับ ด.ช.ดอน มีทาทางเหมอลอยและครุนคิดอยูตลอดเวลา  

       1.2  จากการสังเกตในหองเรียน  พบวา  ต้ังใจเรียนและไมคอยพูดคุยกับเพื่อนในหอง          

เมื่อทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จแลวชอบอยูตามลําพัง หนาตาเศราหมอง ซึม มีทาทางครุนคิด และในชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ จะไดเปนตัวแทนของหองเปนตัวอยางในการสนทนาภาษาอังกฤษกับครู  

                   1.3  จากการสังเกตนอกหองเรียน พบวา ชวงพักรับประทานอาหารกลางวนั ด.ช.ดอน เดนิออก

จากหองเรียนเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน จํานวน 3 คน ที่โรงอาหารของโรงเรียน ด.ช.ดอน 

ไมคอยพูดแตเปนผูฟงเพื่อนมากกวา เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว ด.ช.ดอน เดินไปนั่งเลนกับ

กลุมเพื่อนที่โตะขางสนามของโรงเรียน ด.ช.ดอน จะแสดงอาการเอามือกุมบริเวณทองและมีสีหนาไมคอย  

ดีนัก  เมื่อผูวิจัยสอบถามจึงทราบวา ด.ช.ดอน ปวดทอง และจะเปนทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว   

 2.  การสัมภาษณ  :  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา  

เพื่อนนักเรียน พบวา 

      2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ช.ดอน ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

และคณิตศาสตรมากที่สุด  วิชาภาษาอังกฤษครูจะใหไปพูดหนาชั้นเพื่อเปนตัวอยางใหเพื่อน ๆ ฟงอยูเสมอ  

สําหรับวิชาคณิตศาสตร  เมื่อครูมอบหมายงานใหทําจะทําเสร็จในช่ัวโมงและสงครูไดทันที  วิชาที่ไมคอย

เขาใจและไมคอยมีสมาธิในเวลาเรียน คือ วิชาวิทยาศาสตรเพราะตองเรียนทางไกลผานดาวเทียมของ      

วังไกลกังวล ในขณะเรียนเพื่อน ๆ จะชอบชวนคุยทําใหไมคอยมีสมาธิและเรียนไมรูเร่ือง วิชาที่หาขอมูลยาก

และไมคอยมีเงินซื้อวัสดุอุปกรณในการทํางานสงและมักจะสงไมทันตามกําหนดเวลา คือ วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และในบางครั้งตนเองปวยหรือไมมีเงินมาโรงเรียน ทําใหตองขาดเรียนบอย จึงรูสึก

กังวลวาจะสอบตก  หากสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบหรือตองออกจากโรงเรียนตนจะรูสึก

เสียใจมาก 

     2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน ทําใหทราบวา 

ด.ช.ดอน  มีลักษณะนิสัยสุภาพเรียบรอย ต้ังใจเรียน  เมื่อครูมอบหมายใหทํางานในหองเรียนทํางานเสร็จ

แลวจะชอบอยูตามลําพัง  ไมคอยพูดคุยกับเพื่อน ๆ ไมราเริงแจมใส หนาตาเศราหมองและซึม ปวยและขาด

เรียนบอย ๆ  ผลการเรียนอยูในระดับพอใช  สําหรับครอบครัวของ ด.ช.ดอน แมแตงงานใหมและทอดทิ้งให

อยูนาสาว และพอเสียชีวิตแลว  

3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณไดผลดังนี้ 

     3.1  จากการสังเกต  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ช.ดอน พบวา  
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            3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม  เปนหองเชาอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร  

ทางเขาหองเชาตองเขาซอยและอยูหางจากถนนใหญ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร   สภาพลักษณะภายนอกเปน

ตึก 2 ชั้น  ในบริเวณนั้นสวนใหญจะเปนหองแบงใหเชาหลายหลังคาเรือน และมีผูอาศัยเชาอยูหลาย

ครอบครัว  ซึ่งครอบครัวของ ด.ช.ดอน จะเชาหองอยูชั้นที่สอง ขนาดของหองเชา ประมาณ 3.50x5 เมตร       

เมื่อผูวิจัยไปถึงหนาหองเชา พบนาสาวกําลังนั่งพูดคุยอยูกับเพื่อนบานในหอง ผูวิจัยไดแนะนําตนเองและ

ชี้แจงการมาเยี่ยมบานในครั้งนี้  จากการสังเกตสภาพลักษณะภายในหองเชา  ครอบครัวของ ด.ช.ดอน    

จัดหองโดยมีฉากกั้นแบงเนื้อที่หองออกเปน 2 สวน สําหรับจัดเปนที่นอนของ ด.ช.ดอน ซึ่งอยูดานใน      

ของหอง  สวนมุมอีกดานหนึ่งของหองจะจัดเปนที่นอนของนาสาวและลูก ๆ อีก 2 คน  หองน้ําจะอยู

ดานหลังและอยูภายในบริเวณของหอง  ภายในหองจะมีเครื่องอํานวยความสะดวก คือ พัดลม ตูเย็น 

โทรทัศน เตารีด หมอหุงขาว และมีอุปกรณสําหรับทําครัวเล็กนอย  นาสาวของ ด.ช.ดอน อายุประมาณ    

30 ป  รูปรางเล็ก ผิวคล้ํา มนุษยสัมพันธดี  และกําลังตั้งครรภบุตรคนที่ 3    

              3.1.2  จากการสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว พบวา นาสาว ลูกของนาสาว

จํานวน 2 คน และ ด.ช.ดอน คอนขางจะสนิทกันมาก นาสาวคอนขางสงสารและเปนหวง ด.ช.ดอน มาก    

ที่แมทอดทิ้งและไมคอยไดมาสนใจเทาที่ควร 

 3.2  จากการสัมภาษณนาสาวและ ด.ช.ดอน  ทําใหทราบวา เมื่อ ด.ช.ดอน มีเร่ืองอะไรที่ไม   

สบายใจหรือมีปญหาเกี่ยวกับการเรียน จะปรึกษากับนาสาวอยูเสมอ ๆ  ด.ช.ดอน ไดยายเขามาอยูกับ     

นาสาวเมื่อตนปที่ผานมา พอของ ด.ช.ดอน เสียชีวิตแลวดวยโรควัณโรค เมื่ออายุได 35 ป  และแมได

แตงงานใหมกับทหาร ยศจาสิบเอก แมของ ด.ช.ดอน มีอายุ 31 ป  ขณะนี้แมพักอยูกับพอเลี้ยงที่แฟลต

ทหารแถวเขตหลักสี่ และทํางานเปนแมบานอยูที่กงสุลกากร ไดเงินเดือนละ 5,500 บาท  ด.ช.ดอน            

มีนองสาวรวมบิดามารดา จํานวน 1 คน อายุ 3 ขวบ เรียนอยูที่โรงเรียนชลประทานสงเคราะห และพักอาศัย

อยูกับยายซึ่งอยูใกล ๆ กับโรงเรียนประเสริฐอิสลาม  แมจะมารับนองสาวกลับบานในเย็นวันศุกรและวัน

อาทิตยจะมาสงที่บานยาย  แตสําหรับ ด.ช.ดอน เคยอยูกับแมและพอเลี้ยงแลว แตอยูไมได  ด.ช.ดอน    

รูสึกวาพอเลี้ยงไมคอยชอบ ด.ช.ดอน เพราะสังเกตวาพอเลี้ยงจะทะเลาะและใชความรุนแรงกับแมของ ด.ช.

ดอนตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยูดวย  ทั้งการเดินทางมาโรงเรียนก็ลําบาก  ด.ช.ดอน เคยชวนแมใหยายมา

อยูใกล ๆ โรงเรียน  แตแมไมยอมมา จึงรูสึกวาแมรักพอเลี้ยงมากกวาตนเอง  ด.ช.ดอน จึงขอแมยายมา

อาศัยอยูกับนาสาว  แตก็ตองประสบกับปญหาอีก เมื่อแมที่เคยสงเงินใหเพื่อเปนคาใชจายในการเรียน

สัปดาหละ 200 บาท บางสัปดาหแมไมยอมสงมาให ทําใหตองตกมาเปนภาระของนาสาวที่ตองดูแลและ

เร่ิมเกิดปญหากับนาเขย  เพราะนาสาวไมไดทํางานมีหนาที่ดูแลลูก 2 คนอยูกับบาน นาเขยตองมาแบก

รับภาระ ด.ช.ดอน อีกคน นาเขยจึงเริ่มไมคอยพอใจ และบอกกับ ด.ช.ดอน วาพักอาศัยอยูดวยกันไดแต

ไมใหยุงเรื่องเงิน  ด.ช.ดอน ตองพยายามหาเงินเพื่อเปนคาใชจายของตนเอง  โดยการรับจางแจกใบปลิวใน

วันเสารและอาทิตย ไดวันละ 200 บาท  แตงานลักษณะนี้ไมไดมีให ด.ช.ดอน ไดทําตลอด จะมีเปนบางชวง
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เทานั้น  ด.ช.ดอน จึงตองประสบกับปญหาดานการเงินและไมมีเงินไปโรงเรียน  บางวันก็ปวยเพราะ       

ปวดทอง เนื่องจากไมคอยมีเงินที่จะซื้ออาหารรับประทาน ทําใหตองขาดเรียนบอย ๆ เคยไปพบหมอที่สถานี

อนามัยประเสริฐอิสลาม หมอระบุวาเปนโรคภูมิแพ โรคกระเพาะอาหารและขาดสารอาหาร  เวลาปวดทอง 

ด.ช.ดอน จะใชยาเคลือบกระเพาะที่หมอใหมาในการดูแลตนเองเทานั้น  

          สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียน นาสาวมีความคิดวา ด.ช.ดอน       

เปนเด็กดี ต้ังใจเรียนดี ไมเคยเกเร  อยูบานจะชวยทํางานบานทุกอยาง  จะสนิทกับเพื่อนที่อยูบานพัก     

ใกล ๆ กันและเรียนอยูหองเดียวกัน 

          ในเรื่องความคาดหวังที่มีตอ ด.ช.ดอน และทัศนะที่มีตอการศึกษา  นาสาวอยากให        

ด.ช.ดอน  ไดเรียนจบ ม.3 และสามารถพึ่งตนเองได และคิดวาหาก ด.ช.ดอน มีโอกาสไดเรียนสูงมาก

เทาไหรยิ่งดี เพราะจะทําใหหางานที่ดี ๆ ทําไดมากขึ้น   

          สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่ ด.ช.ดอน เรียนอยูนั้น นาสาวมีความพอใจกับการติดตาม

เยี่ยมบานนักเรียนของครู  เมื่อนักเรียนขาดเรียน และโรงเรียนยังมีโครงการอาหารกลางวันเพื่อชวยเหลือ

นักเรียนที่ขาดแคลนอีกดวย  

4.  อัตชีวประวัติ   

     ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ช.ดอน  มีความกังวลและไมแนใจวาจะมีเงินใน     

การศึกษาตอ  แตยังมีความมุงหวังที่จะเรียนตอดานคอมพิวเตอรธุรกิจหรือการตลาด สถาบันเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน  เพราะโรงเรียนนี้มีงานพิเศษใหนักเรียนไดทําและใหเรียนไปพรอม ๆ กันดวย  ในการเขียน

อัตชีวประวัติ  ไดแสดงความรูสึกหวงใยนองและแม และมีความคาดหวังวาเมื่อเรียนจบและมีงานทําแลวจะ

สามารถชวยสงนองใหเรียนจบและดูแลแมไดในอนาคต  ในการเขียนใชกระดาษทํารายงานของโรงเรียนแต

ลายมือไมคอยเปนระเบียบ และมีขอความที่ผิด ขีดฆา และตกหลน การจัดลําดับความคิดยังไมคอยมี 

ความตอเนื่อง แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนมีความตั้งใจในการเขียน แตยังไมคอยมีความเปนระเบียบ 

ขาดการวางแผน และยังไมมีความรอบคอบเทาที่ควร 

5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ    

การเรียน 4 ดาน พบวา  

     5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมเห็นดวยที่จะปรึกษาครู  มีการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาเมื่อ

ครูมอบหมายใหคนควาหรืออานเพิ่มเติม  และชอบเปดวิทยุ โทรทัศน หรือเทปบันทึกเสียงในขณะทํางาน

การบานหรืออานหนังสือ  ไมมีสมาธิทําการบานหรืออานหนังสือเมื่อมีส่ิงอื่นมารบกวน  เมื่อครูตําหนิหรือ

วิจารณการบานที่สงบอย ๆ จะไมอยากทําหรือพยายามหลีกเลี่ยงการสงงาน 

     5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ 

รูสึกลังเลในการขอรองใหครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนที่ไมเขาใจ  ไมเอาใจใสในดานความสะอาด
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เรียบรอยในการทําการบานหรือเขียนรายงานสงครู  และไมสามารถเขียนไดอยางที่คิดไวในขอสอบ 

การบานหรือรายงานตาง ๆ ที่จะสงครู 

     5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ            

มีความรูสึกวาครูทําใหบทเรียนยากเกินไปสําหรับนักเรียน  เวลาทําขอสอบถาครูมายืนดูจะไมสามารถทํา

ตอไปได 

     5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ การบานบางอยางไมนาสนใจ ตองทําดวยความจําใจ  และคิดวาไมตองเรียนมากก็สามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

  1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาใน 3 ดาน คือ 

       1.1 ปญหาดานรางกาย  นักเรียนมีปญหาสุขภาพ มีโรคประจําตัว ภูมิแพ กระเพาะอาหาร 

ขาดสารอาหาร   

       1.2  ปญหาดานจิตใจ  เมื่อนักเรียนไมมีเงินในการดํารงชีวิตและการเรียน สงผลใหขาด

แรงจูงใจที่จะเผชิญหนาและตอสูกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดานการเรียน 

       1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  นักเรียนตองทํางานหาเลี้ยงตนเองทําใหขาดการวางแผน 

การจัดแบงเวลาในการเรียนและมนีิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย  

  2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ 

        2.1  สาเหตุจากครอบครัว จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

               2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  แมมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดตํ่า 

จึงไมนาจะมีเงินเพียงพอในการดูแลลูกทั้ง 2 คน 

               2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  สภาพภายในครอบครัวไมอบอุน  แมแตงงานใหม

และมีสัมพันธภาพไมดีกับพอเลี้ยง 

               2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  แมทอดทิ้งใหอยูกับญาติซึ่งเปนนาสาว  และไมคอยดูแล

เอาใจใสในความเปนอยูของนักเรียน   

        2.2  สาเหตุจากโรงเรียน  จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

                           2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียน ทําใหครูไม

สามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง  

                           2.2.2  ดานครู  เนื่องจากครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหครู

ไมทราบถึงปญหาสาเหตุของการขาดเรียนที่แทจริง 
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                           2.1.3  ดานเพื่อน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                           2.1.4   การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน   โรงเรียนยงัไมมีทนุในการสนับสนุนดาน

การเรียนอยางเพียงพอ 

                   2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 

                           2.3.1  ดานสภาพชุมชน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                           2.3.2  ดานเพื่อนบาน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                           2.3.3  ดานสื่อมวลชน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

               การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได    

   การใหความชวยเหลือ   

   ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

   1.  ใหคําปรึกษารายบุคคลกับ ด.ช.ดอน จํานวน 4 คร้ัง  โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา      

การฟง  การใชคําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การให

กําลังใจ และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหได

ทบทวนตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ 

ใหขอมูลเพื่อใหความรูในการกระตุนความคิดใหเขาใจและตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและพัฒนา

ตนเอง การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล  ใหกําลังใจในการเผชิญและฟาฟนกับอุปสรรคตาง ๆ      

การชื่นชมในความรักและความกตัญูที่มีตอแม  ผลปรากฏวา ด.ช.ดอน มีความเขาใจตนเองและยอมรับ

ในสิ่งที่เกิดขึ้น  ทราบถึงสาเหตุและสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนา

ตนเองใหดีข้ึน  

                2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยประจําชั้น  อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนและ              

ผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

    การติดตามผล 

     ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษารายบุคคล  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล 

พบวา ด.ช.ดอน มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการปวยและขาดเรียนบอย ๆ และยอมรับในสิ่งที่

เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนา

ตนเองในดานการเรียนและดานสุขภาพ  โดยจะเอาใจใสกับงานทุกงานที่ครูมอบหมายใหทําและไมใหงาน

ค่ังคาง  ออกกําลังกายและดูแลที่พักใหสะอาดไมใหมีฝุนละออง รับประทานอาหารใหตรงเวลา และกลับไป

อยูกับแมที่หลักสี่ จะเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ดวยความอดทนโดยใชปญญา และตั้งใจเรียนใหจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  หากมีปญหาหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถแกไขได จะขอคําปรึกษาจากผูปกครอง 

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา  และหลังจากใหความชวยเหลือ
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โดยการใหคําปรึกษาแลว  ผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา ผลปรากฏวา       

ด.ช.ดอน มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 

  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

  การสรุปผล 

  จากการศึกษารายกรณี ด.ช.ดอน  ทําใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันไดวาเกิดจาก

สาเหตุของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุ

จากสิ่งแวดลอม ไดแก สาเหตุครอบครัว และโรงเรียน 

  เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลวพบวา ปญหาที่ดี ข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง         

ดานรางกาย พบวา มีปญหาสุขภาพลดลง  ดานจิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุ

และยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนด

เปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  ปญหาที่เกิดจาก

ส่ิงแวดลอม ไดแก ปญหาที่เปนสาเหตุจากครอบครัวในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู 

พบวา ไดกลับไปอาศัยอยูกับแม มีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ึน  สําหรับสาเหตุที่เกิดจาก

โรงเรียนในดานสภาพในโรงเรียนและดานครู พบวา ครูมีความเขาใจในปญหาและดูแลนักเรียนมากขึ้น

สําหรับปญหาที่คงเดิม คือ ปญหาสาเหตุจากส่ิงแวดลอมที่เกิดจากครอบครัว ไดแก ดานสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ยังคงสภาพเชนเดิม  และสาเหตุจากโรงเรียนในเรื่องการสนับสนุนดานตาง ๆ          

ของโรงเรียน ยังคงไมมีทุนในการสนับสนุนดานการเรียนอยางเพียงพอ 

                ขอเสนอแนะ 

  1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                     นักเรียนควรนําเปาหมายความมุงหวังทางการเรียนในอนาคตมาเปนแรงจูงใจเพื่อเปน

แรงผลักดันใหมีความมุงมั่น มานะ พยายามที่จะเผชิญและฟาฟนกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ  เมื่อมีปญหา

และอุปสรรคที่ไมสามารถแกไขไดควรปรึกษาผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่รับผิดชอบงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรพูดคุย สรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง และควรใสใจ

ในการดูแลสุขภาพของตนเองใหมากขึ้น 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

         2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรรวมกันดูแลและใหกําลังใจกับนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

        2.2  เพื่อนนักเรียน  ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 
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                    2.3  ผูปกครอง  ควรดูแลเอาใจใส  สรางความเขาใจ  ความสัมพันธที่ดี  และหาแนวทางแกไข 

เกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพของนักเรียนอยางจริงจัง 

                    2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน    

ขาดเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

        2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจ

หรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

        2.6  โรงเรียนควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 

        2.7  โรงเรียนควรจัดหาอาชีพเสริมเพื่อชวยใหนักเรียนไดมีรายไดพิเศษ  

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและดานความสัมพันธในครอบครัวดวย 

  การศึกษารายกรณีที่ 3   

  ลักษณะทั่วไป    

  ด.ช.มอส (นามสมมติ)  อายุ 14 ป  สูง 165 เซนติเมตร  น้ําหนัก 58 กิโลกรัม  รูปรางทวม            

ผิวคอนขางขาว  นัยนตาสีดํา 2 ชั้น  ใบหนาเรียวยาว  ผมตัดสั้น  การพูดจาและการแตงกายสุภาพเรียบรอย  

 ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ  

 1.  การขาดเรียนบอย เดือนละประมาณ 5 คร้ัง  

 2.  ติดเกม 

  จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ    

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 4 คร้ัง ไดแก นอกหองเรียน หองวัดผล และใน

หองเรียน พบวา 

       1.1  จากการสังเกตนอกหองเรียน พบวา ชวงเชากอนเขาเรียน ด.ช.มอส เดินทางจากบานโดย

รถจักรยานมาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 09.00 น. ทาทางเรงรีบ และนํารถจักรยานไปจอดในบริเวณ

โรงเรียนแลวรีบวิ่งขึ้นไปบนอาคารเรียนเพื่อเขาหองเรียน   

       1.2  จากการสังเกตในขณะที่อยูหองวัดผล จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ผูวิจัยขอพบเพื่อพูดคุย

ซักถามและสรางความคุนเคยกับ ด.ช.มอส พบวา คอนขางเงียบขรึม ไมคอยพูด ไมราเริงแจมใส          

ขณะพูดคุยกับผูวิจัยจะแสดงอาการงวงนอนตลอดเวลา  คร้ังที่ 2  ผูวิจัยไดสังเกตในขณะอาจารยที่
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รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเรียก ด.ช.มอส ไปพบ เพ ื่อวากลาวตักเตือน อบรมใหรักและสงสาร

พอแม และใหคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากมาสาย ขาดเรียนบอย ๆ และหนีพอแมไปเลนเกม        

ด.ช.มอส จะนั่งฟงและรองไหไปตลอด  

      1.3  จากการสังเกตขณะอยูในหองเรียนกับกลุมเพื่อน พบวา เมื่อครูยังไมเขาสอน ด.ช.มอส  

จะชวนเพื่อนคุยแตเร่ืองการเลนเกม พูดแสดงความภูมิใจในการเลนเกมที่ไดระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ  และเมื่อครู

เขามาสอน ขณะนั่งเรียนหนังสือไปสักครู จะมีอาการงวงนอนตลอดเวลา ด.ช.มอส ไดขออนุญาตครูไปเขา

หองน้ําและเดินกลับมาที่หองเรียนดวยใบหนาที่เปยกชุมไปดวยน้ํา 

 2.  การสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา   

เพื่อนนักเรียน พบวา 

      2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ช.มอส ชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอรและ

คณิตศาสตร  เพราะเปนวิชาที่รูสึกวามีความถนัดและเรียนรูไดเร็ว ไมเครียด ครูมอบหมายงานสามารถทํา

และสงภายในชั่วโมงไดทันที  วิชาที่ไมชอบ คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไมชอบครูที่สอนเพราะไมฟง

เหตุผลและใชความรุนแรงมากเกินไป  จะถูกครูลงโทษเปนประจํา เมื่อไมไดสงงานครูหรือแมกระทั่งครูตรวจ

เล็บหากไมตัดเล็บมาครูจะลงโทษดวยการตีที่รุนแรง ซึ่งเริ่มเกิดความรูสึกไมคอยอยากมาเรียนเพราะกลัวครู

จะลงโทษ  วิชาที่เรียนไมคอยเขาใจ คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาที่สงงานไมทันตามกําหนดเพราะครูจะให 

งานมาก คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหมีความวิตกกังวลวาจะทําคะแนนไดไมดี  เมื่อมี

ปญหาทางดานการเรียน หรือมีปญหากับพอแมซึ่งบางครั้งจะไมคอยเขาใจตน ชอบดุและลงโทษรุนแรงอยู

เสมอ ๆ ทําใหรูสึกเครียดและเคยคิดที่จะหนีออกจากบานหลายครั้ง  เมื่อไปเลนเกมทําใหคลายความเครียด

ลงไดบาง แตเมื่อกลับมาถึงบานก็จะถูกพอกับแมลงโทษอีกเชนเคย  คร้ังลาสุดพอกับแมลงโทษดวย       

การไมใหไปโรงเรียนและนําตนไปชวยขายของดวย ตนอยากมาโรงเรียนจึงไดขอพอกับแมกลับมาเรียนใหม

อีกครั้ง  หากสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบหรือตองออกจากโรงเรียนจะรูสึกเสียใจมาก 

     2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน ทําใหทราบวา 

ด.ช.มอส  มีลักษณะนิสัยเปนคนที่ไมคอยกลาแสดงออก ไมคอยพูด เงียบขรึม อารมณออนไหวงาย ในขณะ

อยูในหองเรียนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน จะตั้งใจเรียนดี ไมพูดคุยในเวลาเรียน แตการทํางานไม

คอยเรียบรอย ผลการเรียนอยูในระดับพอใช ขาดเรียนบอย ติดเกม และสงงานไมคอยทันตามกําหนด  

ความสัมพันธในครอบครัวไมคอยดี และมีนองสาวอายุไลเลี่ยและเรียนอยูหองเดียวกัน  พอแมจะไมคอยมี

ความยุติธรรมกับ ด.ช.มอส เทาที่ควรและจะถูกพอลงโทษอยางรุนแรงเปนประจํา ด.ช.มอส จะมีความรูสึก

วาพอแมไมคอยรักตน ชวงปดเทอมที่ผานมา โรงเรียนรวมกับนักจิตวิทยา โรงพยาบาลชลประทาน ไดขอ

ความรวมมือครอบครัวของ ด.ช.มอส ไปทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีรวมกันในครอบครัว 3 วัน    

2 คืน 
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    3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณไดผลดังนี้  

                   3.1  จากการสังเกต  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ช.มอส พบวา 

              3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม  เปนหองเชาอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร  

ทางเขาหองเชาอยูติดถนนใหญ  สภาพลักษณะภายนอกเปนตึกชั้นเดียวและมีหองเชาอยูในหลังเดียวกัน   

2 หอง  และในบริเวณนั้นจะเปนหองใหเชาลักษณะเดียวกันและอยูในบริเวณเดียวกันอีก 2 หลัง หองเชาที่

ครอบครัว ด.ช.มอส เชาอยูจะอยูติดกับประตูทางเขา  เมื่อผูวิจัยไปถึงหนาหองเชาพบ ด.ช.มอส นองสาว 

