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บทคัดยอ่ 
 

 ชื่อข้อเรื่อง การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มปีัญหาเข้าสังคมกับกลุ่มเพือ่นไมไ่ด้ ระดับช้ัน ปวช.1 พณิชยการ วิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน ของครูที่ปรึกษา โดยใช้วธิีการแนะแนว การศึกษารายกรณีครัง้น้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัญหาต่างๆของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ ในการช่วยเหลือ ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กหญิงน้อง (นามสมมุติ) นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 พณิชยการ วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา และเป็นแนวทางแก่ครูที่ทําหน้าที่ครูประจาช้ันได้นําหลักการและวิธี
การศึกษารายกรณีไปใช้ในการรู้จัก เข้าใจ และศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษารายกรณีเด็กหญิงน้อง(นามสมมติุ)  น้ี ได้ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล 7 เทคนิค และใช้กระบวนการในการศกึษา
เป็นรายกรณี 7 ขั้นตอนดังน้ี  
เทคนิคการเก็บข้อมูล  

1.การสังเกตและบันทึกการสงัเกต  
2.การสัมภาษณ์  
3.การเย่ียมบ้าน  
4.อัตชีวประวัติ  
5.บันทึกประจาวัน  
6.สังคมมิติ  
7.แบบสอบถาม  

7.1 แบบสอบถามประวิติส่วนตัวและครอบครัว  
7.2 ประวัติสุขภาพของนักเรียน  
7.3 สังคมและกิจกรรมของนกัเรียน  
7.4 กิจกรรม การศึกษา และปัญหาของนักเรียน  

กระบวนการในการศึกษาเปน็รายกรณ ี7 ขั้นตอน คือ  
1.กําหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน  



 

   

2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
3.การวินิจฉัย  
4.การช่วยเหลือ ปูองกัน และส่งเสริม  
5.การทานายผล  
6.การติดตามผล  
7.การสรุปและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษารายกรณสีรุปได้ดังนี ้ 
1. การศึกษารายกรณีของเด็กหญิงเอ๋ย พบว่าผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น  
2. การศึกษารายกรณีของเด็กหญิงเอ๋ย พบว่า เด็กมีปัญหาดังน้ีคือ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านสังคม และ

ปัญหาด้านสุขภาพ  
3. เด็กหญิง(นามสมมติ)รูจ้ักและเข้าใจตนเองมากข้ึน ยอมรับสภาพของตนเอง รู้จักศักยภาพของตนเอง 

สามารถคิดหาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลด
น้อยลง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเป็นมา  
เด็กและเยาวชนคือความหวังของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ ่เป็นกาลังสาคัญ
ของประเทศชาติอย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ว่าเด็กหรือเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มคี่ามากที่สุดของประเทศ ดังน้ันจึง
จาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
ประกอบอาชีพ อยู่ในขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีวินัยในตนเอง สามารถบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุก
โอกาส และมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างแนบแน่นให้สมกับที่จะเป็นผูร้ับผิดชอบ
บ้านเมืองในวันข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนที่หลักสูตรคาดหวัง คือ เป็นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ 
(พัฒนาตน) เป็นสมาชิกที่ดีของวงการอาชีพ (พัฒนาอาชีพ) เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (พัฒนาสังคม) (คู่มือปฏิบัติงาน
แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2533)  
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการไปในแนวใหม่ๆ  อย่างไม่มีหยุดย้ัง สภาวะสังคม เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการปกครอง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ มีอาชีพเกิดใหม่เป็นจานวนมาก และอาชีพเหล่าน้ีต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับ
การฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีบทบาทก่อให้เกิดความสับสนแก่
จิตใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งใดควรทาหรือไม่ควรทา ผลดังกล่าวทาให้นักเรียนส่วนมากก้าวไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติซึ่งยังไม่มีพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเรียนรู้มากนัก  
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านความประพฤติ การแก้ไขปัญหา
ความประพฤติของนักเรียนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพียงการแก้ไขทีมุ่่งผลเป็นส่วนรวมกว้างๆไม่ได้มุ่งที่สาเหตุเฉพาะ
ของนักเรียนแต่ละรายปัญหาทั้งหลายจึงไม่ได้รับการแก้ไขอยา่งแท้จริง แต่เป็นเพียงปูองกันมิให้เกิดขึน้อีก โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนน้ันเป็นการสงบลงเพ่ือพร้อมที่จะระเบิดออกมาในโอกาสต่อไป สาหรับ
ปัญหาด้านความประพฤติ หรือนักเรียนที่มพีฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นเน่ืองมาจากการปรับตัวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของ
นักเรียนน้ันๆ แต่สาหรับบุคคลท่ัวไปแล้วยังไม่ยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องน้ีมากนัก และมคีวามไม่พอใจซ้าเติมต่อเด็กที่มี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา เด็กซึ่งผิดแผกจากเด็กปกติเพราะความพิการทางด้านร่างกาย เช่น ตาบอด หูหนวก ขาเสีย หรือ
ความบกพร่องทางสติปัญญามีความผิดปกติอย่างชัดเจนมักจะได้รับความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตาจากบุคคลทั่วไปแต่
ตรงกันข้ามปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจซึ่งทาให้เด็กที่มีร่างกายปกติกลายเป็นเด็กเกเรน้ันมักจะไม่ค่อยมีคนเห็นอกเห็น
ใจหรือเข้าใจ คนทั่วไปจะรังเกียจเหยียดหยามเด็กที่มีความประพฤติไม่ดีน้ัน สิ่งน้ีมีผลทาให้เด็กและเยาวชนเกเรมาก
ย่ิงขึ้น  

 
 



 

   

ในวงการจิตวิทยาและการศึกษายอมรับว่า “พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ” และนักจติวิทยามีความเห็นว่า 
จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมทุกอย่างคือการลดความตึงเครียดของร่างกาย ถึงแม้ว่าการลดความตึงเครียดน้ันจะเป็นการ
ลดความตึงเครียดชนิดถาวรหรือช่ัวคราวก็ได้ พฤติกรรมใดท่ีแสดงออกแล้วกระทบกระเทือนต่อความเจริญงอกงามของ
ตนเองและผู้อ่ืน พฤติกรรมน้ันจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกับมาตรฐานของสังคม ซึ่งแสดงว่าผู้เป็น
เจ้าของพฤติกรรม เป็นบุคคลที่มีปัญหาไมส่ามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้และเราต้องไม่ลืมว่า “จุดมุ่งหมายอันดับแรก
ในการศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย คือ บุคคลต้องมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่รอบด้านและต่อเน่ืองกัน ดังน้ันการค้นหา
ความสามารถพิเศษต่างๆของเอกัตบุคคลการฝึกฝนความสามารถพิเศษที่ค้นพบ และการนาความสามารถพิเศษต่างๆท่ี
ได้รับการฝึกฝนแล้วน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงของสังคม จุดมุ่งหมายใหญข่องระบบประชาธิปไตย 
คือการให้สิทธิเสรีภาพ และความสมบูรณ์แก่ความสามารถที่แท้จริง ในตัวบุคคลของพลเมืองทุกคน และยิ่งกว่าน้ันคือ 
การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงของตัวเอกัตบุคคล” โรงเรียนมีหน้าที่ใหก้ารศึกษาแก่พลเมืองจึงไม่เพียงแต่จะให้ความรู้
ทางด้านวิทยาการเท่าน้ัน จะต้องคํานึงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการให้การศึกษาของระบบประชาธิปไตยด้วย และ
จะต้องดาเนินการให้ตรงกับจุดมุ่งหมายดังกล่าวให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสังคม
ระบบประชาธิปไตย  