และพอแมของ ด.ช.มอส ยังนอนพักผอนอยู เนื่องจากพึ่งกลับมาจากการขายของ ผูวิจัยไดแนะนําตนเอง

และชี้แจงการเยี่ยมบานในครั้งนี้ และไดพูดคุยกับพอแมของ ด.ช.มอส  จากการสังเกตสภาพภายในหองเชา 

เปนหองเชาขนาดประมาณ 3.50x5 เมตร   มุมดานหนาภายในหองจะจัดเปนที่นอนของสมาชิกทั้งหมด   

ซึ่งประกอบดวย พอแม ด.ช.มอส และนองสาว  ใกลกับประตูทางเขาจะจัดวางโทรทัศน หองน้ําจะอยู

ดานหลังภายในหองเชา และมีมุมสําหรับทําครัวอยูติดกับประตูดานหลังของหอง ภายในหองจะมีเครื่อง

อํานวยความสะดวก คือ พัดลม โทรทัศน เตารีด หมอหุงขาว และมีอุปกรณสําหรับทําครัวเล็กนอย  พอของ

ด.ช.มอส อายุประมาณ 44 ป รูปรางเล็ก ผิวคล้ํา ไวหนวด เงียบขรึม ไมคอยพูด แมของ ด.ช.มอส อายุ

ประมาณ  40 ป  รูปรางทวม  ผิวสองสี   พอแมประกอบอาชีพวิ่ งรถขายกับขาวใกลกับบริ เวณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รังสิต   

               3.1.2  จากการสังเกตความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวไมคอยดีเทาทีค่วร พอจะ

ไมคอยพูดกับ ด.ช.มอส หากหนีไปเลนเกม หรือไมยอมไปโรงเรียน จะลงโทษดวยความรุนแรง สวนแมจะ

ชอบบนและพูดจาไมคอยสุภาพกับ ด.ช.มอส เทาที่ควร และจะดูแลเอาใจใสและเปนหวงลูกสาวมากกวา 

ลูกชาย ซึ่งจากการสังเกตในชวงเย็นทุกวันจะไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเพื่อไปขายของดวยกัน สวนลูกชายจะ

ปลอยไวใหอยูบานแตเพียงลําพัง  

                     3.2  จากการสัมภาษณพอกับแมของ ด.ช.มอส  พบวา เมื่ออยูบานจะมอบหมายให ด.ช.มอส    

มีหนาที่หุงขาว ลางจาน สําหรับนองสาวของ ด.ช.มอส ใหทําความสะอาดหองพัก  ด.ช.มอส เปนคนที่ชอบ

เลนเกม ติดเกม เมื่อกลับจากโรงเรียนจะออกไปเลนเกม และมักจะกลับเขาบานดึก บางครั้ง 4 ทุมยังไมกลับ

เขาบาน  ครูที่โรงเรียนตองไปตามที่รานเกมและพากลับมาสงบาน วันเสารและอาทิตย จะออกไปเลนเกม 

ทั้งวัน ไมคอยอยูบาน พอกับแมตองออกไปขายของตั้งแตตีส่ี จะกลับเขามาบานเพื่อพักผอนเวลาหาโมงเชา     

และเวลาสามโมงเย็นก็ตองออกไปขายของใหมกลับมาอีกครั้งเวลาหนึ่งทุม  ไมเคยไดมีวันหยุด จึงไมคอยมี

เวลาในการดูแลลูก 2 คน  เมื่อแมวากลาวตักเตือน ด.ช.มอส มักจะเถียงและแสดงความรําคาญ  พอของ

ด.ช.มอส เปนคนดุ เขมงวด และไมคอยพูด  เมื่อ ด.ช.มอส กลับบานดึก เขาบานชา หรือขาดเรียน พอมักจะ

ลงโทษโดยการตีอยางหนัก ด.ช.มอส กับนองสาว มักจะมีความขัดแยงและทะเลาะกันอยูเสมอ ๆ   
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                           สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียนของ ด.ช.มอส  พอกับแมมี

ความคิดวา ด.ช.มอส เรียนดีกวานองสาว  แตก็ยังไมคอยเขาใจลูกวาลูกชอบเรียนอะไรหรือถนัดในดานใด 

เพราะ ด.ช.มอส จะไมคอยพูด และพอกับแมไมคอยมีเวลาไดพูดคุยกับลูกเทาที่ควร 

                            ในเรื่องของความคาดหวังในตัวบุตรชายนั้น  พอกับแมอยากให ด.ช.มอส ไดเรียนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 และอยากจะเรียนตออะไรก็จะพยายามสงเสียใหถึงที่สุด แลวแตความตั้งใจที่จะเรียน   

ไมอยากใหลูกลําบาก   

                            สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่บุตรชายเรียนอยูนั้น  ครูจะคอยดูแล ชวยเหลือ     

และติดตามสอบถามอยูเสมอ เมื่อ ด.ช.มอส ขาดเรียน ถาไมไดครูพอกับแมคงลําบากมาก เพราะ ด.ช.มอส

จะไมคอยเชื่อฟงพอแม ด้ือเงียบ และไมคอยพูด  เมื่อถูกพอลงโทษก็ยังมีพฤติกรรมเชนเดิม 

  4.  อัตชีวประวัติ   

       ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ช.มอส  มีความมุงหวังที่จะเรียนใหจบเพื่อหางานทํา

และนําเงินมาดูแลพอแม แตยังขาดความมั่นใจวาตนเองตองการเรียนตออะไร มีความถนัดทางดานใด  

และจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต การเขียนใชกระดาษทํารายงานของโรงเรียน แสดงถึงความตั้งใจใน

การเขียน แตลายมือไมคอยเปนระเบียบ การจัดลําดับความคิดยังไมคอยมีความตอเนื่อง แสดงถึงลักษณะ

นิสัยของผูเขียนเปนคนที่มีความตั้งใจในการเขียนแตยังไมมีการวางแผน ไมมีความเปนระเบียบ และขาด

ความรอบคอบ   

 5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ

การเรียน 4 ดาน พบวา 

      5.1 นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ เรงทําการบานเมื่อจวนจะถึงกําหนดเวลาสงงาน   ใชเวลาในการพูดคุย อานนิตยสาร                

ดูภาพยนตร โทรทัศน หรือฟงวิทยุมากเกินไปทําใหไมมีเวลาทบทวนบทเรียน  ขณะทําการบานหรืออาน

หนังสือเมื่อมีส่ิงอื่นรบกวนสมาธิจะไมสามารถทําตอไปได  ทําการบานไมทันจะลอกจากเพื่อนเพื่อใหมีสงครู  

รูสึกวาไมสามารถเรียนไดดีเนื่องจากรูสึกเหนื่อย อารมณไมดี หรือมีความเศรา และมักทํางานไมเสร็จ

ทันเวลาที่กําหนดไวอยูเสมอ  เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมเห็นดวยที่จะปรึกษาครู   

     5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ 

มักจะเสียคะแนนตอนสอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคําตอบที่ไดตอบไปแลวและภายหลังพบวาคําตอบ

คร้ังแรกนั้นถูกตอง  ไมมีการใชเวลาวางคนควาในหองสมุด  ไมมีการทําบันทึกยอไวทุกวิชาเพื่อชวยความจํา

และสะดวกในการทบทวน  ไมใสใจในดานความสะอาดในการทําการบาน หรือเขียนรายงานสงครู  ไมมี

สมาธิในการอานหนังสือและจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือนั่งกมหนาเมื่อครูถามคําถามในหองเรียน 

     5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ            

รูสึกวาครูดุและเขมงวดมากเกินไปเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมกลาไปหาครู  เมื่อมีธุระตองไปใน
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หองพักครูไมอยากเขาไปในหองนั้นเพราะตองพบครูหลายคน  ครูทําใหบทเรียนยากเกินไปสําหรับนักเรียน  

ครูเครงครัดกับระเบียบภายในหองเรียนมากเกินไป  และมีความคิดวานักเรียนที่ถามคําถามและเขารวมใน

การอภิปรายเปนพวกที่พยายามประจบครู 

     5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ รูสึกไมแนใจวาตองการเรียนอะไรหรือประกอบอาชีพใดหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแลว  

และไมสนใจวาจะไดคะแนนมากหรือนอยเพียงแตขอใหสอบผานเทานั้นก็พอ 

  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

  1. สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาเหลานี้ คือ 

      1.1  ปญหาดานรางกาย  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

      1.2  ปญหาดานจิตใจ  เกิดจากนักเรียนนอยใจ ไมเขาใจ ตอตานและมีความขัดแยงกับ

ผูปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว จึงสงผลใหขาดแรงจูงใจในดานการเรียน  

      1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  นักเรียนติดเกม ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา      

ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน      

สงผลใหขาดเรียนบอย เรียนไมทันเพื่อน ไมสงงาน ถูกตักเตือนและลงโทษเปนประจํา  

      2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งเหลานี้ คือ 

                   2.1  สาเหตุจากครอบครัว  จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

                          2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                          2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  เกิดจากสภาพภายในบานไมอบอุน ผูปกครองไมมี

เวลาในการพูดคุย สรางความเขาใจ หรือใกลชิดกับลูกเทาที่ควร เพราะตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 

                          2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู ผูปกครองไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุนและลงโทษรุนแรง 

อยูเสมอ ประกอบกับการมีบุตรวัยไลเลี่ยกันเรียนอยูในระดับชั้นเดียวกัน และการปฏิบัติตอบุตรทั้ง 2 คน 

คอนขางตางกัน สงผลใหเด็กเกิดความรูสึกไมเทาเทียมกัน นอยใจ และตอตาน 

         2.2  สาเหตุจากโรงเรียน จากการสังเกตและสัมภาษณ พบวา 

                           2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน นักเรียนมีจํานวนมาก และมีกฎระเบียบที่เครงครัด 

               2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหครูไมมีเวลา

ในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึงและไมเขาใจปญหาของนักเรียน ลงโทษรุนแรง ใชอํานาจในการปกครอง

มากเกินไป ทําใหนักเรียนเกิดความเกรงกลัว ไมอยากมาโรงเรียน เมื่อประสบปญหาไมกลาปรึกษาครู ทําให

หาทางออกที่ผิด ๆ แกปญหาเฉพาะหนาโดยการหลบเลี่ยงปญหาดวยการขาดเรียน  

                            2.2.3  ดานเพื่อน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 
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                            2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                     2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 

                   2.3.1  ดานสภาพชุมชน  แหลงที่อยูอาศัยอยูใกลกับแหลงชุมชนที่มีรานเกมและเปน

ส่ิงจูงใจทําใหเด็กเขาไปใชบริการ โดยไมมีการควบคุมดูแลการใชบริการในเวลาที่เหมาะสม 

                            2.3.2  ดานเพื่อนบาน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                            2.3.3  ดานสื่อมวลชน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

   การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได 

   การใหความชวยเหลือ   

   ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

   1.  ใหคําปรึกษารายบุคคลกับ ด.ช.มอส จํานวน 4 คร้ัง  โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา      

การฟง  การใชคําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การให

กําลังใจ และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหได

ทบทวนตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ 

ใหขอมูลเพื่อใหความรูและตระหนักถึงผลดี ผลเสียในสิ่งที่กระทํา ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและ

พัฒนาตนเองโดยใชปญญา การกําหนดตารางเวลา วางเปาหมาย เพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล ใหกําลังใจ

ในการเผชิญและฟาฟนกับอุปสรรคตาง ๆ  ผลปรากฏวา ด.ช.มอส มีความเขาใจตนเองและยอมรับในสิ่งที่

เกิดขึ้น ทราบถึงสาเหตุและสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองให  

ดีข้ึน  

                2.  ใหขอมูลและแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครอง

เกี่ยวกับนักเรียน เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

    การติดตามผล 

     ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษารายบุคคล  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล                

พบวา ด.ช.มอส มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการขาดเรียนบอยและติดเกม และยอมรับในส่ิงที่

เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนา

ตนเองในดานการเรียน คือ พยายามเลนเกมใหนอยลง จัดทํากําหนดตารางประจําวัน มาเรียนทุกวัน     

และสงงานใหครบตามกําหนด รูจักคิดกอนที่จะทําทุกครั้ง เชื่อฟงและพูดกับพอแมใหดีข้ึน จะตอสูกับ

ปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา  และตั้งใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หากมีปญหา

หรืออุปสรรคอื่น ๆ  ที่ไมสามารถแกไขได จะขอคําปรึกษาจากผูปกครอง อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และอาจารยที่ปรึกษา  หลังจากใหความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว  ผูวิจัยได

ติดตามผลโดยการสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา ผลปรากฏวา ด.ช.มอส มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 
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 การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การสรุปผล 

 จากการศึกษารายกรณี ด.ช.มอส  ทําใหทราบสาเหตุแนวโนมออกกลางคันไดวาเกิดจากสาเหตุ

ของตัวนักเรียนเอง พบวา นักเรียนมีปญหาดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน  และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม 

ไดแก สาเหตุจากครอบครัว พบวา เปนปญหาในดานสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอบรมเลี้ยงดู  

สาเหตุจากโรงเรียน พบวา เปนปญหาในดานสภาพในโรงเรียน ดานครู  และสาเหตุจากสังคม พบวา      

เปนปญหาในดานสภาพชุมชน 

  เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลวพบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเองในดาน

จิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน     

การเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  สําหรับปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม ไดแก ปญหาที่เปนสาเหตุจาก

ครอบครัวในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู พบวา มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ึนและ

พอแมไดสรางความเขาใจและมีการพูดคุยกับลูกมากขึ้น  สําหรับสาเหตุที่เกิดจากโรงเรียนในดานสภาพใน

โรงเรียนและดานครู พบวา ครูมีความเขาใจในปญหาและดูแลนักเรียนมากขึ้น  

              ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                   นักเรียนควรมีการพูดคุย ปรับความเขาใจ และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง สมาชิกใน

ครอบครัวใหมากขึ้น แบงเวลาในการเรียนใหเหมาะสมโดยจัดทํากําหนดตารางเวลา รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน และวางแผนกําหนดเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียน 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

        2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน รวมกันดูแล

และใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

       2.2  เพื่อนนักเรียน  ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 

                   2.3  ผูปกครอง  ควรสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวโดยใหเวลาในการพูดคุย ดูแล อบรม

ส่ังสอนโดยไมใชวิธีการที่รุนแรง และมีความใจใสในตัวนักเรียนอยางสม่ําเสมอ     

                    2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน    

ขาดเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 



 
 

87 

       2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจหรือ

ใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและดานความสัมพันธในครอบครัว 

 การศึกษารายกรณีที่ 4   

 ลักษณะทั่วไป    

 ด.ญ.โม (นามสมมติ)  อายุ 14 ป สูง 153 เซนติเมตร น้ําหนัก 47 กิโลกรัม รูปรางเล็ก ผิวคอน      

ขางขาว นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนากลม ผมซอยส้ันตรง การพูดจาฉลาดคลองแคลว การแตงกายผิด

ระเบียบ  

 ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ  

 1.  การหนีเรียนและขาดเรียนบอย เดือนละ 5 คร้ัง 

 2.  ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน 

 3.  แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม นุงกระโปรงสั้น 

 4.  หนีออกจากบาน 

  จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ     

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 4 คร้ัง ไดแก นอกหองเรียน ในหองเรียน และหอง

วัดผล พบวา 

       1.1  จากการสังเกตนอกหองเรียน จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 พบวา ชวงเวลากอนเขาแถวตอนเชา 

ด.ญ.โม เดินทางมาถึงโรงเรียนประมาณ 07.50 น.  แตยังไมเขาไปในบริเวณโรงเรียน จะยนืคยุกบัเพือ่นสนทิ

อยูบริเวณหนาโรงเรียน เมื่อถึงเวลาเขาแถวจึงเดินเขามาในบริเวณโรงเรียน  คร้ังที่ 2 ชวงพักกลางวัน พบวา 

ด.ญ.โม  เดินไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนสนิท จํานวน 8 คน ที่โรงอาหาร  และพดูคยุหยอกลอกบั

เพื่อนดวยความสนุกสนานและใชถอยคําที่ไมคอยสุภาพเทาที่ควร  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

เรียบรอยแลว จะพากันเดินไปบริเวณหนาหองสมุดเพื่อโทรศัพทสาธารณะ หลังจากนั้น พากันไปนั่งบริเวณ

โตะขาง ๆ สนามของโรงเรียน และพูดคุยกับเพื่อน ๆ  เมื่อถึงเวลาเขาเรียน จะเดินไปเขาหองน้ํา ทาแปง  

แลวจึงเดินไปเขาหองเรียน ซึ่งสังเกตไดวาจะเขาหองเรียนชาเสมอ ๆ  

       1.2  จากการสังเกตในหองเรียน ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร พบวา จะนั่งอยูกับกลุมเพื่อนสนิท

ประมาณ 8 คน ดานหลังหอง จะชวนเพื่อนคุยกันทั้งชั่วโมง ไมคอยมีสมาธิในการเรียน เมื่อถึงทายชั่วโมง
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อาจารยประจําวิชาจะมีกิจกรรมคลายเครียดโดยการใหรองเพลงคาราโอเกะ ด.ญ.โม จะมีสีหนาและทาทาง

ที่มีความสุขกับการทํากิจกรรมดังกลาวมาก   

       1.3  จากการสังเกตที่หองวัดผล  พบวา ครูให ด.ญ.โม ไปพบ เพื่อลงโทษเรื่องทรงผมที่ผิด

ระเบียบ และวากลาวตักเตือนในเรื่องการแตงกาย (กระโปรงสั้น)  ด.ญ.โม จะแสดงอาการทางสีหนาไม

พอใจครู   

     2.  จากการสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

เพื่อนนักเรียน พบวา 

           2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง  ทําใหทราบวา ด.ญ.โม ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และภาษาอังกฤษมากที่สุด  โดยใหเหตุผลวา วิชาวิทยาศาสตร ในทายชั่วโมงครูจะใหคลายเครียดโดยรอง

เพลงคาราโอเกะและวิชาภาษาอังกฤษ ครูใจดี เมื่อทํางานสงไมทันตามกําหนด ครูมักจะผลัดผอนใหเสมอ  

แตสําหรับวิชาสังคมศึกษา และคณิตศาสตร ครูใหงานมาก ทําใหรูสึกกังวลวาจะทํางานสงไมทันตาม

กําหนด  บางครั้งครูจะลงโทษในเรื่องทรงผมและการแตงกายเปนประจํา ทําใหรูสึกวาถูกกดดนั ไมเปนอสิระ 

และไมอยากเขาเรียน  ตนเองเคยพาเพื่อน ๆ หนีเรียนไปบานเพื่อนที่จังหวัดปทุมธานี และไปบานเพื่อนสนิท

ที่อยูแถวปากเกร็ด เมื่อกลับมาเรียนถูกครูลงโทษและใหบันทึกพฤติกรรมไว  ในสวนของครอบครัวพอกับแม

ทะเลาะกันบอยมาก ทําใหไมคอยสบายใจ ไมมีกําลังใจในการเรียน และคิดมากรูสึกกังวลวาพอกับแมจะ

แยกทางกัน  หากสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบหรือตองออกจากโรงเรียนจะรูสึกเสียใจ

เชนกัน 

           2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน ทําให

ทราบวา ด.ญ.โม  มีลักษณะนิสัยราเริง คุยเกง ด้ือและกาวราว แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม              

นุงกระโปรงสั้น ชอบชวนเพื่อนคุยในขณะเรียน ไมคอยสนใจและไมมีสมาธิในการเรียน เขาหองเรียนชา 

พูดจาไมสุภาพ หนีเรียน และเคยหนีออกจากบาน  เคยนําเพื่อนในกลุมไปทะเลาะวิวาทกับนักเรียนหญิง

ตางโรงเรียน ถูกครูวากลาวตักเตือนและลงโทษเปนประจํา  สําหรับผลการเรียนอยูในระดับคอนขางดี 

  3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณไดผลดังนี้ 

     3.1  จากการสังเกต  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ญ.โม  พบวา 

            3.1.1 สภาพบานและสิ่งแวดลอม  เปนบานเชาไมอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร 

อยูติดกับถนนใหญ บริเวณทางเขาบานจะเปนบานเชาของปา ครอบครัว ด.ญ.โม อยูดานในสุดติดกับ   

บานปา ตองผานประตูเล็กกอนเขาบาน เมื่อผานประตูเล็กเขาไปทางดานขวามือเปนหองน้ําและบริเวณที่

ทําครัว   ผูวิจัยได เดินทางไปถึงหนาบาน  ด.ญ.โม  พรอมพี่ชาย  ออกมาตอนรับและเชิญเขาบาน            

สภาพภายในบานเชา เปนบานไมชั้นเดียว การจัดหองแบงเปนสัดสวน ใชมานกั้นแบงเปนหอง 2 หอง     

ดานในเปนหองของ ด.ญ.โม  ถัดออกมาเปนหองของพี่ชาย สวนตรงหองกลางจัดเปนมุมที่นอนสําหรับพอ

กับแม  และจัดวางเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน คือ คอมพิวเตอร โทรทัศน โตะนั่ง พัดลม เตารีด        
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และตูเย็น จัดไวคอนขางเปนระเบียบ  พออายุประมาณ 45 ป รูปรางสูง ผิวคล้ํา ไวหนวด แมอายุประมาณ 

43 ป รูปรางทวม ผิวสองสี  ทั้งพอและแมมีมนุษยสัมพันธดี  ประกอบอาชีพคาขายวิ่งรถขายกับขาวใกลกับ

บริเวณมหาวิทยาลัยรังสิต   

                 3.1.2  จากการสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว พบวา ด.ญ.โม คอนขางจะ

สนิทกับพอมากกวาแม สําหรับลูกชายคนโตจะสนิทกับแม  และการพูดคุยกันในครอบครัวดูสนิทสนมและ

เปนกันเอง 

          3.2  จากการสัมภาษณพอกับแมของ ด.ญ.โม  พบวา ในชวงเย็นสมาชิกในครอบครัวจะ

รับประทานอาหารรวมกันทุกวัน  ด.ญ.โม มีหนาที่ในการดูแลทําความสะอาดบาน ทํากับขาว ซักผา        

และรีดผาใหกับสมาชิกทุกคนในบาน  แมไดเลาใหผูวิจัยฟงวา ในชวงเดือนที่ผานมา  พอคอนขางจะพูด

รุนแรงและทะเลาะกับ ด.ญ.โม หลายครั้ง และมักจะลงโทษดวยการไมพูดดวย ด.ญ.โม จะเก็บตัวอยูแต   

ในหอง  และสังเกตเห็นวา ด.ญ.โม จะนํากรรไกรมาซอยผมตนเองเหมือนเปนการประชดประชันและ

เรียกรองความสนใจจากพอเวลาที่มีการทะเลาะกับพอ  และในสัปดาหที่ผานมา ด.ญ.โม ไดเก็บเสื้อผาและ

หนีออกจากบานไปอยูกับเพื่อนแถวประชานิเวศน  พอกับแม พี่ชายไดออกติดตามใหกลับบาน และสัญญา

วาจะไมลงโทษ  ด.ญ.โม จึงไดกลับเขาบาน  ด.ญ.โม มีนิสัยทําอะไรจริงจัง เด็ดขาด ทําใหแมไมกลาที่จะพูด

หรือเตือนเพราะกลัววาลูกจะเตลิดไปกันใหญ  แตจะคอยเตือนพอไมใหใชความรุนแรงกับลูกมากจนเกินไป  

ผูวิจัยไดสอบถามถึงสาเหตุดังกลาวกับ ด.ญ.โม ทําใหทราบวา ด.ญ.โม รูสึกนอยใจพอที่ไมพูดดวย เมื่อพูด

จะใชอารมณและพูดไมสุภาพทุกครั้ง  บางวันพอกับแมมีการโตเถียงกันอยางรุนแรง ทําใหตนเองเกิด

ความเครียด ไมมีสมาธิและไมอยากไปเรียนหนังสือ  จึงไดเก็บเสื้อผาหนีออกจากบานไปอยูบานเพื่อน     

แตพอถงึเวลาเย็นกลับคิดถึงบานและอยากกลับบานแตไมกลากลับเพราะกลัววาพอกับแมจะลงโทษ จนพอ

กับแม และพี่ชายไปตามตนจึงไดกลับมาบาน   

               สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียนของ ด.ญ.โม พอกับแม       

มีความคิดวา ไมนาเปนหวง เพราะเปนเด็กฉลาด แตจะเปนหวงเรื่องการคบเพื่อน อยากใหลูกเลอืกคบเพือ่น

ที่ดี  ด.ญ.โม จะเปนผูนําในกลุมเพื่อน ๆ จึงอยากใหนําความฉลาดและความเปนผูนํามาใชใหเกิดประโยชน

ทั้งในดานการเรียนและการคบเพื่อน  และความภาคภูมิใจที่มีตอบุตรสาว พอกับแมมีความคิดเห็นวา    

เปนคนทํางานเร็ว สมองไว จริงจัง และมีความตั้งใจหรือมุงมั่นทําสิ่งใดแลวจะทําจนสําเร็จ   

               ในเรื่องของความคาดหวังที่มีตอบุตรสาว คือ อยากใหลูกไดเรียนสูง ๆ แลวแตความถนัด

ที่ลูกตองการเรียน  และคิดวาการศึกษามีความสําคัญมาก หากไดเรียนสูงเทาไหรยิ่งเปนการดี จะไดไม

ลําบากเหมือนกับพอแม   

               สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่บุตรสาวเรียนอยูนั้น  อยากใหมีการสื่อสารกันให   

มากขึ้น และมีการรายงานความประพฤติของนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ใหเนนการสอนเรื่อง
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มารยาทของนักเรียนไมใหกาวราว รูกาลเทศะทั้งภายในและนอกโรงเรียน  และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ   

ด.ญ.โม  อยากใหมีการปรับปรุงในเรื่องการคบเพื่อน ใหมีความเปนตัวของตัวเอง  และใหรูจักคิดกอนทํา 

  4.  อัตชีวประวัติ   

       ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ญ.โม  มีความมุงหวังที่จะเรียนตอสายสามัญโรงเรียน

เบญจมราชานุสรณ อนาคตอยากประกอบอาชีพพยาบาล  ในการเขียนใชกระดาษที่ไมคอยเรียบรอย

เทาที่ควร เขียนดวยลายมือที่ไมคอยเปนระเบียบ การจัดลําดับความคิดในการเขียนยังไมคอยมี          

ความตอเนื่อง แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนยังไมคอยมีความตั้งใจในการเขียน ขาดความเปนระเบียบ 

การวางแผน และความรอบคอบ   

 5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ

การเรียน 4 ดาน พบวา 

      5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะปรึกษาครู  เมื่อครูตําหนิหรือวิจารณ

การบานที่สงบอย ๆ ไมอยากทําหรือพยายามหลีกเลี่ยงการสงงาน เวลาดูหนังสือมักใจลอย ไมสามารถเรยีน

ไดดีเนื่องจากรูสึกเหนื่อย อารมณไมดี หรือมีความเศรา และมักทํางานไมเสร็จทันเวลาที่กําหนดไวอยูเสมอ 

      5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ      

ในการเตรียมตัวสอบไมมีการจัดเรียงวิชาที่จะทองใหเปนลําดับ ไมสามารถทําขอสอบใหเสร็จทันเวลาที่

กําหนดไวถึงแมวาจะทําจนถึงนาทีสุดทาย  ไมสามารถที่จะเขียนไดอยางที่คิดไวในขอสอบ การบาน      

หรือรายงานตาง ๆ ที่จะสงครู  ไมมีการใชเวลาวางคนควาในหองสมุด 

      5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบขอที่ควร

พัฒนา คือ รูสึกวาครูดุและเขมงวดมากเกินไปเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมกลาไปหาครู  ครูเครงครดักบั

ระเบียบภายในหองเรียนมากเกินไป  ในการอธิบายบทเรียนหรือตอบคําถามของนักเรียนครูใชคําอธิบายที่

ไมเขาใจ  ครูมักจะดูถูกนักเรียนที่เรียนออนและชอบหัวเราะเยาะขอผิดพลาดของนักเรียน  ครูไมคอยจะ 

เห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของนักเรียนอยางแทจริง  มักพยายามเลือกที่นั่งขางหลังชั้นในระหวาง

ชั่วโมงเรียนทั้งนี้เพราะไมชอบใหครูเรียกตอบ  นักเรียนไมจําเปนตองชอบครูทุกคน 

      5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    

พบขอที่ควรพัฒนา คือ  รูสึกไมแนใจวาตองการเรียนอะไรหรือประกอบอาชีพใด หลังจากที่เรียนจบชั้น

มัธยมศึกษาแลว  ไมสนใจวาจะไดคะแนนมากหรือนอยเพียงแตขอใหสอบผานเทานั้นก็พอ เหตุผลที่ไป

โรงเรียนคือผูปกครองตองการใหไปหรือตองการใหคนอื่นอิจฉาหรือยกยองชมเชย  รูสึกเบื่อหนาย ทอแท 

เนื่องจากครูสอนเร็วเกินไปจนตามไมทัน  กําลังเรียนวิชาซึ่งใหประโยชนแกขาพเจานอยมาก การเรียนตอนัน้

ไมคุมคาของเวลา เงิน และความพยายามที่จะตองสูญเสียไป 
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     การวินิจฉัย   

     จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

           1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาในดานดังตอไปนี้ คือ 

                       1.1  ปญหาดานรางกาย  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                       1.2  ปญหาดานจิตใจ  นักเรียนตองการเรียกรองความสนใจจากพอแม ไมสนใจ ไมมีสมาธิ

เบื่อหนายตอการเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ตองการความเปนอิสระ และตองการการยอมรับจากเพื่อน  

                       1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  นักเรียนมีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม  

ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ขาดเรียนบอย และหนีเรียน 

                 2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้ คือ  

             2.1  สาเหตุจากครอบครัว  จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

                             2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดาน

ดังกลาว 

                             2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  สภาพภายในครอบครัวของนักเรียนไมอบอุน   

พอแมมักมีปญหาทะเลาะกันเปนประจํา  ไมสนใจและหวงใยในความรูสึกของลูก ทําใหเกิดความรูสึกวา

ครอบครัวกําลังมีปญหา กังวลวาพอแมจะแยกทางกัน สงผลใหไมมีสมาธิในการเรียน เรียกรองความสนใจ

จากพอแม ตอตาน และหาทางออกที่ผิด ๆ ดวยการหนีออกจากบาน  

                            2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  ครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม บางครั้งพอใช

อารมณในการอบรมสั่งสอนมากกวาการใชเหตุผล ใชคําพูดในการวากลาวที่รุนแรง และแมไมกลาที่จะ

ตักเตือนหรืออบรมส่ังสอนลูก 

                    2.2  สาเหตุจากโรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

                            2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด 

                            2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหครูไมมีเวลา

ในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ตักเตือนและลงโทษรุนแรง นักเรียนมี

ความรูสึกวาถูกกดดันไมไดรับอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว เบื่อหนายตอการเรียน ไมอยากเขาเรียน 

ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ และหาทางออกที่ ผิด ๆ แกปญหาโดยการหลบเลี่ยงดวย             

การหนีเรียน  

                 2.2.3  ดานเพื่อน  เพื่อนในกลุมชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมี

สมาธิในการเรียน  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการแตงกายผิดระเบียบ ซอยผมและ            

นุงกระโปรงสั้น หนีเรียน และหนีออกจากบาน  

                 2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 



 
 

92 

         2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา  

                 2.3.1  สภาพชุมชน  เกิดจากสภาพชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูในชุมชนเมืองและอยูใกล

กับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  

                 2.3.2  ดานเพื่อนบาน  เพื่อนที่อยูในละแวกบานชักชวนใหไปขับรถจักรยานยนตเที่ยว 

ไปเที่ยวตามหางสรรพสินคา และโรงภาพยนตร 

                 2.3.3  ดานสื่อมวลชน  เชน ส่ือจากวิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมถึงอินเตอรเน็ต

เปนสิ่งจูงใจทําใหนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

    การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได  

   การใหความชวยเหลือ   

   ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

   1.  ใหคําปรึกษากลุมกับ ด.ญ.โม จํานวน 4 คร้ัง  โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา การฟง       

การใชคําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การใหกําลังใจ 

และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหไดทบทวน

ตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ การให

ขอมูลและสรางความตระหนักถึงผลดี ผลเสียที่เปนผลกระทบตามมาในผลของการกระทํา การคํานึงถึง

บุคคลที่รักและปรารถนาดีตอนักเรียน  ใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและ

พัฒนาตนเองโดยใชปญญา  การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลและใหกําลังใจในการเผชิญ

และฟาฟนกับอุปสรรคตาง ๆ   ผลปรากฏวา ด.ญ.โม  มีความเขาใจตนเองและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น   

ทราบถึงสาเหตุและสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

              2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจ และขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนและ

ผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

    ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษากลุม  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล                 

พบวา ด.ญ.โม มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการไมสนใจ ไมมีสมาธิ เบื่อหนายตอการเรียน     

การแตงกายผิดระเบียบ หนีเรียน และหนีออกจากบาน  ยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้นวามาจากสาเหตุของ          

ตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดลอม  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  

โดยจะตอสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ และแกปญหาโดยใชปญญา  จะตั้งใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

เพื่อพอแมและตนเอง  หากมีปญหาหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถแกไขได จะขอคําปรึกษาจากพอแม 

และหลังจากการใหความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว  ผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสอบถามจาก

อาจารยที่ปรึกษา ผลปรากฏวา ด.ญ.โม มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 
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   การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การสรุปผล 

 จากการศึกษารายกรณี ด.ญ.โม  ทําใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันไดวาเกดิจากสาเหตุ

ของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก

สาเหตุจากครอบครัว พบวา เปนปญหาดานสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอบรมเลี้ยงดู สาเหตุจาก

โรงเรียน พบวา เปนปญหาในดานสภาพในโรงเรียน ดานครู ดานเพื่อน และสาเหตุจากสังคม พบวา       

เปนปญหาในดานสภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน 

 เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลว พบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเองในดาน

จิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน     

การเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจใน     

การเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  ปญหาที่เกิดสิ่งแวดลอมในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและดาน

การอบรมเลี้ยงดู พบวา มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ึน พอแมไดสรางความเขาใจและมีการพูดคุยกับลูก

มากข้ึน  สําหรับปญหาที่คงเดิม คือ ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุมาจากโรงเรียนและสังคม

พบวา ยังมีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบ ซอยผม นุงกระโปรงสั้น เชนเดิม 

 ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                    นักเรียนควรมีการพูดคุย ปรับความเขาใจ และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองใหมากขึ้น        

แบงเวลาในการเรียนใหเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เมื่อมีปญหาควรปรึกษาอาจารย 

ผูปกครอง และควรวางแผนกําหนดเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียน 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

        2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

และอาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวยัรุน รวมกนั

ดูแลและใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

                    2.2  เพื่อนนักเรียน  ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 

                    2.3  ผูปกครอง  ควรสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวโดยใหเวลาในการพูดคุย ดูแล อบรม

ส่ังสอนโดยไมใชวิธีการรุนแรง และมีความใสใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ     

                    2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน     

หนีเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 
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        2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจ

หรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและดานความสัมพันธในครอบครัว  

 การศึกษารายกรณีที่ 5   

 ลักษณะทั่วไป    

 ด.ญ.สุ (นามสมมติ)  อายุ 14 ป สูง 150 เซนติเมตร น้ําหนัก 40 กิโลกรัม รูปรางเล็ก ผิวคล้ํา 

นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ผมซอยสั้นตรง การแตงกายผิดระเบียบ สวมเครื่องประดับ เชน ตางหู กําไล

ขอมือ เงียบขรึม ไมคอยพูด 

 ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ  

1.  หนีเรียนและขาดเรียนบอย เดือนละ 5 คร้ัง 

2.  ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน 

3.  แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม สวมใสเครื่องประดับ ตางหู กําไลขอมือ 

 จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ    

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 3 คร้ัง ไดแก นอกหองเรียน ในหองเรียน พบวา 

      1.1  จากการสังเกตนอกหองเรียน พบวา ในชวงเวลากอนเขาแถวตอนเชา ด.ญ.สุ เดินทางจาก

บานมาถึงโรงเรียนประมาณ 07.50 น. แตยังไมเขาไปในบริเวณโรงเรียน จะยืนคุยกับเพื่อนสนิทอยูบริเวณ

หนาโรงเรียน เมื่อถึงเวลาเขาแถวจึงเดินเขามาในบริเวณโรงเรียน   

      1.2  จากการสังเกตในหองเรียน ชั่วโมงวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ด.ญ.สุ  

เขาหองเรียนชา ในขณะเรียนจะนั่งอยูแถวหลังสุดกับกลุมเพื่อนสนิท จํานวน 8 คน  และชอบพดูคยุกบัเพือ่น

ในกลุมขณะครูสอน  เมื่อครูตักเตือนและลงโทษเรื่องการซอยผมและการแตงกาย ด.ญ.สุ จะแสดงอาการ

ทางสีหนาไมคอยพอใจ   

      1.3  จากการสังเกตนอกหองเรียน ชวงพักกลางวัน พบวา ด.ญ.สุ เดินไปรับประทานอาหาร

กลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนกับเพื่อน และพูดคุยกับเพื่อน  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลวจะ

เดินไปที่ตูโทรศัพทหนาหองสมุดของโรงเรียนเพื่อโทรศัพทสาธารณะ  และเดินไปนั่งที่บริเวณโตะขางสนาม

ใตรมไมของโรงเรียน พูดคุยกับเพื่อนจนถึงเวลาเขาเรียน เดินไปเขาหองน้ํา เพื่อลางหนา ทาแปง แลวจึงเดิน

เขาหองเรียน จากการสังเกต พบวา ด.ญ.สุ เขาหองเรียนชาเปนประจํา   
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  2.  การสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา  

เพื่อนนักเรียน พบวา  

       2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ญ.สุ ชอบเรียนวิชาศิลปะมากที่สุด  

โดยใหเหตุผลวา เปนวิชาที่ไมเครียด ครูคอนขางใจดี  แตจะกังวลกับวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา          

และวัฒนธรรม  เพราะครูใหงานมาก และกลัววาจะสงงานไมทันกําหนด ครูคอนขางเครงครัดมาก ไมให

อิสระ  และถูกครูลงโทษเรื่องทรงผมและการแตงกายเปนประจํา ทําใหไมอยากเขาเรียน เมื่อทํางานสงไมทนั 

กลัวการถูกลงโทษจึงไดแกปญหาเฉพาะหนาโดยการหนีเรียน สําหรับการซอยผม เพื่อนในกลุมจะซอยกัน

ทุกคนและเปนไปตามแฟชั่น  สําหรับผูปกครองเมื่อขอหยุดเรียนหรือขอไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไมคอยใหไป     

จึงไดหนีเรียนไปกับเพื่อนตามหางสรรพสินคา บานเพื่อน บางครั้งไปนั่งอยูกับเพื่อนที่ดานหลังมัสยิดที่อยูฝง

ตรงขามกับโรงเรียน จนถึงเวลาเลิกเรียนจึงเดินกลับบาน  แตถึงอยางไรตนก็ยังคิดวาจะเรียนใหจบและไม

คิดวาสิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

     2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน ทําใหทราบวา 

ด.ญ.สุ มีลักษณะนิสัยคอนขางเอาแตใจตนเอง ด้ือเงียบ ไมคอยพูด คุยกับเพื่อนในขณะเรียน ไมสนใจและ

ไมมีสมาธิในการเรียน มักเขาหองเรียนชา แตงกายผิดระเบียบ หนีเรียน ขาดเรียนบอย ถูกวากลาวตักเตือน

หรือลงโทษเปนประจํา  ไมไดอยูกับพอแม ผูปกครองคอนขางตามใจ ปองปกเมื่อทําผิดกฎระเบียบของ

โรงเรียน หากตั้งใจเรียนจะเปนเด็กที่เรียนคอนขางดี 

  3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณไดผลดังนี้ 

                 3.1  จากการสังเกต  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ญ.สุ พบวา 

                        3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม บานที่ ด.ญ.สุ อาศัยอยูหางจากโรงเรียนประมาณ             

1 กิโลเมตร ติดถนนใหญและอยูติดกับแหลงชุมชนใกลตลาดนัดของชุมชน เปนบานไม 2 ชั้น และมีร้ัวรอบ

ขอบชิด  เมื่อผูวิจัยไปถึงบานพัก ด.ญ.สุ ออกมาตอนรับและเชิญเขาบาน ภายในบานพบปา ลุงเขย นาชาย 

2 คน นาสาว และยา รอพบกับผูวิจัยดวยทาทีที่ยิ้มแยมแจมใสและเปนกันเอง ผูวิจัยไดแนะนําตนเองและ

ชี้แจงการเยี่ยมบานในครั้งนี้ใหผูปกครองทราบ  ผูวิจัยไดสังเกตลักษณะภายในบาน ดานลางจะเปนบริเวณ

สําหรับที่นั่งพักผอนของสมาชิกในครอบครัว  อีกดานหนึ่งของบานจะมีที่สําหรับจอดรถและคอกสําหรับ

เลี้ยงวัว 3 ตัว  ในบริเวณเนื้อที่เดียวกันมีบานของนาชาย นาสาว ปลูกติดกับบานปาอยูอีก 3 หลังคาเรือน  

ลุงเขย อายุประมาณ 55 ป รูปรางเล็ก ผิวคล้ํา ปา อายุประมาณ 53 ป รูปรางทวม ผิวสองสี นาชายคนที่ 1 

อายุประมาณ 46 ป รูปรางสูงใหญ ผิวสองสี นาชายคนที่สอง อายุประมาณ 40 ป รูปรางเล็ก ผิวสองสี 

ทาทางคลายหญิง นาสาว อายุประมาณ 44 ป รูปรางสูงใหญ ผิวสองสี  ผูปกครองของ ด.ญ.สุ ประกอบ

อาชีพทําสวน เลี้ยงวัว และขายขนมใสไส ขาวตมมัด ทุกคนมีมนุษยสัมพันธดี  

                        3.1.2  จากการสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว พบวา สมาชิกทุกคนจะรักและ      

เปนหวง ด.ญ.สุ มาก  และ ด.ญ.สุ จะสนิทกับนาชายคนที่ 2 ปาจะดุและเคยลงโทษ ด.ญ.สุ เมื่อหนีเรียน   
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                   3.2  จากการสัมภาษณปาและนาชายของ ด.ญ.สุ  พบวา ปาและนาชายไดชวยกันเลี้ยงดู 

ด.ญ.สุ มาตั้งแตเกิด ด.ญ.สุ มีพี่นอง 2 คน พี่ชายคนโต ปาจะเปนคนสงเรียน  สวน ด.ญ.สุ นาชายคนที่ 1 

จะเปนคนสงเรียน พอกับแมของ ด.ญ.สุ ไปทํางานอยูที่จังหวัดเพชรบุรี  ไมเคยกลับมาดูแลและเลี้ยงดู  

ด.ญ.สุ คอนขางจะดื้อเงียบ ติดเพื่อน มักคุยโทรศัพทนาน ๆ และหนีเรียนบอย ๆ  สมาชิกทุกคนในบาน

คอนขางจะเปนหวงเรื่องการคบเพื่อน  เมื่ออยูบานจะใหชวยทํางานบาน  ส่ิงที่ผูปกครองภูมิใจ คือ ด.ญ.สุ 

เปนคนเรียนดี และมีความหวังวาอยากใหไดเรียนจบสูง ๆ มีงานทํา จะเรียนดานใดแลวแตความถนัด 

                           สําหรับทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่ ด.ญ.สุ เรียนอยูนั้น  ผูปกครองอยากใหครูชวยดูแล 

อบรมส่ังสอนนักเรียนโดยการใชคําพูดที่ไมรุนแรงกับนักเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสาร เยี่ยมบาน รายงาน

ความประพฤติ  และมีการประชุมผูปกครองอยางนอยเทอมละ 1 คร้ัง 

   4.  อัตชีวประวัติ   

        ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ญ.สุ มีความมุงหวังที่จะเรียนตอสายอาชีพ และมุงมั่น

ที่จะเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อมีงานทําและมีอนาคตที่ดีในวันขางหนา  ในการเขียนใชกระดาษที่

ไมคอยเรียบรอยเทาที่ควร แตเขียนดวยลายมือที่เปนระเบียบ มีขอความที่เขียนผิดอยู 2 แหง การจัดลําดับ

ทางความคิดยังไมคอยมีความตอเนื่อง  แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนยังไมมีความตั้งใจในการเขียน

เทาที่ควร แตมีความเปนระเบียบ ขาดการวางแผน และความรอบคอบ 

  5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ

การเรียน 4 ดาน พบวา  

      5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ มักจะเรงทําการบานเมื่อจวนจะถึงกําหนดเวลาสงงาน  ไมมีแผนการทํางานสําหรับแตละวัน 

เปดวิทยุ โทรทัศน หรือเทปบันทึกเสียงในขณะที่กําลังทําการบานหรืออานหนังสือ และถาใหทํางานใหเสร็จ

ในเวลาที่กําหนดใหมักทํางานนั้นไมไดดี 

      5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ   

ไมเห็นดวยวากอนลงมือทําการบานหรือเขียนรายงานตองแนใจวาเขาใจสิ่งที่ตองการจะทํานั้นอยาง      

แจมแจงเสียกอน  ไมมีการทําบันทึกยอไวทุกวิชาเพื่อชวยความจําและสะดวกในการทบทวน และไมมกีารใช

เวลาวางคนควาในหองสมุด 

      5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ         

มีความคิดวาครูไมยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเพราะครูคิดวาเขารูดีกวา  มีความรูสึกทอใจและ   

เจ็บใจเมื่อครูตําหนิวาเปนคนสะเพรา ทํางานไมเรียบรอย 

      5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ  เหตุผลที่ไปโรงเรียนคือผูปกครองตองการใหไปหรือตองการใหคนอื่นอิจฉาหรือยกยองชมเชย 
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  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

        1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาดังตอไปนี้ คือ 

                   1.1  ปญหาดานรางกาย  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   1.2  ปญหาดานจิตใจ  เกิดจากนักเรียนไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน       

ขาดแรงจูงใจในการเรียน ตองการความเปนอิสระ และตองการการยอมรับจากเพื่อน  

                   1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน นักเรียนขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา มีนิสัยและ

ทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย และหนีเรียน 

              2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้ คือ 

                  2.1  สาเหตุจากครอบครัว จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

                           2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                           2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว เกิดจากสภาพภายในบานไมอบอุน พอแมทอดทิ้ง

ใหอยูกับผูอ่ืนและไมไดรับการดูแลจากพอแม   

                           2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  ผูปกครองไมมีความเขาใจพัฒนาการวัยรุน บังคับ ควบคุม

และไมใหอิสระเนื่องจากรักและเปนหวงเกรงวาจะถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ไมดี ทําใหเด็กตองหาทางออก

ผิด ๆ ตอตานผูปกครองโดยการหนีเรียน 

                   2.2  สาเหตุจากโรงเรียน  จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

               2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียน และมีกฎระเบียบ

ที่เครงครัด 

                          2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหไมมีเวลาดูแล

นักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ตักเตือนและลงโทษเปนประจํา เด็กเกดิความรูสึกวาครู

ไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็น เมื่อมีปญหาจึงไมกลาที่จะปรึกษา รูสึกวาถูกครูกดดันไมใหไดรับความเปน

อิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว ไมอยากเขาเรียน เบื่อหนายตอการเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกาย

ผิดระเบียบ และหนีเรียน 

              2.2.3  ดานเพื่อน  เพื่อนในกลุมชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมี

สมาธิในการเรียน  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการแตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม            

นุงกระโปรงสั้น ใสตางหู กําไลขอมือ และหนีเรียน  

                           2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                    2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 
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                           2.3.1  ดานสภาพชุมชน บริเวณที่อยูอาศัยของนักเรียนอยูในชุมชนเมืองและอยูใกลกับ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  

               2.3.2  ดานเพื่อนบาน เพื่อนที่อยูในละแวกบานชักชวนใหไปเที่ยวตามหางสรรพสินคา 

และโรงภาพยนตร 

               2.3.3  ดานสื่อมวลชน  เชน ส่ือจากวิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมถึงอินเตอรเน็ต

เปนสิ่งจูงใจทําใหนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

  การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได  

  การใหความชวยเหลือ   

 ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

 1.  ใหคําปรึกษากลุมกับ ด.ญ.สุ จํานวน 4 คร้ัง  โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา การฟง การใช

คําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การใหกําลังใจ       

และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหไดทบทวน

ตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ การให

ขอมูลและสรางความตระหนักถึงผลดี ผลเสียที่เปนผลกระทบของการกระทํา การคํานึงถึงบุคคลที่รักและ

ปรารถนาดีตอนักเรียน ใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและพัฒนาตนเอง                  

โดยการใชปญญา  การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล  และใหกําลังใจในการเผชิญและฟาฟน

กับอุปสรรคตาง ๆ  ผลปรากฏวา ด.ญ.สุ  มีความเขาใจตนเองและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น ทราบถึงสาเหตุ

และสามารถเลอืกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

              2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจ และขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนและ              

ผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

    ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 คร้ัง โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อ

ติดตามผล พบวา  ด.ญ.สุ  มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการไมสนใจ ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอ

การเรียน การแตงกายผิดระเบียบ ขาดเรียน และหนีเรียน ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นวามาจากสาเหตุตัว 

นักเรียนเองและสิ่งแวดลอม ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  โดยจะ

แกปญหาโดยใชปญญา  จะปรับตัว ต้ังใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมเกเร ไมหนีเรียน เพื่อผูปกครอง

และตนเอง  หากมีปญหาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ไมสามารถแกไขได จะขอคําปรึกษาและพูดคุยกับผูปกครอง

ใหมากขึ้น  และหลังจากชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว  ผูวิจัยไดติดตามผลโดยการสอบถามจาก

อาจารยที่ปรึกษา  ผลปรากฏวา ด.ญ.สุ มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 
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  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

              การสรุปผล 

              จากการศึกษารายกรณี ด.ญ.สุ  ทําใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันไดวาเกิดจากสาเหตุ

ของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาในดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม 

ไดแก สาเหตุจากครอบครัว พบวา เปนปญหาในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู สาเหตุ

จากโรงเรียน พบวา เกิดจากสภาพในโรงเรียน ดานครู และดานเพื่อน สาเหตุจากสังคม พบวา เกิดจาก

ปญหาของสภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน 

               เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลว พบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ในดาน

จิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน     

การเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  สําหรับปญหาที่คงเดิม คือ ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุ

มาจากครอบครัวในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู พบวา ผูปกครองยังคงบังคับ 

ควบคุม  และไมใหอิสระเชนเดิม สาเหตุจากโรงเรียน ไดแก ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู และดานเพื่อน 

และสาเหตุจากสังคม ไดแก สภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน พบวา ยังคงเปนปญหา

เชนเดิม นักเรียนยังมีพฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบเชนเดิม 

 ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                    นักเรียนควรมีการพูดคุย สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองใหมากขึ้น    

แบงเวลาในการเรียนใหเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เมื่อมีปญหาควรปรึกษาครู ผูปกครอง 

และวางแผนกําหนดเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียน 

     2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

        2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

และอาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวยัรุน รวมกนั

ดูแลและใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

        2.2  เพื่อนนักเรียน  ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 

                    2.3  ผูปกครอง  ควรสรางความเขาใจและมีเวลาในการพูดคุย ดูแล อบรมส่ังสอนโดยใช

วิธีการที่เหมาะสมและมีความใสใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ     
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                    2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน     

หนีเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

        2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจ

หรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและความสัมพันธในครอบครัว 

     การศึกษารายกรณีที่ 6   

  ลักษณะทั่วไป    

  ด.ญ.โบว (นามสมมติ)  อายุ 13 ป สูง 150 เซนติเมตร น้ําหนัก 38 กิโลกรัม รูปรางเล็ก ผิวสองสี 

นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ผมส้ันตรง แตงกายผิดระเบียบ พูดจาคลองแคลว  

 ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ  

 1.  หนีเรียน และขาดเรียนบอย  เดือนละ 5 คร้ัง 

 2.  ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน 

 3.  แตงกายผิดระเบียบ เชน นุงกระโปรงสั้น สวมใสเครื่องประดับ ตางหู กําไลขอมือ 

 4.  หนีออกจากบาน 

  จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ    

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 4 คร้ัง ไดแก นอกหองเรียน ในหองเรียน และที่บาน 

พบวา 

     1.1  จากการสังเกตนอกหองเรียน จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 พบวา ชวงเวลากอนเขาแถวตอนเชา 

ด.ญ.โบว เดินทางจากบานมาถึงโรงเรียนโดยรถจักรยานยนตรับจาง ประมาณ 07.50 น. แตยังไมเขาไปใน

บริเวณโรงเรียน จะยืนคุยกับเพื่อนสนิทอยูบริเวณหนาโรงเรียน เมื่อถึงเวลาเขาแถวจึงเดินเขามาในบริเวณ

โรงเรียน  คร้ังที่ 2 ชวงพักกลางวัน พบวา ด.ญ.โบว จะเดินไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของ

โรงเรียนกับเพื่อน และพูดคุยหยอกลอกับเพื่อนดวยความสนุกสนาน ไมสุภาพ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ

เรียบรอยแลวจะเดินไปที่หนาหองสมุดของโรงเรียนเพื่อนั่งคอยเพื่อนในกลุมโทรศัพทสาธารณะ  และเดินไป

นั่งที่บริเวณโตะขางสนามใตรมไมของโรงเรียน พูดคุยกับเพื่อนจนถึงเวลาเขาเรียน เดินไปเขาหองน้ํา      

เพื่อลางหนา ทาแปง แลวจึงเดินเขาหองเรียน        
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     1.2  จากการสังเกตในหองเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ด.ญ.โบว     

เขาหองเรียนชากวาปกติ  ในเวลาเรียนจะนั่งอยูแถวหลังสุดกับกลุมเพื่อนสนิท จํานวน 8 คน  และชอบ

พูดคุยหยอกลอเลนกับเพื่อนขณะครูสอน  เมื่อครูใหทํางานในหองเรียนจะขอดูเพื่อนขาง ๆ เมื่อถูกครู

ตักเตือนและลงโทษเรื่องการแตงกาย จะแสดงอาการทางสีหนาไมคอยพอใจ  เมื่อครูทวงงานที่มอบหมาย

ใหทําจะนั่งกมหนาไมกลาสบตากับครู   

     1.3  จากการสังเกตที่บาน พบวา เมื่อผูวิจัยถามถึงความรูสึกที่มีตอพอแม ด.ญ.โบว จะนั่งกม

หนาและแสดงทาทางเขินอายและไมกลาที่จะบอกความรูสึกที่แทจริงของตนเองตอหนาพอกับแม 

  2.  การสัมภาษณ  : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

เพื่อนนักเรียน พบวา 

       2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ญ.โบว ชอบเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีมากที่สุด  เพราะถนัดและชอบเรียนการตัดผม เปนวิชาที่ไมเครียด  แตจะกังวลกับวิชาสังคม-

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เพราะครูใหงานมาก และกลัววาจะสงงานไมทันกําหนด ครูคอนขาง

เครงครัดมาก ไมใหอิสระ และถูกครูลงโทษเรื่องการแตงกายเปนประจํา ทําใหไมอยากเขาเรียน เมื่อทํางาน

สงไมทัน กลัววาครูจะลงโทษ เพื่อนในกลุมชวนใหหนีเรียนตนจึงไปกับเพื่อน ซึ่งตนเคยหนีเรียนไปเที่ยวบาน

เพื่อนที่จังหวัดปทุมธานี และบานเพื่อนสนิทแถวปากเกร็ด  เมื่อกลับมาถูกครูลงโทษและบันทึกพฤติกรรมไว  

เร่ืองทรงผมตนคิดวาโรงเรียนนาจะใหไวผมยาวไดเพราะเห็นนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ไวผมยาวเชนกันและไม

ผิดระเบียบ  สําหรับผูปกครองเมื่อขอหยุดเรียนหรือขอไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไมคอยใหอิสระ ขอมีหองสวนตัว 

ถูกแมดุวาถาอยูไมไดก็ไมตองอยูตนรูสึกเสียใจมาก  เมื่อเพื่อนชวนใหหนีออกจากบานไปอยูที่บานเพื่อน

แถวประชานิเวศน จึงไดตามเพื่อนไป  พอกับแมไปตามจึงไดกลับมาบาน หากเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษา   

ปที่ 3 ตนคิดวาจะไปเรียนตอทางดานเสริมสวย  

        2.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน พบวา    

ด.ญ.โบว  มีลักษณะนิสัยคอนขางเอาแตใจตนเอง กาวราว  เมื่อครูวากลาวตักเตือนหรือลงโทษจะแสดง

อาการทางสีหนาไมพอใจ  ไมคอยสนใจและไมมีสมาธิในการเรียน ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน   

ชอบคุยและเลนกับเพื่อนในขณะเรียน พูดจาไมสุภาพ ไมคอยมีความคิดเปนของตนเอง ชอบตามเพื่อน          

มักเขาหองเรียนชา แตงกายผิดระเบียบ หนีเรียน ขาดเรียนบอย และเคยหนีออกจากบาน  ผูปกครอง

คอนขางตามใจและรักมากกวาลูกชายคนโต ไมคอยเชื่อฟงผูปกครอง  ความสัมพันธกับพี่ชายไมคอยดี  

ชวงปดเทอมที่ผานมา โรงเรียนรวมกับนักจิตวิทยา โรงพยาบาลชลประทาน  ไดขอความรวมมือครอบครัว

ของ ด.ญ.โบว  ไปทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีรวมกันในครอบครัว 3 วัน 2 คืน  สําหรับ             

ผลการเรียนอยูในระดับพอใช   

     3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและการสัมภาษณไดผลดังนี้ 

        3.1  จากการสังเกต ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ญ.โบว  พบวา  
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               3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม เปนหองเชาอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร  

ทางเขาหองเชาอยูติดถนนใหญ  สภาพลักษณะภายนอกเปนตึกชั้นเดียวและมีหองเชาอยูในหลังเดียวกัน   

2 หอง  และในบริเวณนั้นจะเปนหองใหเชาลักษณะเดียวกันและอยูในบริเวณเดียวกันอีก 2 หลัง หองเชาที่

ครอบครัว ด.ญ.โบว  เชาอยูจะอยูติดกับประตูทางเขา  เมื่อผูวิจัยไปถึงหนาหองเชาพบ ด.ญ.โบว และพี่ชาย

สําหรับพอแมของ ด.ญ.โบว  ยังนอนพักผอนอยู เนื่องจากพึ่งกลับมาจากการขายของ ผูวิจัยไดแนะนํา

ตนเองและชี้แจงการเยี่ยมบานในครั้งนี้  จากการสังเกตสภาพภายในหองเชาเปนหองเชาขนาดประมาณ 

3.50x5 เมตร มุมดานหนาภายในหองจะจัดเปนที่นอนของสมาชิกทั้งหมด  ใกลกับประตูทางเขาจะจัดวาง

โทรทัศน หองน้ําอยูดานหลังภายในหองเชา และมีมุมสําหรับทําครัวอยูติดกับประตูดานหลังของหอง  

ภายในหองมีเครื่องอํานวยความสะดวก คือ พัดลม โทรทัศน เตารีด หมอหุงขาว และมีอุปกรณสําหรับทํา

ครัวเล็กนอย  พอของ ด.ญ.โบว อายุประมาณ 44 ป รูปรางเล็ก ผิวคล้ํา ไวหนวด เงียบขรึม ไมคอยพูด      

แมของ ด.ญ.โบว อายุประมาณ 40 ป รูปรางทวม ผิวสองสี  ประกอบอาชีพวิ่งรถขายกับขาวอยูบริเวณใกล

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต   

                3.1.2  จากการสังเกตความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว พบวา พอกับแม

คอนขางจะรักและหวง ด.ญ.โบว มากกวาลูกชายคนโต  ซึ่งจากการสังเกตเมื่อพอกับแมจะไปขายของ

ในชวงเย็นจะแวะมารับ ด.ญ.โบว ที่โรงเรียนไปดวยเกือบทุกครั้ง แตจะทิ้งใหลูกชายคนโตอยูเฝาบานเพียง

ลําพัง 

         3.2  จากการสัมภาษณพอกับแมของ ด.ญ.โบว พบวา เมื่ออยูบานจะมอบหมายใหมีหนาที่

ทําความสะอาดหองพัก สําหรับพี่ชายของ ด.ญ.โบว มีหนาที่หุงขาว ลางจาน  ด.ญ.โบว มักติดเพื่อน     

ชอบออกไปเที่ยวเลนกับเพื่อน และกลับเขาบานดึก เคยหนีเรียนไปบานเพื่อนที่จังหวัดปทุมธานี และแถว

ปากเกร็ด และสัปดาหที่ผานมาหนีออกจากบานไปอยูกับเพื่อนแถวประชานิเวศน  พอกับแมตองไปตามจึง

ไดกลับมาบาน  พอแมไมคอยมีเวลาในการดูแลเพราะตองออกไปขายของตั้งแตตีส่ี จะกลับเขามาบานเพื่อ

พักผอนเวลาหาโมงเชา  และเวลาสามโมงเย็นก็ตองออกไปขายของใหมกลับมาอีกครั้งเวลาหนึ่งทุม  ไมเคย

ไดมีวันหยุด เมื่อแมวากลาวตักเตือน ด.ญ.โบว มักจะเถียงและไมคอยเชื่อฟง  พอกับแมคอนขางจะเปนหวง

เร่ืองกลับบานชาและการคบเพื่อน เพราะ ด.ญ.โบว คอนขางติดเพื่อนมาก เพื่อนชวนไปไหนก็ไป 

                 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติในดานการเรียน  พอกับแมมีความกังวลวา

จะเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และมีความคาดหวังวา อยากให ด.ญ.โบว ไดเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 3 และหากจะเรียนเสริมสวยตอก็จะใหเรียนและจะเปดรานให  ไมอยากใหลูกลําบากเหมือนตนเอง  

                 สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่บุตรสาวเรียนอยูนั้น  ครูจะคอยดูแล ชวยเหลือ    

และติดตามใหอยูเสมอเมื่อหนีเรียนหรือหนีออกจากบาน  ถาครูไมชวยเหลือพอกับแมคงลําบากมาก  
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   4.  อัตชีวประวัติ   

        ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ญ.โบว  มีความมุงหวังจะเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 3 และกลับไปเรียนตอดานเสริมสวยและประกอบอาชีพเสริมสวยที่บานเกิด  มีความคาดหวังถึงรายได 

ที่ดีและสามารถดูแลพอกับแมไดในอนาคต  ในการเขียนใชกระดาษทํารายงานของโรงเรียน ลายมือไมคอย

เปนระเบียบ มีขอความที่เขียนผิดอยูหลายแหง การจัดลําดับทางความคิดยังไมคอยมีความตอเนื่อง    

แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนมีความตั้งใจในการเขียน แตขาดการวางแผนและไมมีความรอบคอบ

เทาที่ควร 

               5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ

การเรียน 4 ดาน พบวา  

        5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่

ควรพัฒนา คือ ใชเวลาในการพูดคุย อานนิตยสาร ดูภาพยนตร โทรทัศน หรือฟงวิทยุมากเกินไปทําใหไมมี

เวลาทบทวนบทเรียน  เมื่อทําการบานไมทันจะลอกจากเพื่อนเพื่อใหมีสงครู  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนรูสึก       

เบื่อหนาย งวงนอน หรือเหน็ดเหนื่อยมากจนไมรูสึกอยากเรียน  ไมมีการเตรียมบทเรียนลวงหนาสําหรับวัน

ตอไป  ไมสามารถเรียนไดดีเนื่องจากรูสึกเหนื่อย อารมณไมดี หรือมีความเศรา เวลาดูหนังสือมักใจลอย   

        5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ      

ไมเห็นดวยกับการลอกตาราง แผนผัง หรือวาดรูปตามที่ครูเขียนบนกระดานทุกตอน  เมื่อครูถามคําถามใน

หองเรียนจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือนั่งกมหนา 

        5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบขอที่ควร

พัฒนา คือ  ครูดุและเขมงวดมากเกินไปจนกระทั่งเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนไมกลาไปหาครู  พยายาม

เลือกที่นั่งขางหลังชั้นในระหวางชั่วโมงเรียนทั้งนี้เพราะไมชอบใหครูเรียกตอบ  ครูเครงครัดกับระเบียบ

ภายในหองเรียนมากเกินไป ครูไมยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเพราะครูคิดวาเขารูดีกวา ครูตองการ

ใหนักเรียนประพฤติตัวในแบบอยางที่ครูเองก็ทําไมได  ครูมักจะดูถูกนักเรียนที่เรียนออนและชอบหัวเราะ

เยาะขอผิดพลาดของนักเรียน  ครูทําใหบทเรียนของเขายากเกินไปสําหรับนักเรียน  ครูไมคอยจะเชื่อถือใน

ตัวนักเรียนและมักคิดวานักเรียนเปนเด็กอยูเสมอ  ในการอธิบายบทเรียนหรือตอบคําถามของนักเรียนครูใช

คําอธิบายที่ไมเขาใจ  นักเรียนที่ถามคําถามและเขารวมในการอภิปรายเปนพวกที่พยายามประจบครเูทานัน้  

รูสึกทอใจและเจ็บใจเมื่อครูตําหนิวาเปนคนสะเพราทํางานไมเรียบรอย           

         5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    

พบขอที่ควรพัฒนา คือ รูสึกยินดีเมื่อทราบวาชั่วโมงเรียนบางชั่วโมงงดหรือครูไมมาสอน  ถึงแมวาจะชอบ

วิชาใดวิชาหนึ่งจริง ๆ แตก็เชื่อวาจะทําคะแนนไดแคผานเทานั้น  การเรียนหนังสือรูสึกทุกขใจมากกวา  

ความสนุก  รูสึกเบื่อหนาย ทอแทเนื่องจากครูสอนเร็วเกินไปตามไมทัน  การอานหนังสือหรือเรียนนาน ๆ  

ทําใหปวดหัว 
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  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

        1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง  จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาในดานดังตอไปนี้ คือ 

                   1.1  ปญหาดานรางกาย  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   1.2  ปญหาดานจิตใจ  เกิดจากการที่นักเรียนไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายในการเรียน  

ตองการความเปนอิสระ ขาดความมั่นใจในตนเอง ติดเพื่อน คลอยตามเพื่อนงายเพราะตองการเปนที่

ยอมรับจากเพื่อน และขาดแรงจูงใจในการเรียน            

                   1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา ขาดความรับผิดชอบ 

มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ขาดเรียนบอย และหนีเรียน 

     2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้ คือ 

                  2.1  สาเหตุจากครอบครัว  จากการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

                         2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว  

                         2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  เกิดจากสภาพภายในบานไมอบอุน พอแมไมมีเวลา

ในการดูแล เพราะตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 

                         2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  การอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม ใหแตเงนิและวัตถทุี่ลูกตองการ 

บางครั้งตามใจและบางครั้งก็เขมงวดไมเสมอตนเสมอปลาย  

                 2.2  สาเหตุจากโรงเรียน  จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา  

                        2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียนและมีกฎระเบียบที่

เครงครัด 

                        2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ไมมีเวลาในการดูแล

นักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน ตักเตือนและลงโทษเปนประจํา นักเรียนเกิด

ความรูสึกวาครูไมยอมรับฟงความคิดเห็น เมื่อมีปญหาไมกลาปรึกษาครู รูสึกวาถูกกดดันไมใหอิสระ ทําให

แสดงพฤติกรรมกาวราว ไมอยากเขาเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ ขาดเรียนและหนีเรียน 

           2.2.3  ดานเพื่อน  เพื่อนในกลุมชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมีสมาธิ

ในการเรียน  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการแตงกายผิดระเบียบ ซอยผมและนุงกระโปรงสั้น 

หนีเรียน และหนีออกจากบาน  

                       2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

               2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 

                      2.3.1  ดานสภาพชุมชน บริเวณที่อยูอาศัยของนักเรียนอยูในชุมชนเมืองและอยูใกลกับ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  
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                 2.3.2  ดานเพื่อนบาน เพื่อนที่อยูในละแวกบานชักชวนไปขับรถจักรยานยนตเที่ยว 

ชักชวนไปตามหางสรรพสินคา และโรงภาพยนตร 

                 2.3.3  ดานสื่อมวลชน  เชน ส่ือจากวิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมถึงอินเตอรเน็ต

เปนสิ่งจูงใจทําใหนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

  การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได  

 การใหความชวยเหลือ   

 ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

 1.  ใหคําปรึกษากลุมกับ ด.ญ.โบว จํานวน 4 คร้ัง โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา การฟง การใช

คําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การใหกําลังใจ       

และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหไดทบทวน

ตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ การให

ขอมูลและสรางความตระหนักถึงผลดี ผลเสียที่เปนผลกระทบจากการกระทํา การคํานึงถึงบุคคลที่รักและ

ปรารถนาดีตอนักเรียน  ใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและพัฒนาตนเอง                  

โดยใชปญญา  การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลและใหกําลังใจในการเผชิญและฟาฟนกับ

อุปสรรคตาง ๆ  ผลปรากฏวา ด.ญ.โบว  มีความเขาใจตนเองและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น ทราบถึงสาเหตุและ

สามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

              2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจ และขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนและ             

ผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

    ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษากลุม  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล พบวา 

ด.ญ.โบว   มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน    

การแตงกายผิดระเบียบ ขาดเรียนบอย หนีเรียน และหนีออกจากบาน  ยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากตวั

นักเรียนเองและสิ่งแวดลอม  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ โดยจะ

แกปญหาโดยใชปญญา  จะปรับตัว ต้ังใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เชื่อฟงพอแม ไมหนีเรียน เพื่อพอ

แมและตนเอง  หากมีปญหาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ไมสามารถแกไขไดจะขอคําปรึกษาและพูดคุยกับพอแมให

มากขึ้น  และหลังจากใหความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว  ผูวิจัยไดติดตามผลกับอาจารยที่ปรึกษา 

ผลปรากฏวา ด.ญ.โบว มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน 
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 การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

             การสรุปผล 

             จากการศึกษารายกรณี ด.ญ.โบว  ทําใหทราบสาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันไดวาเกิดจากสาเหตุ

ของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาในดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม 

ไดแก สาเหตุจากครอบครัว พบวา เปนปญหาในดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู สาเหตุ

จากโรงเรียน พบวา เกิดจากดานสภาพในโรงเรียน ดานครู และดานเพื่อน สาเหตุจากสังคม พบวา เกิดจาก

ปญหาของสภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน 

               เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลว พบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ในดาน

จิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน     

การเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุมาจากครอบครัวในดาน

สัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู พบวา สัมพันธภาพภายในครอบครัวดีข้ึน พอแมไดมี       

การพูดคุย สรางความเขาใจ และใหเวลากับลูกมากขึ้น  สําหรับสาเหตุจากโรงเรียน ไดแก ดานสภาพใน

โรงเรียน    ดานครู และดานเพื่อน และสาเหตุจากสังคม ไดแก สภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดาน

ส่ือมวลชน พบวา นักเรียนมีการปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนดีข้ึน สงผลใหสภาพที่เปน

ปญหาในดานดังกลาวลดลง 

             ขอเสนอแนะ 

             1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                  นักเรียนควรมีการพูดคุย สรางความเขาใจกับผูปกครองใหมากขึ้น แบงเวลาในการเรียนให

เหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความเปนตัวของตัวเอง เมื่อมีปญหาควรปรึกษาอาจารย 

ผูปกครอง  และควรมีการวางแผนกําหนดเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียน 

             2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

      2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา

และอาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวยัรุน รวมกนั

ดูแลและใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

      2.2  เพื่อนนักเรียน  ควรเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีในเรื่องตาง ๆ ได 

                  2.3  ผูปกครอง  ควรสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดี มีเวลาพูดคุย อบรมดูแล และมี

ความใสใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ     
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                  2.4  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน  ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน       

หนีเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

       2.5  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจหรือ

ใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและดานความสัมพันธในครอบครัว 

   การศึกษารายกรณีที่ 7   

   ลักษณะทั่วไป    

   ด.ญ.น้ําตาล (นามสมมติ)  อายุ 13 ป สูง 153 เซนติเมตร น้ําหนัก 42 กิโลกรัม รูปรางเล็ก        

ผิวสองสี นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนาเหลี่ยม คางงุม ผมหยิกซอยสั้น แตงกายผิดระเบียบ พูดจาคลองแคลว  

  ลักษณะปญหา  พฤติกรรมที่พบ คือ  

  1.  หนีเรียน และขาดเรียนบอย  เดือนละ 5 คร้ัง 

  2.  ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน 

  2.  แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม 

   จากพฤติกรรมปญหาดังกลาว  โรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไว และอยูในเกณฑ    

การคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไดสงมาใหผูวิจัยไดศึกษาสาเหตุ

และใหความชวยเหลือตอไป 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  การสังเกต : ผูวิจัยสังเกตนักเรียน จํานวน 3 คร้ัง ไดแก นอกหองเรียน และในหองเรียน    

พบวา 

       1.1  จากการสังเกตนอกหองเรียน จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 พบวา ชวงเวลากอนเขาแถวตอนเชา 

ด.ญ.น้ําตาล เดินทางมาถึงโรงเรียนประมาณ 08.30 น. ซึ่งเปนเวลาที่ตองเขาหองเรียนแลว จากการสังเกต

พบวา ด.ญ.น้ําตาล มาสายและเขาหองเรียนชาเกือบทุกวัน  จากการสังเกตนอกหองเรียน คร้ังที่ 2 พบวา 

ชวงพักกลางวัน จะเดินไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนกับเพื่อน และพูดคุยหยอกลอ

กับเพื่อนดวยความสนุกสนาน พูดจาโผงผาง ไมสุภาพ  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลวเดินไปที่

หนาหองสมุดของโรงเรียนเพื่อนั่งคอยเพื่อนในกลุมโทรศัพทสาธารณะ  และเดินไปนั่งที่บริเวณโตะขางสนาม

ใตรมไมของโรงเรียน พูดคุยกับเพื่อนจนถึงเวลาเขาเรียน  เดินไปเขาหองน้ํา เพื่อลางหนา ทาแปง  แลวจึง

เดินเขาหองเรียน ซึ่งจากการสังเกตจะเขาหองเรียนชาเปนประจํา   
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       1.2  จากการสังเกตในหองเรียน พบวา ด.ญ.น้ําตาล มีพฤติกรรมในขณะเรียนจะนั่งอยูแถว

หลังสุดกับกลุมเพื่อนสนิท จํานวน  8 คน  และชอบพูดคุยหยอกลอเลนกับเพื่อนขณะครูสอน และมักเขา

หองเรียนชา ถูกครูตักเตือนและลงโทษเรื่องการแตงกายจะแสดงอาการทางสีหนาไมคอยพอใจ เมื่อครูทวง

งานที่มอบหมายใหทํา ไมยอมสงงาน และจะนั่งกมหนาไมกลาสบตากับครู   

  2.  การสัมภาษณ : จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา  

เพื่อนนักเรียน พบวา 

       2.1  จากการสัมภาษณตัวนักเรียนเอง ทําใหทราบวา ด.ญ.น้ําตาล ชอบเรียนวิชาศิลปะและ

การงานอาชีพมากที่ สุด  เพราะเปนวิชาที่ไมเครียด  แตจะกังวลกับวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา             

และวัฒนธรรมกับวิชาคณิตศาสตร เพราะครูใหงานมาก และกลัววาจะสงงานไมทันกําหนด  ครูคอนขาง

เครงครัดมาก ไมใหอิสระ และถูกครูลงโทษเรื่องการแตงกายเปนประจํา ทําใหไมอยากเขาเรียน เมื่อทํางาน

สงไมทัน กลัวครูจะลงโทษจึงไดแกปญหาเฉพาะหนาโดยการหนีเรียน  เคยหนีเรียนไปบานเพื่อนที่จังหวัด

ปทุมธานี  และมีอยูคร้ังหนึ่งไมสบายและไมมาโรงเรียนเพื่อน ๆ ในกลุมพากันหนีเรียนออกไปหาตน  เมื่อมา

โรงเรียนครูเรียกตนไปพบและดุวาเปนคนนําเพื่อน ๆ หนีเรียน สําหรับเร่ืองที่ตนซอยผมนั้น เพื่อนในกลุมจะ

ซอยกันทุกคนและเปนไปตามแฟชั่น  ด.ญ.น้ําตาล ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา ในตอนเชากอนมาโรงเรียนและหลัง

เลิกเรียน วันพุธถึงวันศุกร ตนจะไปรับจางลางจานที่ตลาดชลประทาน ไดวันละ 70 บาท สําหรบัวนัเสารและ

วันอาทิตย ไดวันละ 120 บาท เพื่อนํามาเปนคาใชจายของตนเอง ถาขาดเหลือแมจะให  หากสิ่งเหลานี้จะ

เปนอุปสรรคทําใหตนเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะรูสึกเสียใจมาก 

      3.2  จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และเพื่อนนักเรียน ทําใหทราบวา 

ด.ญ.น้ําตาล  มีลักษณะนิสัยไมเรียบรอย พูดจาโผงผาง และไมสุภาพกับเพื่อน  เมื่อครูวากลาวตักเตือนหรือ

ลงโทษจะแสดงอาการทางสีหนาไมพอใจ  ไมคอยสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบในการทํางานและทํางาน

ไมคอยเรียบรอย คุยและเลนกับเพื่อนในขณะเรียน มักเขาหองเรียนชา แตงกายผิดระเบียบ หนีเรียน      

และขาดเรียนบอย ๆ ความสัมพันธกับแมไมดี  ผลการเรียนอยูในระดับพอใช   

   3.  การเยี่ยมบาน : จํานวน 1 คร้ัง โดยใชเทคนิคการสังเกตและสัมภาษณ ไดผลดังนี้ 

       3.1  จากการสังเกต  ผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน ด.ญ.น้ําตาล พบวา  

              3.1.1  สภาพบานและสิ่งแวดลอม  สภาพลักษณะภายนอกที่อาศัยอยูเปนชุมชนบานสวน 

คนไทยมุสลิมอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  บริเวณนั้นมีบานเชาอยูหลายหลังคาเรือนและบานที่แม และ ด.ญ.

น้ําตาล เชาอยูเปนบานเชามี 2 ชั้น ซึ่งจะเชาอยูชั้นลาง มีร้ัวรอบขอบชิด  เมื่อผูวิจัยไดไปถึงหนาบาน  ด.ญ.

น้ําตาล และแม  ไดออกมาตอนรับและเชิญเขาบาน  ผูวิจัยไดแนะนําตนเองและชี้แจงเหตุผลในการเยี่ยม

บานครั้งนี้ใหกับแมของ ด.ญ.น้ําตาล ทราบ  แมของ ด.ญ.น้ําตาล อายุประมาณ 53 ป รูปรางเล็ก ผิวดําแดง 

ผมยาวหยิก สูงประมาณ 150 เซนติเมตร มีมนุษยสัมพันธดี  จากการสังเกตภายในหองพัก เปนหองโลง
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ขนาด  3.5x5 ตารางเมตร  มีหองน้ําในตัว  การจัดหองมุมดานในสําหรับเปนที่นอน  มีเครื่องอํานวย-        

ความสะดวก คือ โทรทัศน พัดลม เตารีด หมอหุงขาว และถวยจานเล็กนอย  

              3.1.2  จากการสังเกตความสัมพันธในครอบครัว พบวา ความสัมพันธในครอบครวัไมคอย

ดีนัก จากการสังเกตไมคอยมีความเขาใจกัน หางเหนิ และไมคอยใกลชิดกันเทาที่ควร 

       3.2  จากการสัมภาษณแมของ ด.ญ.น้ําตาล พบวา  ครอบครัวของ ด.ญ.น้ําตาล ไดอาศัยอยู

ในชุมชนดังกลาวมาประมาณ 13 ปแลว และไดแยกทางกับพอมาตั้งแต ด.ญ.น้ําตาล เกิด เพราะทนตอ

สภาพการดื่มสุรา เมา และอาละวาด ทํารายรางกายตนเองไมไหว   จึงไดหนีเขากรุงเทพมาทํางานที่โรงงาน

ผาแหงหนึ่ง  และดวยเหตุที่พอของ ด.ญ.น้ําตาล เปนคนตางจังหวัดไมเคยเขากรุงเทพ  จึงไมกลาเขามาตาม

หาตนไดแตวานญาติพี่นองเขามาตาม แตญาติพี่นองไมเห็นดวยที่จะใหตนกลับไปอยูกับสภาพเชนเดิมอีก 

ด.ญ.น้ําตาล เคยถามหาพอตนเองก็ไดแตบอกวาจะพาไปหาถามีโอกาส  แมของ ด.ญ.น้ําตาล ไดเลาทั้ง

น้ําตาใหผูวิจัยฟงวา ชีวิตเกิดมายากจนตองหาเงินดูแลตนเองและ ด.ญ.น้ําตาล ดวยความยากลําบาก     

ไมคอยมีเงินที่จะเลี้ยงดูลูกใหดีกวานี้ได  เคยนํา ด.ญ.น้ําตาล ไปฝากเรียนไวที่โรงเรียนประจําซึ่งเปน

โรงเรียนสงเคราะหแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เพราะคิดวานาจะมีชีวิตที่ดีกวาอยูกับตนเอง มีคนคอยอบรม

ดูแล ไมตองเสียคาเลาเรียน และตนเองจะไดมีเวลามากขึ้นในการประกอบอาชีพ  แตผลปรากฏวาอยูได

ประมาณ 1 เดือน ด.ญ.น้ําตาล โดนทํารายรางกายจากนักเรียนรุนพี่ที่อยูในโรงเรียนนั้น จึงไดขอกลับมาอยู

ที่บาน  ตนเองจึงไดพาไปเขาเรียนที่โรงเรียนประเสริฐอิสลาม  ด.ญ.น้ําตาล มีนิสัยไมคอยจะเชื่อฟง ด้ือร้ัน 

ชอบเถียง และโตแยงเปนประจํา  ตนเองจะใชวิธีการลงโทษโดยการตีและเวลาพูดจากันจะพูดไมคอยสุภาพ 

ไมคอยมีเวลาใกลชิดกันเทาที่ควร เพราะตองทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและไมมีวันหยุด ปจจุบันทํางานที่

โรงผลิตน้ําดื่มใกลกับโรงเรียนประเสริฐอิสลาม เงินเดือน 4,000 กวาบาทตอเดือน วันอาทิตยรับจางทํา

ความสะอาดและลางถวยจานที่รานขายอาหารตามสั่งในตลาดชลประทาน   

               ส่ิงที่แมเปนหวงคือ ด.ญ.น้ําตาล ไมคอยสนใจเรียน และชอบไปอยูบานเพื่อนและกลับ

เขาบานดึก ๆ สําหรับส่ิงที่แมภูมิใจ คือ ด.ญ.น้ําตาล สามารถชวยหารายไดพิเศษเพื่อดูแลตนเองได ในวัน

พุธถึงวันศุกร เวลา 05.00-07.30 น.กอนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียน เวลา 16.00-18.00 น. จะไปทํางาน

รับจางลางจานที่รานขายอาหารตามสั่งในตลาดชลประทาน ไดวันละ 70 บาท วันเสารและอาทิตย เวลา 

05.00-12.00 น. ไดวันละ 120 บาท   

               ในเรื่องของความคาดหวังที่มีตอบุตรสาว คือ อยากใหเปนเด็กดี ไมด้ือ ขยันเรียนและ

เรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

               สวนทัศนะที่มีตอครูและโรงเรียนที่บุตรสาวเรียนอยูนั้น อยากใหครูชวยดูแล อบรม       

ส่ังสอนนักเรียนโดยการใชคําพูดที่ไม รุนแรงกับเด็ก  ควรมีการติดตอส่ือสาร เยี่ยมบาน  รายงาน            

ความประพฤติ และควรมีการประชุมผูปกครองอยางนอยเทอมละ 1 คร้ัง 
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  4.  อัตชีวประวัติ   

       ผูวิจัยไดใหเขียนอัตชีวประวัติ พบวา ด.ญ.น้ําตาล มีความมุงหวังจะเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และไปเรียนตอสายอาชีพที่โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียาน และมีความคาดหวังวาเมื่อจบจะหา   

งานทํา  ในการเขียน ด.ญ.น้ําตาล มีการหลีกเลี่ยงผลัดเวลาในการเขียนอัตชีวประวัติสงผูวิจัยอยูหลายครั้ง 

กระดาษที่ใชในการเขียนเปนกระดาษเอ 4 มีขอความที่เขียนผิดและใชภาษาไมถูกตองหลายแหง           

การจัดลําดับไมคอยมีความตอเนื่อง แสดงถึงลักษณะนิสัยของผูเขียนยังขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย ไมมีความตั้งใจในการที่จะเขียน ขาดการวางแผนและความรอบคอบ 

5.  การสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียนโดยใชแบบสอบถาม แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอ 

การเรียน 4 ดาน พบวา  

     5.1  นิสัยดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควร

พัฒนา คือ ไมมีการวางแผนการทํางานสําหรับแตละวัน  เมื่อประสบปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนไมเห็นดวยที่

จะปรึกษากับครู  ไมมีความพยายามที่จะแกไขขอผิดพลาดในการบานที่ครูตรวจแลวและสงคืนให  เมื่อถึง

ชั่วโมงเรียนรูสึกเบื่อหนาย งวงนอน หรือเหน็ดเหนื่อยมากจนไมรูสึกอยากเรียน  ใชเวลาในการพูดคุย อาน

นิตยสาร ดูภาพยนตร โทรทัศน หรือฟงวิทยุมากเกินไป ทําใหไมมีเวลาทบทวนบทเรียน  ถึงแมวาการบานใน

บางวิชาจะนาเบื่อแตก็ไมพยายามตั้งใจทําจนเสร็จ  ไมมีการใชเวลาทําการบานหรือทบทวนบทเรียน

หลังจากเลิกเรียนแลว  ไมมีการเตรียมบทเรียนลวงหนาสําหรับวันตอไป  ไมมีความพยายามในการทํา

การบานที่โรงเรียนเพื่อลดการนําไปทําที่บาน  เมื่อทําการบานหรืออานหนังสือที่บานเมื่อมีส่ิงอื่นรบกวน

สมาธิไมสามารถทําตอไปได  เมื่อครูตําหนิหรือวิจารณการบานที่สงบอย ๆ ไมอยากทําหรือพยายาม

หลีกเลี่ยงการสงงาน  เมื่อครูสอนไมเขาใจไมเห็นดวยกับการถามครู  เมื่อทราบกําหนดการสอนไมมี       

การวางแผนดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ เวลาดูหนังสือมักใจลอย มักทํางานไมเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว   

อยูเสมอ  สถานที่ทํางานที่บานไมมีการจัดใหเปนระเบียบและสะอาด  ถาใหทํางานใหเสร็จในเวลาที่กําหนด

มักทํางานนั้นไมไดดี   

      5.2  นิสัยดานวิธีการทํางาน คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พบขอที่ควรพัฒนา คือ     

มักสนใจกับการลอกขอความบนกระดานจนฟงครูไมทัน  ในขณะสอบไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะเวนขอสอบที่

ทําไมไดไวแลวคอยยอนกลับมาทําทีหลัง  ไมมีความขยันมากขึ้นเมื่อรูตัววาไดคะแนนนอยกวาเพื่อน        

ไมเห็นดวยกับการที่กอนลงมือทําการบานหรือเขียนรายงานจะตองแนใจวาเขาใจส่ิงที่ตองการจะทํานั้น

อยางแจมแจงเสียกอน  ไมมีการทองหนังสือที่จะหยุดเปนชวง ๆ เพื่อพยายามจําเรื่องราวที่ไดอานผาน      

ไปแลว  ไมลอกตาราง แผนผัง หรือวาดรูปตามที่ครูเขียนบนกระดานทุกตอน  ไมมีการจัดเรียงวิชาที่จะทอง

ใหเปนลําดับในการเตรียมตัวสอบ  ไมสนใจความหมายของคําหรือขอความที่ไมเคยรูมากอนและตองการที่

จะคนควาหาคําตอบเพื่อใหรูจริงขณะอานหนังสือ  และไมมีการปฏิบัติในเร่ืองการจับใจความสําคัญของ

เร่ืองที่อานไมคอยไดซึ่งใจความสําคัญนี้มักจะปรากฏในขอสอบภายหลัง  ไมทําการบานดวยตนเอง ไมมี
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ความพยายามคนควาหาคําตอบที่ตอบไมไดในการสอนหรือซักถามครูหลังสอบเสร็จแลว ไมมีการขีดเสนใต

หรือทําเครื่องหมายขอความที่สําคัญในบทเรียนที่ครูเนน ไมมีการใชเวลาวางคนควาในหองสมุด 

     5.3  ทัศนคติดานการยอมรับในตัวครู คะแนนภาพรวมอยูในระดับดี พบขอที่ควรพัฒนา คือ 

รูสึกวาในขณะที่สอนครูชอบพูดนอกเรื่องหรือพูดเรื่องไรสาระ ครูไมคอยมีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจ

ความรูสึกของนักเรียนอยางแทจริง  พยายามเลือกที่นั่งขางหลังชั้นในระหวางชั่วโมงเรียน ทั้งนี้เพราะไมชอบ

ใหครูเรียกตอบ  ครูไมสามารถเสนอแนะใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องการเรียนของนักเรียนทุกคนได  

ครูไมพยายามใหความสนใจ ชวยเหลือ และใหคําชมเชยเพื่อเปนกําลังใจกับนักเรียน 

    5.4  ทัศนคติดานการยอมรับคุณคาของการศึกษา คะแนนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      

พบขอที่ควรพัฒนา คือ ไมเชื่อวาคนที่มีการศึกษาจะสามารถแกปญหาไดดีกวาคนที่ไมมีการศึกษา            

มีความคิดวาไมคอยไดมีการเรียนรูจากโรงเรียนในวันหนึ่ง ๆ  บางครั้งหากไมเจ็บปวยหรือมีกิจธุระจําเปนก็

ยังขาดเรียน  ไมเห็นดวยกับการเรียนตอไปใหสูงเทาที่โอกาสจะอํานวย  รูสึกเบื่อหนาย ทอแท เนื่องจากครู

สอนเร็วเกินไปจนตามไมทัน 

  การวินิจฉัย   

  จากการเก็บรวบรวมขอมูล วินิจฉัยไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 

  1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง  จากการสังเกต การสัมภาษณ เยี่ยมบาน อัตชีวประวัติ และแบบ

สํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน พบวา เกิดจากปญหาดังตอไปนี้ คือ 

       1.1  ปญหาดานรางกาย  ไมพบสาเหตุที่เปนปญหาในดานดังกลาว 

                   1.2  ปญหาดานจิตใจ  นักเรียนไมสนใจ ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอการเรียน ขาดแรงจูงใจใน

การเรียน ตองการความเปนอิสระ ติดเพื่อน และตองการการยอมรับจากเพื่อน  

       1.3  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน  นักเรียนตองทํางานหารายไดเพื่อจุนเจือครอบครัวสงผล

ใหขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาไมเหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไม

เหมาะสม ขาดเรียนบอย และหนีเรียน 

  2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ 

       2.1  สาเหตุจากครอบครัว  จาการสัมภาษณและเยี่ยมบาน พบวา 

              2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและรายไดตํ่า ครอบครัวมีฐานะยากจน  

              2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว  ครอบครัวของนักเรียนมีสภาพภายในบานไมอบอุน 

พอแมแยกทางกัน  แมตองดิ้นรนมุงแตทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง ทําใหไมมีเวลา

ในการดูแล พูดคุย สรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

              2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู  แมไมมีความเขาใจพัฒนาการวัยรุน ใชคําพูดที่ไมสุภาพ

และวิธีการลงโทษที่รุนแรง นักเรียนจึงแสดงพฤติกรรมไมเชื่อฟง กาวราว และตอตาน 
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       2.2  สาเหตุจากโรงเรียน  จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 

              2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน  นักเรียนมีจํานวนมากในแตละหองเรียน และมีกฎระเบียบ

ที่เครงครัด 

              2.2.2  ดานครู  ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน ทําใหไมมีเวลาใน

การดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน ตักเตือนและลงโทษเปนประจํา เมื่อเด็กมี

ปญหาไมกลาปรึกษาครู รูสึกวาถูกครูกดดัน ไมใหอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว ไมอยากเขาเรียน 

ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ และหนีเรียน 

             2.2.3  ดานเพื่อน เพื่อนในกลุมชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมีสมาธิ

ในการเรียน  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการแตงกายผิดระเบียบ และหนีเรียน 

             2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน   โรงเรียนยังไมมีทุนในการสนับสนุนในดาน  

การเรียนอยางเพียงพอ 

                    2.3  สาเหตุจากสังคม  จากการสังเกต การสัมภาษณ และเยี่ยมบาน พบวา 

                           2.3.1  ดานสภาพชุมชน บริเวณที่อยูอาศัยของนักเรียนอยูในชุมชนเมืองและอยูใกลกับ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  

               2.2.3  ดานเพื่อน  เพื่อนที่อยูในละแวกบานเปนเพื่อนรุนพี่จากโรงเรียนอื่นที่ออกกลางคัน

และชักชวนไปเที่ยวตามหางสรรพสินคาหรือโรงภาพยนตร 

               2.2.3  ดานสื่อมวลชน  เชน ส่ือจากวิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมถึงอินเตอรเน็ต

เปนสิ่งจูงใจทําใหนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

   การทํานายผล  สามารถหยุดยั้งการออกกลางคันได     

  การใหความชวยเหลือ   

  ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือดังนี้ 

  1.  ใหคําปรึกษากลุมกับ ด.ญ.น้ําตาล จํานวน 4 คร้ัง โดยใชเทคนิคในการใหคําปรึกษา การฟง 

การใชคําถาม การทวนความ การสะทอนความรูสึก การเงียบ การแปลความ การใหขอมูล การใหกําลังใจ       

และการสรุป  โดยเริ่มตนดวยการสรางสายสัมพันธ การใชคําถามเพื่อใหไดระบายความรูสึกใหไดทบทวน

ตนเองและความรูสึกของตนเอง การทวนความและสะทอนความรูสึกเพื่อคนหาตนเองและสาเหตุ การให

ขอมูลและสรางความตระหนักถึงผลดี ผลเสียที่เปนผลกระทบจากการกระทํา การคํานึงถึงบุคคลที่รักและ

ปรารถนาดีตอนักเรียน  ใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาและพัฒนาตนเอง                  

โดยใชปญญา  การวางเปาหมายเพื่อนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลและใหกําลังใจในการเผชิญและฟาฟนกับ

อุปสรรคตาง ๆ  ผลปรากฏวา ด.ญ.น้ําตาล  มีความเขาใจตนเองและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ทราบถึงสาเหตุ

และสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  
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              2.  ใหขอมูลพรอมทั้งแนวทางเพื่อสรางความเขาใจ และขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยประจําวิชา  อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนและ             

ผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   การติดตามผล 

    ผูวิจัยไดติดตามผลหลังจากการใหคําปรึกษากลุม  โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อติดตามผล พบวา 

ด.ญ.น้ําตาล  มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน 

การแตงกายผิดระเบียบ ขาดเรียนบอย และหนีเรียน  ยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากตัวนักเรียนเองและ

ส่ิงแวดลอม  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  โดยจะแกปญหาดวย

ปญญา  จะปรับตัว ต้ังใจเรียนใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เชื่อฟงแม  ไมหนีเรียน เพื่อแมและตนเอง  หากมี

ปญหาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ไมสามารถแกไขไดจะขอคําปรึกษาและพูดคุยกับแมใหมากข้ึน และหลังจาก  

การชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษาแลว ผูวิจัยไดติดตามผลกับอาจารยที่ปรึกษา ผลปรากฏวา ด.ญ.น้ําตาล     

มีพฤติกรรมในการมาเรียนดีข้ึน  

 การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

             การสรุปผล 

             จากการศึกษารายกรณี ด.ญ.น้ําตาล  ทําใหทราบสาเหตุแนวโนมออกกลางคันไดวาเกดิจากสาเหตุ

ของตัวนักเรียนเอง พบวา เปนปญหาดานจิตใจ ดานพฤติกรรมการเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก 

สาเหตุจากครอบครัว พบวา เปนปญหาในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ดานสัมพันธภาพใน

ครอบครัวและดานการอบรมเลี้ยงดู  สาเหตุจากโรงเรียน พบวา เกิดจากดานสภาพในโรงเรียน ดานครู          

และดานเพื่อน  สาเหตุจากสังคม พบวา เกิดจากปญหาของสภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดาน

ส่ือมวลชน 

               เมื่อทําการศึกษารายกรณีแลว พบวา ปญหาที่ดีข้ึน คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง ในดาน

จิตใจ พบวา นักเรียนมีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน     

การเรียนมากขึ้น  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน เชน มีความสนใจใน

การเรียนมากขึ้น ขาดเรียนนอยลง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนได  ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุมาจากครอบครัวในดาน

สัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู พบวา แมกับ ด.ญ.น้ําตาล ไดมีการพูดคุย สรางความเขาใจ 

กันมากขึ้น  สาเหตุจากโรงเรียน ไดแก ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู และดานเพื่อน และสาเหตุจากสังคม 

ไดแก สภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน พบวา นักเรียนมีการปรับตัวและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียนดีข้ึน สงผลใหสภาพที่เปนปญหาในดานดังกลาวลดลง  สําหรับปญหาที่คงเดิม คือ 

ปญหาที่เปนสาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก สาเหตุจากครอบครัว ที่เกิดจากปญหาดานสถานภาพทาง
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เศรษฐกิจและสังคม  สาเหตุจากโรงเรียนในเรื่องการสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน พบวา ยังเปนปญหา

เชนเดิม 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                   นักเรียนควรมีการพูดคุย สรางความเขาใจกับผูปกครองใหมากขึ้น มีการวางแผนและจัดแบง

เวลาใหเหมาะสมทั้งในดานการเรียนและการทํางานหารายไดพิเศษ รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน      

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียน  เมื่อมีปญหาควรปรึกษาอาจารย ผูปกครอง และควรมีการวางแผน

เปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียน 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

       2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน รวมกันดูแล

และใหกําลังใจกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยกันประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 

                    2.2  ผูปกครอง  ควรสรางความเขาใจ ความสัมพันธที่ดี และควรมีเวลาพูดคุยกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอ     

                    2.3  ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียน ควรมีการติดตอส่ือสารทันที เมื่อพบวานักเรียน      

หนีเรียน และมีการเยี่ยมบาน พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับดานการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

        2.4  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจ

หรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

        2.5  โรงเรียนควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 

              3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา        

        ผูที่สนใจในการศึกษาควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

นักเรียนในการบําบัดทางดานสภาพจิตใจและดานความสัมพันธในครอบครัว 
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.เบสบอล 1. จากตัวนักเรียนเอง : มีปญหา ขาดเรียนบอย 1. ปญหาจากตัวนักเรยีนเอง : ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม : 

     ดานรางกาย มีโรคประจาํตัว     ไมสงงาน     ดานรางกาย มีปญหาสุขภาพ  สาเหตุมาจากครอบครัวในดาน 

     ปญหาดานจิตใจ ขาดแรงจูงใจที ่ ถูกตักเตือนและ     ลดลง ดานจิตใจ มีความเขาใจใน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

     เผชิญหนาและตอสูกับปญหา ลงโทษเปนประจํา     ตนเองเกีย่วกับสาเหตุและยอมรับ ยังคงมีสภาพเชนเดิม 

     อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดาน      ในสิ่งทีเ่กิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน  

     การเรียน ปญหาดานพฤติกรรม      การเรียนมากขึ้น ดานพฤติกรรม  

     การเรียน นกัเรียนตองทาํงานเพื่อ      การเรียน มีพฤติกรรมการเรียน  

     หารายไดจนุเจือครอบครัวสงผล      ดีขึ้น  

     ทาํใหขาดการวางแผน การจัดแบง    

     เวลาไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย    

     เรียนไมทนัเพื่อน ไมสงงานและ    

     ขาดความรบัผิดชอบ มีนสิัยและ    

     ทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม    

 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม : สาเหต ุ  2. ปญหาจากสิ่งแวดลอม :  

     จากครอบครัว ดานสถานภาพทาง      ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.เบสบอล     เศรษฐกิจและสังคม มีฐานะทาง      การสนับสนุนดานตาง ๆ   

(ตอ)     เศรษฐกิจและรายไดต่ํา ยากจน      จากโรงเรียน ครูมีความเขาใจ  

     พอแมตองเลี้ยงดูบุตรหลายคน      ในปญหา ดูแล และใหความ    

     พอประกอบอาชีพที่มีรายไดไม      ชวยเหลือในการจัดหาทนุ  

     แนนอน แมมีรายไดนอย ทําใหม ี      การศึกษาใหกับนักเรียน  

     รายไดไมเพยีงพอในการดูแล    

     ครอบครัว สงผลกระทบใหไมมีเงนิ    

     ซื้ออุปกรณในการเรียนและไมมี    

     คาใชจายในการไปเรียนหนงัสือ    

     สาเหตุจากโรงเรียน นกัเรยีนม ี    

     จํานวนมากในแตละหองเรียน    

     ทาํใหครูไมสามารถดูแลนักเรียนได    

     อยางทั่วถึง มีกฎระเบียบที ่    

     เครงครัด ทาํใหเกิดความเกรงกลัว    

     ตอการลงโทษ หลีกเลี่ยงและ    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.เบสบอล     แกปญหาเฉพาะหนาโดย    

(ตอ)     การไมมาเรยีน ดานครูมีภาระงาน    

     มาก ทําใหไมเขาใจปญหาของ    

     นกัเรียน ไมมีเวลาในการดูแล    

     นกัเรียนไดอยางทั่วถึงและลงโทษ    

     รุนแรง การสนับสนนุดานตาง ๆ    

     ของโรงเรียนยงัไมมีทนุสนับสนนุ    

     ในดานการเรียนอยางเพยีงพอ    
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ตาราง 1  แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.ดอน 1. จากตัวนักเรียนเอง :ปญหาดาน    ปวยและขาดเรียนบอย 1. ปญหาทีเ่กดิจากตัวนักเรยีนเอง : ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม : 

     รางกาย มีปญหาสุขภาพ      ดานรางกาย มีปญหาสุขภาพ สาเหตุมาจากครอบครัวในดาน 

     มีโรคประจาํตัว ปญหาดานจิตใจ      ลดลง ดานจิตใจ มีความเขาใจใน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

     ไมมีเงินในการดํารงชวีิตและ      ตนเองเกีย่วกับสาเหตุและ และสาเหตุจากโรงเรียนในเรือ่ง 

     การเรียน สงผลใหขาดแรงจูงใจที ่      ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และม ี การสนับสนุนดานตาง ๆ ของ 

     จะเผชิญหนาและตอสูกบัปญหา      แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น โรงเรียน  ยังคงสภาพเชนเดมิ 

     อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดาน      ดานพฤติกรรมการเรียน  

     การเรียน ปญหาดานพฤติกรรม      มพีฤติกรรมการเรียนดีขึ้น  

     การเรียน นกัเรียนตองทาํงานหา        

     เลี้ยงตนเองทําใหขาดการวางแผน    

     การจัดแบงเวลาในการเรยีนและม ี    

     นิสัยและทศันคติตอการเรียนไม    

     เหมาะสม ขาดเรียนบอย    

 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม : สาเหต ุ  2. ปญหาจากสิ่งแวดลอม :  

     จากครอบครัว ดานสถานภาพทาง      สาเหตุจากครอบครัวดาน  
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ตาราง 1  แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.ดอน      เศรษฐกิจและสังคม มีฐานะทาง      สัมพันธภาพในครอบครัวและ  

(ตอ)     เศรษฐกิจและรายไดต่ํา      การอบรมเลี้ยงดู มกีารปรับตัวและ  

     ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว      มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น  

     สภาพภายในครอบครัวไมอบอุน      สาเหตุทีเ่กดิจากดานสภาพใน  

     แมแตงงานใหมและมีสัมพันธภาพ      โรงเรียนและดานครู  ครูมีความ  

     ที่ไมดีกับพอเลี้ยง ดานการอบรม      เขาใจในปญหาและดูแลนักเรียน  

     เลี้ยงดู แมทอดทิง้ใหอยูกับญาต ิ      มากขึ้น  

     และไมคอยดูแลเอาใจใสในความ        

     เปนอยูของนักเรียน สาเหตุจาก        

     โรงเรียน ดานสภาพในโรงเรียน    

     นกัเรียนมีจาํนวนมากในแตละ    

     หองเรียน ทาํใหครูไมสามารถดูแล    

     นกัเรียนไดอยางทั่วถึง ดานคร ู    

     ครูมีภาระงานมาก ทาํใหไมทราบ    

     ถงึปญหาสาเหตุของการขาดเรียน    
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ตาราง 1  แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.ดอน      การสนับสนุนดานตาง ๆ ของ    

(ตอ)     โรงเรียนยงัไมมีทุนในการสนับสนนุ    

     ดานการเรียนอยางเพียงพอ    
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ตาราง 1  แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.มอส 1. จากตัวนักเรียนเอง : ปญหาดาน ขาดเรียนบอย 1. ปญหาทีเ่กดิจากตัวนักเรยีนเอง :  

     จิตใจ นอยใจ ไมเขาใจ ตอตาน ติดเกม     ดานจิตใจ มีความเขาใจในตนเอง  

     และมีความขัดแยงกับผูปกครอง      เกี่ยวกบัสาเหตุและยอมรบัในสิ่งที ่  

     หรือบุคคลในครอบครัว ปญหา      เกิดขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียน  

     ดานพฤติกรรมการเรียน ติดเกม      มากขึ้น ดานพฤติกรรมการเรียน  

     ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา      มพีฤติกรรมการเรียนดีขึ้น  

     ขาดความรบัผิดชอบ มีนสิัยและ        

     ทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม         

     ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน        

     สงผลใหขาดเรียนบอย เรียนไม    

     ทนัเพื่อน ไมสงงาน ถกูตักเตือน    

     และลงโทษเปนประจาํ    

 2. จากสิ่งแวดลอม : สาเหตจุาก  2. ปญหาทีเ่กดิจากสิ่งแวดลอม :  

     ครอบครัว ดานสัมพันธภาพใน      ดานสัมพนัธภาพในครอบครัวและ  

     ครอบครัวภายในบานไมอบอุน      การอบรมเลี้ยงดู มีสัมพนัธภาพใน  
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ช.มอส     ดานการอบรมเลี้ยงด ู      ครอบครัวดีขึ้น พอแมไดสราง  

(ตอ)     ผูปกครองไมเขาใจพัฒนาการ      ความเขาใจและมีการพดูคุยกับลูก  

     ของวยัรุนและลงโทษรุนแรง      มากขึ้น สาเหตุที่เกิดจากโรงเรียน  

     การเลี้ยงดแูละการปฏิบัติตอบุตร      ในดานสภาพในโรงเรียนและ  

     ที่อยูในวัยไลเลี่ยกันไมเทาเทยีมกนั      ดานครู มีความเขาใจในปญหา  

     สาเหตุจากโรงเรียน ดานสภาพใน      และดูแลนกัเรียนมากขึน้  

     โรงเรียน นกัเรียนมจีํานวนมาก        

     และมีกฎระเบียบที่เครงครัด      

     ดานครู มีภาระงานมาก    

     ไมมีเวลาในการดูแลนกัเรียน    

     ไดอยางทัว่ถึงและไมเขาใจปญหา    

     ของนักเรียน ลงโทษรุนแรง     

     สาเหตุจากสังคม ดานสภาพชุมชน    

     แหลงที่อยูอาศัยอยูใกลรานเกม    

     ทาํใหจงูใจเขาไปใชบริการ    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โม 1. จากตัวนักเรียนเอง : ดานจิตใจ หนีเรียน ขาดเรียนบอย 1. ปญหาทีเ่กดิจากตัวนักเรยีนเอง : ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม :  

     เรียกรองความสนใจจากพอแม ไมสนใจและไมมีสมาธิและ     ดานจิตใจ มีความเขาใจตนเอง สาเหตุมาจากโรงเรียนและสงัคม 

     ไมสนใจ ไมมีสมาธ ิและเบื่อหนาย เบื่อหนายตอการเรียน     เกีย่วกบัสาเหตุและยอมรบัในสิ่งที ่ ยังคงมพีฤตกิรรมการแตงกายผิด 

     ตอการเรียน ขาดแรงจงูใจใน แตงกายผิดระเบียบ     เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจใน  ระเบียบเชนเดมิ 

     การเรียน ตองการความเปนอิสระ หนีออกจากบาน     การเรียนมากขึ้น ดานพฤติกรรม  

     และตองการการยอมรับจากเพื่อน      การเรียนมพีฤติกรรมใน  

     ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน      การเรียนดขีึ้น  

     มนีิสัยและทัศนคติตอการเรียน    

     ไมเหมาะสม ไมรูจักใชเวลาวาง        

     ใหเกิดประโยชน ขาดเรียนบอย        

     และหนีเรียน         

 2. จากสิ่งแวดลอม : สาเหตจุาก  2. ปญหาทีเ่กดิจากสิ่งแวดลอม :  

     ครอบครัวดานสัมพนัธภาพใน      ดานสมัพนัธภาพในครอบครัวและ  

     ครอบครัวไมอบอุน พอแมมีปญหา      ดานการอบรมเลี้ยงด ู  

     ทะเลาะกนัเปนประจาํ นกัเรียนเกิด      มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น  
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โม     ความรูสึกกงัวลวาพอแมจะ      ไดสรางความเขาใจและ  

(ตอ)     แยกทางกนั  ดานการอบรม      มีการพูดคยุกันมากขึน้  

     เลี้ยงดูไมเหมาะสม สาเหตุจาก    

     โรงเรียน ดานสภาพในโรงเรียน    

     นกัเรียนมีจาํนวนมากและม ี    

     กฎระเบียบที่เครงครัด ดานครูมี    

     ภาระงานมาก ไมมเีวลาดูแล    

     นกัเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจ    

     พฒันาการวัยรุน และลงโทษ    

     รุนแรง ดานเพื่อนในกลุมชกัชวน    

     พูดคุยในขณะเรียน ไมปฏิบัติตาม    

     กฎระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน    

     หนีออกจากบาน สาเหตจุากสงัคม    

     สภาพชุมชนที่อาศัยอยูในชุมชน    

     เมืองและใกลกับสภาพแวดลอมที ่    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โม     ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา    

(ตอ)     โรงภาพยนตร ดานเพื่อนบานที่อยู    

     ละแวกบานชักชวนใหไป    

     ขับรถจักรยานยนตเที่ยว เที่ยวตาม    

     สรรพสินคา โรงภาพยนตร    

     ดานสื่อมวลชน เชน วทิย ุโทรทัศน    

     สิ่งตพีิมพตาง ๆ รวมถงึ    

     อินเตอรเนต็ จูงใจใหเลยีนแบบ    

     พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.สุ 1. สาเหตุจากตัวนักเรยีนเอง : หนีเรียนและขาดเรียนบอย ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง : ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม : 

     ดานจิตใจ นักเรียนไมสนใจ ไมสนใจ ไมมสีมาธิและ ดานจิตใจ มีความเขาใจตนเอง สาเหตุจากครอบครัว  

     ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอ เบื่อหนายตอการเรียน เกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที ่ ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 

     การเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน แตงกายผิดระเบียบ ที่เกิดขึ้นและมแีรงจูงใจในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดู ผูปกครองยัง 

     ตองการอิสระและการยอมรับจาก  มากขึ้น ดานพฤติกรรมการเรยีน คงบังคับ ควบคุมและไมใหอิสระ 

     เพื่อน ดานพฤติกรรมการเรียน  มีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น เชนเดิม สาเหตุจากโรงเรยีน 

     ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา   ดานสภาพในโรงเรียน ดานครู 

     มนีิสัยและทัศนคติตอการเรียนไม   และดานเพื่อน และสาเหตุจาก 

     เหมาะสม ขาดเรียนบอยและ   สังคม สภาพชมุชน ดานเพื่อนบาน 

     หนีเรียน    และดานสื่อมวลชน ยงัคงเปน 

 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม :    ปญหาเชนเดมิ นกัเรียนยังมี 

     สาเหตุจากครอบครัว    พฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบ 

     ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว   เชนเดิม 

     ไมอบอุน พอแมทอดทิ้งใหอยูกับ    

     ผูอื่นและไมไดรับการดูแลจาก    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายก รณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.สุ     พอแม  ดานการอบรมเลีย้งด ู    

(ตอ)     ผูปกครองบังคับ ควบคมุ และไมให    

     อิสระ  สาเหตุจากโรงเรียน    

     ดานสภาพในโรงเรียน นกัเรียนม ี    

     จํานวนมากในแตละหองเรียนและ    

     มีกฎระเบยีบที่เครงครัด ดานครูม ี    

     ภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาดูแล    

     นกัเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจ    

     พฒันาการของวัยรุน ตักเตือนและ    

     ลงโทษเปนประจํา เมื่อมปีญหาจงึ    

     ไมกลาที่จะปรึกษา รูสึกถกูกดดัน    

     ไมใหไดรับความเปนอิสระ    

     ทาํใหแสดงพฤติกรรมกาวราว     

     ไมอยากเขาเรียน เบื่อหนายตอ    

     การเรียน ตอตาน ทาทายครู    



 

128 

ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.สุ     แตงกายผิดระเบียบและหนีเรียน    

(ตอ)     ดานเพื่อนในกลุมชกัชวนกันพูดคุย    

     ในขณะเรียน ไมปฏิบัติตามกฎ    

     ระเบียบของโรงเรียน สาเหตุจาก    

     สังคม ดานสภาพชุมชน บริเวณที ่    

     อยูอาศยัของนักเรียนอยูในชุมชน    

     เมืองและอยูใกลกับสภาพแวดลอม    

     ที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา    

     โรงภาพยนตร ดานเพื่อนบานที่อยู    

     ในละแวกบานชกัชวนใหไปเที่ยว    

     ตามหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร    

     ดานสื่อมวลชน เชน วทิย ุโทรทัศน    

     สิ่งตพีิมพตาง ๆ รวมถงึ    

     อินเตอรเนต็ จูงใจใหนักเรียน    

     เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ) 
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โบว 1. สาเหตุจากตัวนักเรยีนเอง : หนีเรียนและขาดเรียนบอย 1. ปญหาทีเ่กดิจากตัวนักเรยีนเอง :  

     ดานจิตใจ นักเรียนไมสนใจ ไมม ี ไมสนใจ ไมมสีมาธิและ     ดานจิตใจ มีความเขาใจตนเอง  

     สมาธิและเบื่อหนายตอการเรียน เบื่อหนายตอการเรียน     เกีย่วกบัสาเหตุและยอมรบัในสิ่งที ่  

     ตองการอิสระ ขาดความมั่นใจใน แตงกายผิดระเบียบ     เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจในการเรียน  

     ตนเอง ติดเพื่อน คลอยตาม หนีออกจากบาน     มากขึ้น ดานพฤติกรรมการเรียน  

     เพื่อนงาย เพราะตองการ      มพีฤติกรรมการเรียนดีขึ้น   

     การยอมรับจากเพื่อนและ    

     ขาดแรงจูงใจในการเรียน ปญหา    

     ดานพฤติกรรมการเรียน     

     ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลา    

     ขาดความรบัผิดชอบ มีนสิัยและ    

     ทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม    

     ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน    

     ขาดเรียนบอย และหนีเรียน    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โบว 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม :  2. ปญหาทีเ่กดิจากสิ่งแวดลอม :  

(ตอ)     สาเหตุจากครอบครัว      สาเหตุจากครอบครัว   

     ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว      ดานสัมพนัธภาพในครอบครัวและ  

     ไมอบอุน พอแมไมมีเวลาใน      การอบรมเลี้ยงดู สัมพนัธภาพใน  

     การดูแล เพราะตองทาํงานหา      ครอบครัวดีขึ้น พอแมไดพดูคุย  

     เลี้ยงครอบครัว ดานการอบรม      สรางความเขาใจ และใหเวลากับ  

     เลี้ยงดูไมเหมาะสม ใหแตเงินและ      ลูกมากขึน้ สาเหตุจากโรงเรียน  

     วัตถทุี่ลูกตองการ บางครั้งตามใจ      ดานสภาพในโรงเรียน ดานคร ู  

     บางครั้งเขมงวดไมเสมอตน      และดานเพือ่น และสาเหตุจาก  

     เสมอปลาย  สาเหตุจากโรงเรียน      สังคม สภาพชุมชน ดานเพื่อนบาน  

     ดานสภาพในโรงเรียน นกัเรียนม ี      และดานสือ่มวลชน มีการปรับตัว  

     จํานวนมากในแตละหองเรียนและ      และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ  

     มีกฎระเบยีบที่เครงครัด  ดานครูม ี      โรงเรียนดีขึ้น สงผลใหปญหาใน  

     ภาระงานมาก ไมมเีวลาในการดูแล      ในดานดังกลาวลดลง  

     นกัเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจใน    
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 ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โบว     พฒันาการของวัยรุน ตักเตือนและ    

(ตอ)     ลงโทษเปนประจํา นักเรียนเกิด    

     ความรูสึกวาครูไมยอมรับฟง    

     ความคิดเหน็ เมื่อมีปญหาไมกลา    

     ปรึกษาครู รูสึกวาถกูครูกดดัน    

     ไมใหอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรม    

     กาวราว ไมอยากเขาเรียน ตอตาน    

     ทาทาย แตงกายผิดระเบยีบ    

     ขาดเรียนและหนีเรียน  ดานเพื่อน    

     ในกลุมชักชวนกันพูดคุยใน    

     ขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมี    

     สมาธิในการเรียน ไมปฏิบัติตาม    

     กฎระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน    

     และหนีออกจากบาน สาเหตุจาก    

     สังคม ดานสภาพชุมชนทีอ่ยูอาศัย    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.โบว    อยูในชุมชนเมืองและอยูใกลกับ    

(ตอ)    สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน    

    หางสรรพสนิคา โรงภาพยนตร    

    ดานเพื่อนบานที่อยูในละแวกบาน    

    ชกัชวนไปขับรถจักรยานยนตเทีย่ว    

    เที่ยวตามหางสรรพสนิคา    

     โรงภาพยนตร  ดานสื่อมวลชน    

     เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งตพีมิพตาง ๆ    

     รวมถึงอนิเตอรเน็ต จูงใจให    

     เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.น้าํตาล 1. สาเหตุจากตัวนักเรยีนเอง : หนีเรียนและขาดเรียนบอย 1. ปญหาทีเ่กดิจากตัวนักเรยีนเอง : ปญหาสาเหตจุากสิง่แวดลอม : 

     ดานจิตใจ นักเรียนไมสนใจ ไมสนใจ ไมมสีมาธิและ     ดานจิตใจ มีความเขาใจตนเอง สาเหตุจากครอบครัว  

     ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอ เบื่อหนายตอการเรียน     เกีย่วกบัสาเหตุและยอมรบัในสิ่ง ดานสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

     การเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน แตงกายผิดระเบียบ     ทีเ่กิดขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียน สาเหตุจากโรงเรียน การสนบัสนุน 

     ตองการอิสระ ติดเพื่อน และ      มากขึ้น ดานพฤติกรรมการเรียน ดานตาง ๆ ของโรงเรียน ยังคง 

     ตองการการยอมรับจากเพื่อน      มพีฤติกรรมการเรียนดีขึ้น สภาพทีเ่ปนปญหาเชนเดิม 

     ดานพฤติกรรมการเรียน นักเรียน        

     ตองทํางานหารายไดเพื่อจุนเจือ    

     ครอบครัวสงผลใหขาดการวางแผน    

     การจัดแบงเวลาไมเหมาะสม    

     ขาดความรบัผิดชอบ มีนสิัยและ    

     ทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม    

     ขาดเรียนบอยและหนีเรียน    

 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม :  2. ปญหาทีเ่กดิจากสิ่งแวดลอม :  

     สาเหตุจากครอบครัว      สาเหตุจากครอบครัว   
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.น้าํตาล     ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและ      ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว  

(ตอ)     สังคม  ครอบครัวมีสถานภาพทาง      และการอบรมเลี้ยงดู แมกับ  

     เศรษฐกิจและรายไดต่ํา ยากจน       ด.ญ.น้ําตาล ไดมีพูดคุย   

     ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว      สรางความเขาใจกันมากขึ้น   

     ไมอบอุน พอแมแยกทางกัน       สาเหตุจากโรงเรียน ดานสภาพใน  

     แมตองดิ้นรนมุงแตทํางานเพื่อหา      โรงเรียน ดานครู และดานเพื่อน  

     เงนิเลีย้งชพีและเลี้ยงดูบุตรเพียง      และสาเหตจุากสงัคม สภาพชุมชน  

     ลําพัง ทาํใหไมมีเวลาในการดูแล      ดานเพื่อนบาน และดานสื่อมวลชน  

     พูดคุย สรางความเขาใจและ      มีการปรับตัวและปฏิบัติตามกฎ  

     ความสัมพนัธที่ดีในครอบครัว      ระเบียบของโรงเรียนดีขึ้น สงผลให  

     ดานการอบรมเลี้ยงดู แมไมมีความ      สภาพที่เปนปญหาในดานดังกลาว  

     เขาใจพัฒนาการวัยรุน ใชคําพูดที ่      ลดลง    

     ไมสุภาพและวิธีการลงโทษที่รุนแรง    

     นกัเรียนจึงแสดงพฤติกรรมไม    

     เชื่อฟง กาวราว และตอตาน     
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.น้าํตาล     สาเหตุจากโรงเรียน ดานสภาพใน    

(ตอ)     โรงเรียน นกัเรียนมจีํานวนมากใน    

     แตละหองเรียนและมีกฎระเบียบที ่    

     เครงครัด ดานครูมีภาระงานมาก    

     ทาํใหไมมเีวลาในการดูแลนักเรียน    

     ไดอยางทัว่ถึง ไมเขาใจใน    

     พฒันาการของวัยรุน ตักเตือนและ    

     ลงโทษเปนประจํา เมื่อมปีญหาจงึ    

     ไมกลาปรึกษาครู รูสึกวาครูกดดัน    

     ไมใหอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรม    

     กาวราว ไมอยากเขาเรียน ตอตาน    

     ทาทาย แตงกายผิดระเบยีบ    

     และหนีเรียน  ดานเพื่อนในกลุม    

     ชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน    

     ทาํใหไมสนใจและไมมีสมาธิใน    
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   ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.น้าํตาล     ในการเรียน ไมปฏิบัติตามกฎ    

(ตอ)     ระเบียบของโรงเรียน และหนีเรียน    

     การสนับสนุนดานตาง ๆ ของ    

     โรงเรียน ยังไมมีทุนในการ    

     สนับสนนุดานการเรียนอยาง    

     เพยีงพอ สาเหตุจากสงัคม    

     ดานสภาพชุมชนอยูใกลกับชุมชน    

     เมืองและใกลสภาพแวดลอมที ่    

     ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา    

     โรงภาพยนตร ดานเพื่อนในละแวก    

     บานเปนเพือ่นรุนพีจ่ากโรงเรียนอืน่    

     ที่ออกกลางคันและชักชวนไปเที่ยว    

     ตามหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร    

     ดานสื่อมวลชน เชน วทิย ุโทรทัศน    

     สิ่งตพีิมพตาง ๆ รวมถงึ    
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ตาราง 1   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีในแตละราย รวม 7 ราย ไดดังนี้ (ตอ)  
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
ชื่อผูรับ
การศึกษา 

สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น 
พฤติกรรมทีค่งเดิม 

ด.ญ.น้าํตาล     อินเตอรเนต็ จูงใจทาํใหเลียนแบบ    

(ตอ)     พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเพื่อ    

     ตองการการยอมรับจากเพื่อน    
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ตาราง 2   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีทั้ง 7 ราย ไดดังนี้   
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พฤติกรรมทีค่งเดิม 

1. สาเหตุจากตัวนักเรยีนเอง : 1. ขาดเรียนบอย 1. สาเหตุจากตัวนักเรยีนเอง : ปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม :  

    1.1 ดานรางกาย มปีญหาดานสุขภาพ 2. ถูกตกัเตือนและ     1.1 ดานรางกาย มปีญหาดานสุขภาพ สาเหตุจากครอบครัวในดานสถานภาพทาง 

    1.2 ดานจิตใจ ไมสนใจ ไมมีสมาธิและ     ลงโทษ ลดลง จํานวน 2 ราย เศรษฐกิจและสังคม จาํนวน 3 ราย 

เบื่อหนายตอการเรียน ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิด 3. ปวย     1.2 ดานจิตใจ มีความเขาใจตนเอง ดานสัมพันธภาพในครอบครัว จาํนวน  

ประโยชน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ตองการ 4. ติดเกม เกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น 1 ราย ยังคงมสีภาพทีเ่ปนปญหาเชนเดิม 

อิสระ และการยอมรับจากเพือ่น 5. ไมสนใจ  มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น จํานวน 7 ราย ดานสาเหตุจากโรงเรียน ดานครู ดานเพื่อน 

    1.3 ดานพฤติกรรมการเรยีน       ไมมีสมาธ ิ     1.3 ดานพฤติกรรมการเรยีน มีพฤติกรรม สาเหตุจากสงัคม สภาพชมุชน  

ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาในการเรียน     และเบื่อหนาย การเรียนดีขึ้น จํานวน 7 ราย ดานเพื่อนบาน ดานสื่อมวลชน ยังคงม ี

ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอ     ตอการเรียน 2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม : สภาพทีเ่ปนปญหาเชนเดิม จํานวน 2 ราย 

การเรียนไมเหมาะสม ขาดเรยีนบอย ทาทาย 6. แตงกายผิด      2.1 สาเหตจุากครอบครัวดานสัมพันธภาพ การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

ตอตาน แสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค     ระเบียบ ในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู  ยังไมมทีุนสนบัสนุนดานการเรียนอยาง 

หนีเรียน และหนีออกจากบาน 7. หนีเรียน มีการปรับตัวและมีสัมพนัธภาพดีขึ้น จํานวน เพียงพอ จํานวน 1 ราย 

2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม :  8. หนีออกจากบาน 5 ราย  

    2.1 สาเหตจุากครอบครัว      2.2 สาเหตจุากโรงเรียน ดานสภาพใน  

           2.1.1 ดานสถานภาพทางเศรษฐกจิและ  โรงเรียน ดานครู ดานเพื่อน ครูมีความเขาใจ          
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ตาราง 2   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีทั้ง 7 ราย ไดดังนี้   
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

พฤติกรรมทีค่งเดิม 

สังคม ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจและ  ปญหา ดูแลนกัเรียนมากขึน้ และนักเรียน  

รายไดต่ํา ยากจน   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สงผลใหปญหาใน  

        2.1.2 ดานสัมพนัธภาพในครอบครัว  ดังกลาวลดลง จํานวน 5 ราย และโรงเรยีน  

ไมอบอุน แตกแยก หยาราง   ไดใหความชวยเหลือทุนการศึกษากับ  

        2.1.3 ดานการอบรมเลี้ยงดู การอบรม  นักเรียน จาํนวน 1 ราย  

เลี้ยงดูไมเหมาะสม ไมเขาใจพัฒนาการของ    

วัยรุน  ใหเงนิและวัตถุตามที่ลูกตองการ    

แตไมมีเวลาในการอบรมสัง่สอน ตามใจหรือ    

เขมงวดเกินไป และลงโทษอยางรนุแรง    

    2.2 สาเหตจุากโรงเรียน     

           2.2.1 ดานสภาพในโรงเรียน นกัเรียนม ี    

จํานวนมากในแตละหองเรียน และมกีฎระเบียบ    

ที่เครงครัด    
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ตาราง 2   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีทั้ง 7 ราย ไดดังนี้   
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

พฤติกรรมทีค่งเดิม 

           2.2.2 ดานครูมีภาระงานมาก ทําใหไมม ี    

เวลาในการดแูลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจ    

ปญหาของนักเรียน ลงโทษรนุแรง    

          2.2.3 ดานเพื่อน ถูกเพื่อนชกัชวนให    

หนีเรียน หนีออกจากบาน และไมปฏิบัติตาม    

กฎระเบียบของโรงเรียน    

          2.2.4 การสนับสนุนดานตาง ๆ     

จากโรงเรียน ยังไมมทีุนสนบัสนุนในดาน    

การเรียนอยางเพียงพอ    

    2.3 สาเหตจุากสงัคม    

          2.3.1 สภาพชุมชนทีอ่ยูอาศัยอยูใน    

ชุมชนเมืองและใกลกับสภาพแวดลอมที่ไม    

เหมาะสม เชน รานเกม หางสรรพสินคา    

โรงภาพยนตร    

          2.3.2 ดานเพื่อนบานที่อยูในละแวกบาน    
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ตาราง 2   แสดงสรุปผลการศึกษารายกรณีทั้ง 7 ราย ไดดังนี้   
 

พฤติกรรมหลังทําการศึกษารายกรณ ี
สาเหตขุองแนวโนม 
การออกกลางคัน 

พฤติกรรม 
กอนทําการศกึษา 

รายกรณ ี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

พฤติกรรมทีค่งเดิม 

เปนเพื่อนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที ่    

ใกลเคียงกนั บางคนมีปญหาการออกจาก    

โรงเรียนกลางคัน และชักชวนกนัไปทํากิจกรรม    

ที่ไมเกิดประโยชน เชน ขับรถจักรยานยนตเที่ยว    

เที่ยวตามหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร    

        2.3.3 ดานสื่อมวลชน มักเลียนแบบ    

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากสื่อวิทยุ โทรทัศน     

สิ่งตีพิมพตาง ๆ รวมทัง้จากอินเตอรเน็ต    

    

    

    

    

    

    

    
 



บทที่ 5 
บทยอ สรุปผล การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

บทยอ 
  ความมุงหมายของการวิจัย 

   เพื่อศึกษาสาเหตุ แนวทางในการดําเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี

แนวโนมออกกลางคัน โดยการศึกษารายกรณี 
   กลุมเปาหมายในการวิจยั 

  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมมีแนวโนมออกกลางคัน ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขต-

พื้นที่การศึกษานนทบุรี 2 จํานวน 7 คน ที่มีแนวโนมการออกกลางคัน  โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 

              1.  นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

              2.  ผานการคัดกรองจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว ฝายปกครองหรือโรงเรียนวามี

แนวโนมการออกกลางคัน  โดยพิจารณาจากหลักฐานการคัดกรองของโรงเรียน ประกอบดวย 

                   2.1  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

                   2.2  การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่ออกกลางคันของโรงเรียนในปการศึกษาที่ผาน      

ไปแลวถึงสาเหตุของการออกกลางคัน และโรงเรียนนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห สรุปผล เพื่อรายงาน

นักเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคันในปปจจุบัน 

  3.  นักเรียนสมัครใจใหความรวมมือในการศึกษารายกรณี 

             4.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน 

             5.  ฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

             6.  ผูปกครองประกอบอาชีพอิสระ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

  เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

   1.  การสังเกตและแบบบันทึกการสังเกต (Observational Record)  

 2.  การสัมภาษณ (Interview)  เพื่อหาขอเท็จจริง และการสัมภาษณเพื่อติดตามผล 

 3.  การเยี่ยมบาน (Home-Visit) 

 4.  อัตชีวประวัติ (Autobiography) 

 5.  แบบสํารวจนิสัยและทัศนคติตอการเรียน (The Survey of Study Habits and Attitudes) 
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 วิธีดําเนินการ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 7 ราย โดยใชกระบวนการศึกษารายกรณี 7 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

1.  การกาํหนดปญหาและการตั้งสมมติฐาน 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

3.  การวนิิจฉัย 

4.  การทาํนายผล 

5.  การใหความชวยเหลือ 

6.  การติดตามผล 

7.  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา  
    จากการศึกษารายกรณี จํานวน 7 ราย พบวา สาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันสรุปไดดังนี้ 

                1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง ไดแก ดานรางกาย พบวา นักเรียนมีปญหาสุขภาพ ดานจิตใจ 

พบวา นักเรียนไมสนใจ ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอการเรียน ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน            

ขาดแรงจูงใจในการเรียน ตองการอิสระ และการยอมรับจากเพื่อน ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียน

ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไม

เหมาะสม ขาดเรียนบอย ทาทาย ตอตาน  โดยแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน แตงกายผิดระเบียบ         

หนีเรียน และหนีออกจากบาน 

    2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก สาเหตุจากครอบครัวในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

พบวา ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดตํ่า ยากจน  ดานสัมพันธภาพในครอบครัวไมอบอุน 

แตกแยก หยาราง และการอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม ไมเขาใจพัฒนาการวัยรุน บางครอบครัวใหเงินแตไมมี

เวลาในการอบรมสั่งสอน ตามใจหรือเขมงวดจนเกินไป ลงโทษรุนแรง  สาเหตุโรงเรียน พบวา ดานสภาพใน

โรงเรียนนักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด ครูมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการดูแล

นักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจปญหาของนักเรียน ลงโทษรุนแรง ดานเพื่อน พบวา ถูกเพื่อนชักชวนให    

หนีเรียน หนีออกจากบาน และไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การสนับสนุนดานตาง ๆ จากโรงเรียน

ยังไมมีทุนสนับสนุนในดานการเรียนอยางเพียงพอ  สาเหตุจากสังคม พบวา สภาพชุมชนที่อยูอาศัยอยูใน

ชุมชนเมืองและใกลสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  เชน  รานเกม  หางสรรพสินคา  โรงภาพยนตร              

ดานเพื่อนบาน มีปญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน ชักชวนขับรถจักรยานยนตเที่ยว เที่ยวตาม

หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร ดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ยังเปน

ส่ิงจูงใจใหเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน  
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 การใหความชวยเหลือ 

 ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือกับรายกรณีทั้ง 7 ราย โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล จํานวน 3 ราย 

และใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 ราย ใหขอมูลและแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมือจาก

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการ

โรงเรียน และผูปกครอง เพื่อปรึกษาปญหาและหาแนวทางในการใหความชวยเหลือแกไขปญหาทําให

นักเรียน มีความเขาใจในตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนและมี

พฤติกรรมในการเรียนดีข้ึน ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน     

การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมี

เปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน   

 

การอภิปรายผล 
   สาเหตุที่มีแนวโนมออกกลางคันของรายกรณีทั้ง 7 ราย สามารถสรุปไดดังนี้ 

   1.  สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง พบวา เกิดจากปญหาใน 3 ดาน คือ 

                    1.1  ปญหาดานรางกาย พบวา นักเรียนมีปญหาสุขภาพ มีโรคประจําตัว และไมไดรับการดแูล

รักษาอยางถูกตอง ทําใหขาดเรียนบอย เรียนไมทันเพื่อน ไมเขาใจบทเรียน และทํางานสงไมทันตามกําหนด 

เกรงกลัวการถูกลงโทษ หลีกเลี่ยงหรือแกปญหาเฉพาะหนาโดยการไมมาเรียน ขาดเรียน ซึ่งอุไร  สุมาริธรรม 

(2545: 96-97) กลาวถึง “การที่วัยรุนไมประสบความสําเร็จในการเรียนอาจมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือ

หลาย ๆ สาเหตุรวมกัน นอกจากสาเหตุปญหาดานเชาวปญญา ดานจิตใจ ครอบครัว บรรยากาศใน       

การเรียนการสอนของครูแลว  สาเหตุการมีปญหาดานสุขภาพ ทําใหมีพฤติกรรมการเรียนไมเหมาะสม    

และขาดเรียน   

        1.2  ปญหาดานจิตใจ พบวา นักเรียนไมสนใจ ไมมีสมาธิและเบื่อหนายตอการเรียน ไมรูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยเกิดมาจากสาเหตุของสิ่งแวดลอมทางครอบครัว โรงเรียน หรือสังคม          

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (2547: 7) ไดกลาวไววา การเรียนตองใชสมาธิ ความอดทน ความรับผิดชอบ    

และตัดใจจากสิ่งที่สนุกสนาน และวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพรางกายและอารมณออนไหวงาย        

มีความสนใจตอส่ิงเราภายนอกมากกวาในหองเรียน กลุมที่มีปญหาการเรียนจึงมักจะเปนนักเรียนที่โดนบีบ

บังคับหรือโดนพอแมดุวาเปนประจํา ทําใหมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียน คบเพื่อนที่ชวนกันหนีเรียน จนทํา

ใหสงผลเกิดความเสียหายตามมาในที่สุด  ส่ิงสําคัญอีกประการที่พบวาเปนสาเหตุ คือ การขาดแรงจูงใจใน

การเรียนและไมกลาที่จะเผชิญหนาและตอสูกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ดังที่ชูชีพ  ออนโคกสูง

และอนุสรณ  อรรถศิริ (2549: 5) ไดกลาวไววา แรงจูงใจในการเรียนเปนพลังที่ทําใหนักเรียนทําพฤติกรรม

ตาง ๆ ในการเรียนการสอนอยางเขมแข็งและกระตือรือรน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามที่ตนตองการ             

ซึ่งประสาท  อิศรปรีดา (2549: 300) ยังไดกลาววา พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ มีลักษณะสําคัญ             
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3 ประการ คือ เปนพฤติกรรมที่เกิดจากพลังและตัวกระตุนเปนพลังเนื่องจากความตองการทางกายหรือทาง

จิตใจก็ได พฤติกรรมมีเปาหมาย (Goal) มีทิศทาง (Direction) ชัดเจน มีความมุงมั่นหรือมีความเพียร

พยายามที่จะไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายที่กําหนด  และสตอลท  (Stoltz.  2000: 67-70)  มีแนวคิดวา 

หากเด็กมีความสามารถในการเผชิญกับอุปสรรค (Adversity Quotient) ประกอบดวย ความสามารถใน 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Embraing Change) ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

(Resilience) ความสามารถในการเพียรพยายาม  (Persistence) ความสามารถในการเรียนรูอยาง

สม่ําเสมอ (Learning) ความสามารถในการปรับปรุงตนเองอยูตลอดเวลา (Improvement) ความสามารถ

ในดานการแขงขัน (Competitiveness) ความสามารถในดานความคิดอยางสรางสรรค (Creativity) 

ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง (Motivation) ความสามารถในการกลาเสี่ยงและกลา

ทดลอง (Risk Taking) และความสามารถในการสรางผลผลิตของงานใหเกิดขึ้น (Productivity) บุคคลนั้น

จะกาวไปสูเสนทางแหงความสําเร็จทั้งในชีวิตสวนตัว การทํางาน และการดํารงชีวิตในสังคม  นอกจาก

สาเหตุที่กลาวมาแลวขางตนแลวยังพบวา นักเรียนอยูในชวงของวัยรุน จึงตองการอิสระและการยอมรับ       

จากเพื่อน ชอบแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน ทาทาย ตอตาน กาวราว ไมเชื่อฟงครู ผูปกครอง 

เรียกรองความสนใจ แตงกายผิดระเบียบ ไมสนใจเรียน ไมอยากเรียน  ซึ่งศรีเรือน  แกวกังวาล (2549: 360) 

ไดกลาวไววา ธรรมชาติของวัยรุนตองการอิสระ ไมตองการอยูใตอํานาจของใคร ตองการแสวงหา

ประสบการณแปลกใหม ทาทาย ชอบฝาฝน/ตอตานกฎระเบียบตาง ๆ ตองการการยอมรับจากเพื่อนและ

สังคม ตองการความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยจากครอบครัวและโรงเรียน เมื่อประสบกับปญหาจะหาทางออกที่

ผิด ๆ โดยการขาดเรียน หนีเรียน หนีออกจากบาน เพื่อหาความสุขและระบายอารมณกับเพื่อน   

          1.3  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาในการเรียน 

ไมเหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ซึ่งนิรันดร  จุลทรัพย         

(2545: 8) ไดกลาววา นักเรียนจํานวนมากยังไมสามารถแบงเวลาใหเหมาะสมวาเวลาใดควรทําอะไร     

บางคนใชเวลาในการเที่ยวเตรพักผอน หรือรวมในกิจกรรมนักเรียนมากเกินไปจนทําใหผลการเรียนเสียลง 

บางคนใชเวลาวางจากการเรียนเที่ยวเตรตามเพื่อน ตามสถานเริงรมยตาง ๆ ทําใหแนวทางชีวิตเปลี่ยนไป 

  2.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  พบวา เกิดจากสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ 

       2.1  สาเหตุจากครอบครัว ไดแก 

              2.1.1  ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและรายไดตํ่า ยากจน และผูปกครองตองเล้ียงดูบุตรเพียงลําพัง ทําใหไมเพียงพอกับคาใชจายใน

ครอบครัวและการเรียน เด็กตองดิ้นรนทํางานหารายไดเพื่อจุนเจือครอบครัวและเลี้ยงดูตนเอง สงผลกระทบ

ตอการเรียน ขาดเรียน และเรียนไมทันเพื่อน  ดังเชน ลักษณะ  สริวัฒน  (2545: 118) ไดกลาวไววา เด็กที่มี

ฐานะเศรษฐกิจตํ่า ทําใหเด็กมีปญหาและมีปมดอยเปนเหตุใหหาทางออกดวยตนเองในทางที่ผิด   
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              2.1.2  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว พบวา สภาพครอบครัวไมอบอุน แตกแยก หยาราง 

ผูปกครองไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูหรืออบรมเล้ียงดูไมเหมาะสม ไมดูแลใสใจในความเปนอยู ทอดทิง้ให

อยูกับคนอ่ืน และผูปกครองไมเขาใจพัฒนาการวัยรุน ไมมีเวลาพูดคุย ไมมีความเขาใจและความสมัพนัธทีดี่

ตอกัน  ซึ่ง ลักขณา  สริวัฒน (2545: 26-32, 118) ไดกลาวไววา สภาพครอบครัวที่มีปญหา สามีภรรยา

ทะเลาะกัน แยกทางกัน สมาชิกในครอบครัวจะประสบปญหาทางจิตใจ ไมมีความสุข หวาดระแวง กลัว 

ขาดความรัก ความอบอุน ขาดที่พึ่ง หันไปพึ่งผูอ่ืนนอกบานที่ใกลชิดที่สุด คือ เพื่อน ซึ่งอาจนําไปสูการคบ

เพื่อนที่ไมดี ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดหรือครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ตองรับภาระหนัก ทําให

เกิดความเครียด หากมีคูใหมที่ไมเขาใจกันระหวางพอเลี้ยง แมเลี้ยง หรือลูกเลี้ยง บุตรจะขาดความอบอุน

และเกิดปญหาขึ้นได หรือในการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบควบคุม บังคับ เขมงวดกวดขันมากเกินไป ไมใหอิสระ

ในการคิดหรือตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด เด็กจะเกิดความหวาดกลัว ไมกลา และไมมีความผูกพัน

ใกลชิด ขาดความอบอุน ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตอตาน กาวราว หากเลี้ยงดูแบบตามใจ ปลอยปละ-

ละเลย ทอดทิ้งไมเหลียวแล ไมสนใจ เด็กจะเปนคนที่ไมเชื่อฟง กาวราว ชอบทะเลาะ อารมณไมมั่นคง 

เรียกรองความสนใจ หากทะนุถนอมมากเกินไป ทําใหเอาแตใจตัวเอง ไมมีความคิดริเร่ิม และแกปญหา 

ตาง ๆ ดวยตัวเองไมได   

            2.1.3  ดานการอบรมเลี้ยงดู พบวา  พอแม ผูปกครองมีการอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม ไมมี

เวลาในการดูแลเอาใจใส ใหแตเงินหรือวัตถุตามที่เด็กตองการ ทอดทิ้งใหอยูกับญาติพี่นอง เพราะตองดิน้รน

ทํางานหาเลี้ยงชีพ และไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ไมเสมอตนเสมอปลาย เขมงวด รุนแรง ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุข (2547: 17) กลาวไววา การที่วัยรุนเกิดพฤติกรรมเส่ียงกับการมีปญหาขึ้นอยูกับปจจัย 3 ดาน 

คือ ปจจัยจากการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ทารุณ กาวราว รุนแรง ไมสม่ําเสมอ ตามใจมากเกินไป ขาดกฎเกณฑ  

ปจจัยจากโรงเรียนเสริมใหมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ โรงเรียนไมเขาใจเด็กวัยรุน ใชวิธีรุนแรง และพยายาม

เอาชนะเด็กตรง ๆ ปจจัยจากเพื่อน วัยรุนจะผูกพันกับเพื่อนและเรียนรูทักษะสังคมรวมถึงยอมรับเอาคานยิม

แนวคิด การปฏิบัติจากเพื่อน เลียนแบบพฤติกรรม  ซึ่งปจจัยดังกลาวเหลานี้ทําใหเด็กเกิดพฤติกรรม

เรียกรองความสนใจ กาวราว เจาอารมณ ใจรอนวูวาม เห็นแกตัว ซึมเศรา ไมสดชื่นราเริง แยกตัวเองออก

จากสังคม หนีออกจากบาน หนีโรงเรียน สุขภาพไมดี ทอแท เบื่อหนาย เรียนรูชา และมีความขัดแยงกับครู

อยูเสมอ  

      2.2  สาเหตุจากโรงเรียน ไดแก 

                         2.2.1  ดานสภาพในโรงเรียน พบวา นักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด

เกินไป ซึ่งจตุพร  ล้ิมมั่นจริง. (2544: 370-371)  ไดกลาววา สภาพโรงเรียน ครูไมเปนมิตรกับนักเรียน 

อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ วิธีการสอนนาเบื่อ และการบริการตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพ ก็เปน

สาเหตุทําใหวัยรุนหนีออกจากโรงเรียน และมักจะเขารวมกับแกงอาชญากรรม หรือรับเอาวิถีชีวิตแบบใหม

ของคนเกเรมาใช 
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                           2.2.2  ดานครู  พบวา ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน  ทําใหครูไม

สามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการวัยรุน และไมเขาใจปญหาของนักเรียนอยางแทจริง 

ใชวิธีการลงโทษที่รุนแรง เมื่อเด็กประสบปญหาจึงไมกลาปรึกษาครู  ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

กาวราว ตอตาน ทาทาย ไมอยากเรียน เบื่อหนายในการเรียน หนีเรียนในที่สุด  ดังที่ลักขณา  สริวัฒน  

(2545: 118)  ไดกลาวไววา สาเหตุของการมีพฤติกรรมหนีโรงเรียน เกิดจากตัวครูไมเปนที่ประทับใจ       

เปนแบบอยางที่ไมดี เลือกที่รักมักที่ชังหรือดุและไมเขาในตัวเด็ก วิธีการสอนที่นาเบื่อหนาย ทําโทษ        

พรํ่าเพรื่อ เขมงวดมากเกินไป ไมใหความชวยเหลือเด็กเทาที่ควร ซึ่งประณต  เคาฉิม. (2549: 316-317) 

กลาววา ปญหาหนีเรียนเปนปญหาที่สําคัญในระยะวัยรุน  วัยรุนจํานวนมากไมใหความสําคัญกับการเรียน 

ไมต้ังใจเรียน เกียจคราน ไปโรงเรียนสายประจํา ขาดเรียนบอย ๆ และหนีเรียน นําไปสูปญหาที่รายแรง

ตามมา เปนผลเสียตออนาคต ครอบครัว และประเทศชาติ  ไมไดรับความรูนําไปประกอบอาชีพที่มั่นคงใน

อนาคตกลายเปนภาระของครอบครัวที่ตองคอยดูแล ทําใหประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  

                           2.2.3  ดานเพื่อน  พบวา  นักเรียนมักจะคบหากับเพื่อนที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ชวนกัน

พูดคุยในขณะเรียน ไมสนใจเรียน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน และหนีออกจากบาน  

ดังที่พรพิมล  เจียมนาครินทร. (2539: 15) ไดกลาวไววา ธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยที่รักและตองการเพื่อน

มาก อยากอยูกับเพื่อนมากกวาอยูที่บาน เชื่อฟงเพื่อนมากกวาพอแม เลียนแบบซึ่งกันและกันทั้งดาน     

การแตงกาย การพูดจา การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เนื่องจากตองการใหเพื่อนในกลุมยอมรับการเปนสมาชิก 

ของกลุม     

                           2.2.4  การสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียน พบวา โรงเรียนยังไมมีทุนสนับสนุนในดาน

การเรียนอยางเพียงพอ  

    3.  สาเหตุจากสังคม ไดแก 

                     3.1  สภาพชุมชน พบวา ชุมชนที่อยูอาศัยใกลกับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน รานเกม 

หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร ซึ่งเด็กสามารถเดินทางไปใชบริการไดอยางสะดวก ไมมีการควบคุมอยาง

เหมาะสมและทั่วถึง 

                     3.2  ดานเพื่อนบาน พบวา เพื่อนที่อยูในละแวกบานที่นักเรียนอาศัยอยูมีสภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ใกลเคียงกัน  มีปญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน และชักชวนกันไปทํากิจกรรมที่ไมเกิด

ประโยชน เชน ขับรถจักรยานยนตเที่ยว เที่ยวตามหางสรรพสินคา และโรงภาพยนตร   

                     3.3  ดานสื่อมวลชน พบวา นักเรียนมักเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจากสื่อวิทยุ 

โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ รวมทั้งจากอินเทอรเน็ต  ดังที่ศรีเรือน  แกวกังวาน  (2549: 366-367) ไดกลาววา 

แรงกดดันจากสื่อมวลชน ภาพยนตร โทรทัศน วิดีโอ รวมถึงนิตยสาร วารสาร หนังสือ และอินเตอรเน็ต   

เปนสื่อที่เด็กสามารถเขาถึงไดงาย มีบทบาทตอความคิด ทัศนคติ ความเชื่อของเด็กยึดเอาเปนแบบอยาง 

ชวนใหเด็กชื่นชม เพอฝนเกินจริง  วัยรุนมีสภาพธรรมชาติ คือ แสวงหาปรัชญาอุดมการณชีวิต เลียนแบบ 
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และนับถือผูที่ตนชื่นชม จึงยึดเปนแบบอยางกลายเปนความสับสนที่วัยรุนตองใชกลไกปองกันตัวมากมาย 

เพอฝน แสดงออกแปลก ๆ ตามที่ตนเรียนรูและเลียนแบบโดยรูตัวและไมรูตัว   

  จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศในการทบทวนการออกกลางคันของนักเรียน 25 ปที่ผานมา 

พบวา มีความสอดคลองกับการศึกษาสาเหตุและการใหความชวยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี

แนวโนมออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี  ซึ่งรัสเซลและซัน (Russell; & Sun.  2008: 45-65) พบวา       

เกิดจาก 3 ปจจัยที่เปนสิ่งทํานายถึงการออกจากโรงเรียนกลางคันหรือจบการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

              1.  ดานครอบครัว ไดแก  

                   1.1  โครงสรางของครอบครัว พบวา นักเรียนที่อาศัยอยูกับพอแมมีอัตราการออกจากโรงเรียน

กลางคันต่ํากวา และเรียนตอสูงกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับครอบครัวที่มีรูปแบบอ่ืน ๆ รวมกับเหตุการณ

ความเครียดอื่น เชน การยายบาน การเจ็บปวย ความตาย การมีผูใหญเขามาหรือออกจากครอบครัว      

การแตกแยก ชวยเพิ่มความเรงในการออกกลางคัน  

                   1.2  ทรัพยากรของครอบครัว พบวา นักเรียนที่อยูในครอบครัวที่มีทรัพยากรมากกวาในเรื่อง

การศึกษาของบิดามารดา สถานะทางอาชีพ และรายไดของครอบครัว มีแนวโนมนอยกวาที่จะออกกลางคัน 

                   1.3  แนวปฏิบัติของครอบครัว เชน ทรัพยากรทางสังคมหรือตนทุนทางสังคม ชวยลดภาวะ  

การออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้งการมีแรงบันดาลใจที่จะใหลูกไดศึกษาสูง ๆ การเฝาดูความกาวหนา

ของลูกในเรื่องการเรียน การสื่อสารกับโรงเรียน การรูจักครอบครัวของเพื่อนลูก และพบวานักเรียนที่มี

ครอบครัวที่มีประวัติการออกจากโรงเรียนกลางคันจะมีแนวโนมออกกลางคัน 

    2.  ดานโรงเรียน ไดแก  

                  2.1  สวนประกอบของรางกายนักเรียน พบวา โอกาสของการออกจากโรงเรียนกลางคันมีอัตรา

ตํ่าในโรงเรียนสําหรับนักเรียนที่มีขอไดเปรียบ 

                  2.2  ทรัพยากร มีงานวิจัยเพียงไมกี่ชิ้นที่พบวาทรัพยากรของโรงเรียนมีผลตออัตราการออกจาก

โรงเรียนกลางคัน    

                  2.3  ลักษณะเฉพาะทางโครงสราง พบวา ชั้นเรียนขนาดเล็ก (15:1) ชวยทาํใหอัตราการเรยีนจน

จบประโยคมัธยมเพิ่มข้ึน 

                  2.4  นโยบายและแนวปฏิบัติ พบวา นักเรียนมีแนวโนมที่จะออกจากโรงเรียนกลางคันถา

บรรยากาศทางวิชาการดานวินัยที่ไมดีดวยการวัดประเมินผลนักเรียนที่ไมสนใจเขาหองเรียนมากกวาเนน

วิชาการที่เขมขนและการทําการบาน 

             3.  ดานชุมชน พบวา ลักษณะเฉพาะของประชากรในชุมชนมีความสัมพันธกับการออกจาก

โรงเรียนกลางคัน ซึ่งละแวกบานเรือนที่อยูอาศัยสงผลใหมีการเขาถึงทรัพยากรของชุมชนและคนที่เปน

ตนแบบที่ดีมักมาจากชุมชนที่มีฐานะดี 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับตัวนักเรียนเอง 

                 1.1  นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีดูแลและใสใจในสุขภาพของตนเองใหมากขึ้น 

     1.2  นักเรียนควรสรางความเขาใจและความสัมพันธกับผูปกครองใหมากขึ้น 

     1.3  นักเรียนควรมีการวางแผน จัดแบงเวลาในการเรียนใหเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน และควรมีเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียนตอไป 

     1.4  เมื่อนักเรียนมีปญหาอุปสรรคในเรื่องตาง ๆ ควรมีการปรึกษาอาจารยหรือผูปกครอง  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของกับนักเรียน 

     2.1  บุคลากรในโรงเรียน ไดแก อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่รับผิดชอบ

ระบบดูแลชวยนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครอง ควรมีความเขาใจในพัฒนาการของวัยรุน 

รวมกันดูแลและใหกําลังใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยกันประคับประคองใหเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 3  

     2.2  ผูปกครอง ควรดูแลใสใจในการแกไขปญหาสุขภาพของนักเรียนอยางจริงจังและควรมีเวลา

ในการพูดคุย สรางความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     2.3  โรงเรียน ควรมีการติดตอส่ือสารกับผูปกครองทันที เมื่อพบวานักเรียนขาดเรียน ไมมาเรียน

หรือหนีเรียน มีการเยี่ยมบานและประชุมผูปกครองอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดทราบพฤติกรรมที่เปนปญหา

และสามารถรวมกันแกไขปญหาไดทันทวงที 

     2.4  โรงเรียนควรมีผูที่สามารถเปนที่ไววางใจใหนักเรียนไดพูดคุย ระบายความไมสบายใจ    

หรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได อาจมีโครงการเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนใหคําปรึกษาเพื่อน (Young 

Counselor) 

     2.5  กรณีที่ประสบปญหาในดานการเงินทําใหเปนอุปสรรคในการเรียน  โรงเรียนควรจัดหา

ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนอยางเพียงพอ สงเสริมหรือจัดหางานใหมีรายไดระหวางเรียน   

3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษา 

     3.1  ผูสนใจศึกษา  ควรเปนครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวที่ปฏิบัติการสอนอยูในโรงเรียนที่ศึกษา

นักเรียน  เพื่อความสะดวกในการดูแล ติดตามผล และใหความชวยเหลือนักเรียนไดอยางตอเนื่องจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

     3.2  ควรมีนักจิตวิทยาบําบัดเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือเพื่อชวยกรณีที่มีปญหา

ดานสภาพจิตใจและความสัมพันธในครอบครัว 
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อัตชีวประวัติ 

 
คําชี้แจง   1.  ใหนักเรียนเตรยีมวัสดุอุปกรณ เพื่อเขียนอตัชีวประวัติของนกัเรียน 

2.  ใหนกัเรียนเขียนอัตชีวประวัติโดยเลาเรือ่งราวของนักเรียน  
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สรุปผลการศึกษารายกรณีแตละรายสรุปผลไดดังนี้ 
การศึกษารายกรณีที่ 1 ด.ช.เบสบอล (นามสมมติ)  

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ช.เบสบอล  อายุ 14 ป เปนบุตรคนที่ 2 ในบรรดาพี่นองทั้งหมด 4 คน ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน พอประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ รับจาง แมประกอบอาชีพรับจาง พนักงานแผนกตัดเย็บใน

โรงงานผลิตเสื้อผาแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี  ด.ช.เบสบอล มีลักษณะรูปรางทวม ผิวคอนขางคล้ํา นัยนตา

สีดํา 2 ชั้น ใบหนากลม มีสิวขึ้นตามใบหนา ผมตัดสั้น พูดจาคลองแคลว ทาทางสุภาพ การแตงกาย

เรียบรอย มีโรคประจําตัว คือ หอบหืด   

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ ขาดเรียนบอย ไมคอยสงงานตามที่ครูมอบหมายใหทํา ถูกครู

ตักเตือนและลงโทษเปนประจํา   

  3.   การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ช.เบสบอล มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึก

พฤติกรรมนักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจาก

สาเหตุจากตัวนักเรียนเองในดานรางกาย มีปญหาสุขภาพ โรคประจําตัว (หอบหืด) ดานจิตใจ ขาดแรงจูงใจ

ที่จะเผชิญหนาและตอสูกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดานการเรียน ดานพฤติกรรมการเรียน         

ตองทํางานเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัว  ทําใหขาดการวางแผน  การจัดแบงเวลาไมเหมาะสม              

ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม  ขาดเรียนบอย เรียนไมทันเพื่อน           

ไมสงงาน ถูกครูตักเตือนและลงโทษเปนประจํา  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคม ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดตํ่า ยากจน พอแมตองเลี้ยงดูบุตรหลายคน พอประกอบ

อาชีพที่มีรายไดไมคอยแนนอนและแมมีรายไดนอย ทําใหไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัวและ

คาใชจายในการเรียน  สาเหตุจากโรงเรียน ดานสภาพในโรงเรียน นักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่

เครงครัด  ครูมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจปญหาของนักเรียน 

และลงโทษรุนแรง  อีกทั้งการสนับสนุนดานตาง ๆ ของโรงเรียนยังไมมีทุนสนับสนุนในดานการเรียนอยาง

เพียงพอ  

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ช.เบสบอล  โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล จํานวน 4 คร้ัง       

ใหขอมูลและแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 

อาจารยที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครอง เพื่อชวยกัน

ประคับประคองใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ช.เบสบอล  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา

ด.ช.เบสบอล มีปญหาสุขภาพลดลง มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น            

มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน 

สุขภาพ การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา

และมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  อีกทั้งยังไดรับการชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาจากโรงเรียน    

และจากการติดตามผลโดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา พบวา ด.ช.เบสบอล มีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน 

  การศึกษารายกรณีที่ 2 ด.ช.ดอน (นามสมมติ)  

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ช.ดอน  อายุ 13 ป เปนบุตรคนที่ 1 ในบรรดาพี่นองทั้งหมด 2 คน แมทอดทิ้งใหอยูกับญาติ 

ครอบครัวมีฐานะยากจน พอเสียชีวิตแลวดวยโรควัณโรค  แมแตงงานใหม ประกอบอาชีพแมบานอยูที่  

กงสุลกากร เงินเดือน 5,500 บาท  ด.ช.ดอน มีลักษณะรูปรางผอมบาง ผิวสองสี นัยนตาสีดํา   2 ชั้น ใบหนา

เรียวยาว ผมตัดสั้น การพูดจาและการแตงกายสุภาพเรียบรอย มีโรคประจําตัว คือ โรคภูมิแพ โรคกระเพาะ-

อาหาร และขาดสารอาหาร   

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ ปวยและขาดเรียนบอย  

   3.  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ช.ดอน มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม

นักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจากสาเหตุจากตัว

นักเรียนเองในดานรางกายมีปญหาสุขภาพ โรคประจําตัว (ภูมิแพ กระเพาะอาหาร และขาดสารอาหาร) 

ดานจิตใจ พบวา นักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะเผชิญหนาและตอสูกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในดาน

การเรียน   ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนตองทํางานหาเลี้ยงตนเองทําใหขาดการวางแผน       

การจัดแบงเวลาในการเรียน มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา 

ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดตํ่า สัมพันธภาพภายใน

ครอบครัวไมอบอุน  แมแตงงานใหมและทอดทิ้งใหอยูกับญาติ ไมดูแลในความเปนอยู ไมมีคาใชจายใน  

การเรียนและการดํารงชีวิต  สาเหตุจากโรงเรียน พบวา ดานสภาพในโรงเรียนนักเรียนมีจํานวนมากทําใหครู

ไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ไมทราบถึงปญหาสาเหตุของการขาดเรียนที่แทจริง การสนับสนุนดานตาง ๆ 

ของโรงเรียนยังไมมีทุนสนับสนุนดานการเรียนอยางเพียงพอ  

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ช.ดอน  โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูล

และแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่
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รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ช.ดอน  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา ด.ช.

ดอน มีปญหาดานสุขภาพลดลง มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจ

ในการเรียนมากขึ้น  ไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน สุขภาพ   

การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมี

เปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ครอบครัวมีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพดีข้ึน และจากการติดตามผล

โดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา พบวา ด.ช.ดอน มีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน 

  การศึกษารายกรณีที่ 3 ด.ช.มอส (นามสมมติ)  

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ช.มอส  อายุ 14 ป เปนบุตรคนที่ 1 มีนองสาว 1 คน อายุ 13 ป ศึกษาอยูในระดับชั้นและ

โรงเรียนเดียวกัน  พอแมประกอบอาชีพคาขาย  ด.ช.มอส มีลักษณะรูปรางทวม ผิวคอนขางขาว นัยนตา    

สีดํา 2 ชั้น ใบหนาเรียวยาว ผมตัดสั้น การพูดจาและการแตงกายสุภาพเรียบรอย ความสัมพันธใน

ครอบครัวไมดี 

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ ติดเกม ขาดเรียนบอย ไมสงงาน ถูกครูตักเตือนและลงโทษเปน

ประจํา 

   3.  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ช.มอส มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม

นักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจากสาเหตุของตัว

นักเรียนเอง มีปญหาในดานจิตใจ นอยใจ ไมเขาใจ ตอตาน และมีความขัดแยงกับผูปกครองหรือบุคคลใน

ครอบครัว ขาดแรงจูงใจในการเรียน  ปญหาดานพฤติกรรมการเรียน นักเรียนติดเกม ขาดการวางแผน    

การจัดแบงเวลาในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ไมรูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน ขาดเรียนบอย ทําใหเรียนไมทันเพื่อน ไมสงงาน ถูกครูตักเตือนและลงโทษเปน

ประจํา สาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา  ดานสัมพันธภาพในครอบครัว ไมอบอุน ผูปกครองไมมีเวลาใน    

การอบรมดูแล ผูปกครองไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุนและลงโทษรุนแรงอยูเสมอ ประกอบกับการมีบุตรวัย

ไลเลี่ยกัน เรียนอยูในระดับช้ันเดียวกัน และการปฏิบัติตอบุตรทั้ง 2 คนไมเสมอภาคกัน ทําใหเด็กเกิด

ความรูสึกไมเทาเทียมกัน นอยใจ และตอตาน  สาเหตุจากโรงเรียน พบวา นักเรียนมีจํานวนมาก ครูมีภาระ

งานมาก  ทําใหไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจปญหาของนักเรียน การลงโทษรุนแรง  

และสาเหตุสังคม ดานสภาพชุมชน พบวา แหลงที่อยูอาศัยอยูใกลกับแหลงชุมชนที่มีรานเกม จูงใจใหเด็ก

เขาไปใชบริการ โดยไมมีการควบคุมดูแลการใชบริการในเวลาที่เหมาะสม   
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  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ช.มอส  โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูล

และแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และอาจารยที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ช.มอส  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา ด.ช.

มอส มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น และไดมี

การวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและ

แกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

ครอบครัวมีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพที่ดีข้ึน และจากการติดตามผลโดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา 

พบวา ด.ช.มอส มีพฤติกรรมการเรียนดีข้ึน 

  การศึกษารายกรณีที่ 4 ด.ญ.โม (นามสมมติ) 

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ญ.โม  อายุ 14 ป เปนบุตรคนที่ 2 มีพี่ชาย 1 คน อายุ 16 ป  พอแมประกอบอาชีพคาขาย  

ด.ญ.โม มีลักษณะรูปรางเล็ก ผิวคอนขางขาว นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนากลม ผมซอยส้ันตรง การพูดจา

ฉลาดคลองแคลว การแตงกายผิดระเบียบ 

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ หนีเรียน ขาดเรียนบอย ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอ  

การเรียน  แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม นุงกระโปรงสั้น และหนีออกจากบาน 

   3.  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ญ.โม มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม

นักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจากสาเหตุจากตัว

นักเรียนเอง ดานจิตใจ พบวา พอแมมีปญหาทะเลาะกัน ไมสนใจและหวงใยในความรูสึกของลูก เด็กจึงเกิด

ความกังวล ไมมีสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ตองการอิสระ 

ตองการการยอมรับจากเพื่อน เรียกรองความสนใจจากพอแม ตอตานและหาที่ออกที่ผิด ๆ ดานพฤติกรรม

การเรียน พบวา นักเรียนขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาในการเรียน มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไม

เหมาะสม ไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ขาดเรียนบอยและหนีเรียน และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา 

ดานครอบครัวสภาพภายในบานไมอบอุน แตกแยก การอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม  สาเหตุจากโรงเรียน  

พบวา นักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงาน    

การสอน ทําใหไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ไมเขาใจปญหา

ของนักเรียน ตักเตือนและลงโทษเปนประจํา ทําใหเกิดความรูสึกกดดัน ไมไดรับอิสระ แสดงพฤติกรรม
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กาวราว เบื่อหนายตอการเรียน ไมอยากเขาเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ และหนีเรียน    

ดานเพื่อน ชักชวนกันพูดคุยในหองเรียน ทําใหไมสนใจและไมมีสมาธิในการเรียน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของโรงเรียน หนีเรียน และหนีออกจากบาน  สาเหตุสังคม พบวา นักเรียนอาศัยอยูในชุมชนเมืองและอยูใกล

กับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชนหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  ดานเพื่อนบาน ชักชวนไปขับรถ       

จักรยานยนตเที่ยว เที่ยวตามหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รวมกลุมบานเพื่อน ดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ 

โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต จูงใจใหเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการ        

การยอมรับจากเพื่อน 

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ญ.โม  โดยการใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูลและ

แนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ญ.โม  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา         

มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  และไดมี   

การวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและ

แกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

ครอบครัวมีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพที่ดีข้ึน  และจากการติดตามผลโดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา

พบวา ด.ญ.โม มีพฤติกรรมในการเรียนดีข้ึน แตยังมีพฤติกรรมการแตงกายที่ผิดระเบียบเชนเดิม 

  การศึกษารายกรณีที่ 5 ด.ญ.สุ (นามสมมติ) 

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ญ.สุ  อายุ 14 ป เปนบุตรคนที่ 2 มีพี่ชาย 1 คน อายุ 16 ป  พอแมทอดทิ้งใหอยูกับญาติ

ต้ังแตแรกเกิด  ผูปกครองประกอบอาชีพการเกษตรและคาขาย  ด.ญ.สุ มีลักษณะรูปรางเล็ก ผิวคล้ํา 

นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ผมซอยสั้นตรง การแตงกายผิดระเบียบ สวมเครื่องประดับ เชน  ตางหู 

กําไลขอมือ เงียบขรึม ไมคอยพูด 

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ หนีเรียน ขาดเรียนบอย ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอ 

การเรียน  แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม สวมใสเครื่องประดับ ตางหู กําไลขอมือ  

   3.  การวิเคราะห วินิจฉัย และสังเคราะหขอมูล   

       จากการศึกษา ด.ญ.สุ มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม

นักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจากสาเหตุจากตัว

นักเรียนเอง ดานจิตใจ พบวา ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
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ตองการความเปนอิสระและการยอมรับจากเพื่อน ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา นักเรียนขาดการวางแผน 

การจัดแบงเวลาในการเรียน มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม  และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม พบวา

ดานครอบครัวสภาพภายในบานไมอบอุนและการอบรมเลี้ยงดูไมเหมาะสม พอแมทอดทิ้งใหอยูกับผูอ่ืนและ

ไมไดรับการดูแลจากพอแม  ผูปกครองไมพยายามเขาใจพัฒนาการวัยรุน บังคับ ควบคุม และไมใหอิสระ 

ทําใหหาทางออกที่ผิด ๆ  โดยการตอตานผูปกครองและหนีเรียน  สาเหตุจากโรงเรียน พบวา นักเรียนมี

จํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอนทําใหไมมี

เวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง  ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ไมเขาใจปญหาของนักเรียน ลงโทษ

รุนแรง นักเรียนเกิดความรูสึกวาครูไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็น รูสึกวาครูกดดัน ไมไดรับความเปนอิสระ 

ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว  ไมอยากเขาเรียน เบื่อหนายตอการเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกาย        

ผิดระเบียบ และหนีเรียน  ดานเพื่อน เพื่อนที่อยูในกลุมมักชักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและ

ไมมีสมาธิในการเรียน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน  และสาเหตุสังคม พบวา นักเรียน

อาศัยอยูเปนชุมชนเมืองและอยูใกลกับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  

ดานเพื่อนบาน เปนเพื่อนที่มีปญหาการออกกลางคันมากอนและชักชวนไปเที่ยวตามหางสรรพสินคา       

โรงภาพยนตร บานเพื่อน   ดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต จูงใจให

เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน  

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ญ.สุ  โดยการใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูลและ

แนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ญ.สุ  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา ด.ญ.สุ 

มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น และไดมี    

การวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน การเผชิญกับปญหาอุปสรรคและ

แกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองใหดีข้ึน  

ครอบครัวยังคงมีการอบรมเลี้ยงดูแบบบังคับ ควบคุม และไมใหอิสระเชนเดิม และจากการติดตามผลโดย

การสอบถามอาจารยที่ปรึกษา พบวา ด.ญ.สุ มีพฤติกรรมในเรียนดีข้ึน แตยังคงมีพฤติกรรมการแตงกาย  

ผิดระเบียบอยูเชนเดิม 
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  การศึกษารายกรณีที่ 6 ด.ญ.โบว (นามสมมติ) 

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ญ.โบว  อายุ 13 ป เปนบตุรคนที่ 2 มีพีช่าย 1 คน อายุ 14 ป  พอแมประกอบอาชีพคาขาย  

ด.ญ.โบว มีลักษณะรูปรางเล็ก ผิวสองส ีนัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนารูปไข ผมส้ันตรง การแตงกายผิดระเบียบ 

พูดจาคลองแคลว  

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ หนีเรียน ขาดเรียนบอย ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายใน  

การเรียน  แตงกายผิดระเบียบ เชน สวมกระโปรงสั้น สวมใสเครื่องประดับ ตางหู กําไลขอมือ และหนีออก

จากบาน 

   3.  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ญ.โบว มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึกพฤติกรรม

นักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจากสาเหตุจากตัว

นักเรียนเอง ดานจิตใจ พบวา ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

ตองการความเปนอิสระ ขาดความมั่นใจในตนเอง ติดเพื่อน คลอยตามเพื่อนงาย ตองการเปนที่ยอมรับ  

จากเพื่อน ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา ขาดการวางแผน การจัดแบงเวลาในการเรียน ขาดความ

รับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย และหนีเรียน  และสาเหตุจาก

ส่ิงแวดลอม พบวา ดานครอบครัวสภาพภายในบานไมอบอุน พอแมไมมีเวลาในการอบรมดูแลหรืออบรม

เลี้ยงดูไมเหมาะสม  ทําใหหาทางออกที่ผิด ๆ โดยการหนีออกจากบาน  สาเหตุจากโรงเรียน พบวานกัเรยีนมี

จํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจากงานการสอน   ทําใหไมมี

เวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ไมเขาใจปญหาของนักเรียน ลงโทษ

รุนแรง นักเรียนรูสึกวาครูไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็น กดดันไมใหอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว  

ไมอยากเขาเรียน และเบื่อหนายตอการเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ และหนีเรียน         

ดานเพื่อน  เพื่อนในกลุมมักชวนกันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมีสมาธิในการเรียน ไมปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน หนีออกจากบาน  สาเหตุสังคม  พบวา ที่อยูอาศัยอยูในชุมชนเมือง

และอยูใกลกับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  ดานเพื่อนบาน เปนเพื่อน

ที่มีปญหาการออกกลางคันและชักชวนไปขับรถจักรยานยนตเที่ยว เที่ยวตามหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร 

และบานเพื่อน  ดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต จูงใจใหเลียนแบบ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ญ.โบว  โดยการใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูลและ

แนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่
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รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ญ.โบว  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา   

ด.ญ.โบว มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น   

และไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน การเผชิญกับปญหาอุปสรรค

และแกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองให

ดีข้ึน  ดานสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู มีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพที่ดีข้ึน และจาก

การติดตามผลโดยการสอบถามอาจารยที่ปรึกษา พบวา ด.ญ.โบว มีพฤติกรรมในการเรียนและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียนดีข้ึน 

  การศึกษารายกรณีที่ 7 ด.ญ.น้ําตาล (นามสมมติ) 

              1.  ขอมูลทั่วไป 

                   ด.ญ.น้ําตาล  อายุ 13 ป เปนบุตรคนเดียว  พอแยกทางกับแมต้ังแตแรกเกิด แมประกอบอาชีพ

รับจางที่โรงน้ําดื่มใกลกับโรงเรียน เงินเดือน 4,000 กวาบาท  ครอบครัวมีฐานะยากจน  ด.ญ.น้ําตาล         

มีลักษณะรูปรางเล็ก ผิวสองสี นัยนตาสีดํา 2 ชั้น ใบหนาเหลี่ยม คางงุม ผมหยิกซอยสั้น การแตงกายผิด

ระเบียบ พูดจาคลองแคลว ความสัมพันธในครอบครัวไมดี ตองหารายไดเพื่อเลี้ยงดูตนเอง 

  2.  ปญหา   

       ลักษณะพฤติกรรมที่พบ คือ หนีเรียน ขาดเรียนบอย ไมสนใจ ไมมีสมาธิในการเรียน          

และเบื่อหนายตอการเรียน แตงกายผิดระเบียบ เชน ซอยผม 

   3.  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการวินิจฉัย พบวา   

       จากการศึกษา ด.ญ.น้ําตาล มีลักษณะพฤติกรรมดังกลาว และโรงเรียนไดมีการบันทึก

พฤติกรรมนักเรียนไวและอยูในเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนวามีแนวโนมออกกลางคัน พบวา มาจาก

สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง ดานจิตใจ พบวา ไมสนใจ ไมมีสมาธิ และเบื่อหนายตอการเรียน ตองการอิสระ 

ติดเพื่อน ตองการการยอมรับจากเพื่อน และขาดแรงจูงใจในการเรียน  ดานพฤติกรรมการเรียน พบวา    

ตองทํางานหารายไดเพื่อจุนเจือครอบครัว  ทําใหขาดการวางแผน  การจัดแบงเวลาในการเรียน               

ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยและทัศนคติตอการเรียนไมเหมาะสม ขาดเรียนบอย และหนีเรียน สาเหตุจาก

ส่ิงแวดลอม พบวา ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดตํ่า 

ยากจน ดานสัมพันธภาพในครอบครัวไมอบอุน พอแมแยกทางกัน แมไมมีเวลาในการอบรมดูแล ไมเขาใจ

พัฒนาการของวัยรุนและลงโทษรุนแรง ทําใหแสดงพฤติกรรมไมเชื่อฟง กาวราว และตอตาน  สาเหตุจาก

โรงเรียน พบวา นักเรียนมีจํานวนมากและมีกฎระเบียบที่เครงครัด ครูมีภาระงานหลายอยางนอกเหนือจาก

งานการสอน ทําใหไมมีเวลาในการดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง ไมเขาใจพัฒนาการของวัยรุน ไมเขาใจ

ปญหาของนักเรียน ลงโทษรุนแรง รูสึกวาครูกดดันไมใหอิสระ ทําใหแสดงพฤติกรรมกาวราว เบื่อหนายตอ
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การเรียน ไมอยากเขาเรียน ตอตาน ทาทายครู แตงกายผิดระเบียบ และหนีเรียน ดานเพื่อนในกลุมชักชวน

กันพูดคุยในขณะเรียน ทําใหไมสนใจและไมมีสมาธิในการเรียน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน     

หนีเรียน  และการสนับสนุนในดานตาง ๆ  ของโรงเรียน ยังไมมีทุนสนับสนุนในดานการเรียนอยางเพียงพอ 

สาเหตุสังคม พบวา ที่อยูอาศัยเปนชุมชนเมืองอยูใกลกับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา 

โรงภาพยนตร ดานเพื่อนบานเปนเพื่อนรุนพี่โรงเรียนอื่นที่มีปญหาการออกกลางคันและชักชวนไปเที่ยวตาม

หางสรรพสินคา โรงภาพยนตรดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน ส่ิงตีพิมพตาง ๆ และอินเตอรเน็ต จูงใจให

เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพื่อตองการการยอมรับจากเพื่อน 

  4.  การใหความชวยเหลือ 

       การใหความชวยเหลือกับ ด.ญ.น้ําตาล  โดยการใหคําปรึกษากลุม จํานวน 4 คร้ัง ใหขอมูล

และแนวทางเพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมืออาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา อาจารยที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน และผูปกครองเพื่อชวยกันประคับประคอง

ใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

              5.  สรุปและการติดตามผล  หลังจากการใหคําปรึกษา ด.ญ.น้ําตาล  ผูวิจัยไดติดตามผล พบวา   

ด.ญ.น้ําตาล มีความเขาใจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น

และไดมีการวางแผนและมีเปาหมายในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน การเผชิญกับปญหาอุปสรรค

และแกไขปญหาโดยใชปญญา สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองให

ดีข้ึน  ดานสัมพันธภาพในครอบครัวมีการปรับตัวและมีสัมพันธภาพดีข้ึน และจากการติดตามผลโดย     

การสอบถามอาจารยที่ปรึกษา พบวา ด.ญ.น้ําตาล มีพฤติกรรมในการเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนดีข้ึน 
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