ปัจจุบันวิทยาลัยฯมิได้มีหน้าที่เพียงแค่ผู้บอกหนังสือเท่าน้ันหากมีหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการและเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และรอบด้านเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลทุกคนอย่าง
เสมอภาค ให้โอกาสแก่ทุกคนได้นาเอาความรู้ความสามารถในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่จากัดชนิดและขีด
ความสามารถน้ันๆ ดังน้ันครูจึงไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เพียงแค่บอกหนังสือ แต่จะต้องมีหน้าที่อ่ืนๆอีกหลายอย่างเช่น เป็นผู้แนะ
แนวที่ไม่ได้รับการฝึกฝนและกระทําหน้าที่ของผู้แนะแนวโดยไม่รู้ตัว เป็นนักสังคมสงเคราะห์จําเป็น เป็นต้น วิทยาลัยที่ดี
น้ันจะต้องมีผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากครูอีก เช่น ครูพยาบาล ครูแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเพ่ือ
ร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป  

ดังน้ันภาระกิจของวิทยาลัยฯในการเสริมสรา้งคุณภาพนักเรียนโดยใช้หลักการแนะแนวในการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเป็นวิธีการหน่ึงที่จะทาให้นักเรียนและเยาวชน
ศรัทธาและเหน็ประโยชน์ของการศึกษา เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนและเยาวชนให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น กล่าวรวมๆแล้ว งานแนะแนวมีความจาเป็นในทุกสถาบันการศึกษาเพราะนักเรียนที่มา
เรียนน้ันมุ่งหวังจะมารับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรกําหนดและตามที่วิทยาลัย
ได้จัดให้แล้ว นักเรียนเหล่าน้ันยังมีปัญหาติดตัวมาด้วยกันทุกคน ก็หวังที่จะให้ครูช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้เหล่าน้ันแก่เขาซึ่ง
ครูสามารถสังเกตและรับรู้ปัญหาได้จากพฤติกรรมที่นักเรยีนแสดงออกนอกจากน้ียังมีความต้องการด้านต่างๆท่ีไม่
เหมือนกันอีกด้วย ปัญหาความต้องการของเด็กหากไม่ได้รับการแก้ไขหรอืตอบสนองย่อมกระทบกระเทือนต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของนักเรียน  

การแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล(คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ม.ป.ป.)
ความหมายคือ การแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เจรญิถึงที่สุด และนัก
แนะแนวหลายคนเชื่อว่าการแนะแนวจะช่วยให้พัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ในแง่ทีส่ามารถช่วยตนเองและสังคม
ได้ และนักการศึกษาในปัจจุบันเช่ือมั่นว่าแนะแนวเท่าน้ันที่จะช่วยให้คนสามารถ 



 

   

ยืนหยัดต่อสู้ปัญหาแลอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยตนเองและสามารถปรบัตนเองอย่างชาญฉลาดเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของตน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งในและอนาคต ดังน้ันการแนะแนวจึงมีความจาเป็นและมีบทบาท
อย่างสําคัญย่ิงต่อการช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจความถนัด ความสามารถของตนเอง รู้จัก
คิด รู้จักเลือก และตัดสินใจ รู้จักวางเป้าหมายและวางแผนชีวิต เพ่ือให้นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากข้ึน  

ดังน้ันข้าพเจ้ามีความสนใจทีจ่ะทาการศึกษานักเรียนที่อยู่ในความดูแลรบัผิดชอบเป็นรายบุคคล โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรบัผิดชอบเหล่าน้ันให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมปีระสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษารายกรณ ี 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัญหาต่างๆของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะครูผู้สอน ระดับช้ัน ปวช.1 

แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน  
2.เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรบัผิดชอบใน

ฐานะครูผู้สอน ระดับช้ัน ปวช.1 แผนกพณชิการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน  
3.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรบัผิดชอบในฐานะครูผู้สอน ระดับช้ัน 

ปวช.1 แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน  
4.เพ่ือเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่ครูที่ทําหน้าที่ครูแนะแนว และครูที่ปรกึษาระดับช้ันอ่ืนๆต่อไป  

 

ขอบเขตของการศึกษารายกรณี  
1.การศึกษารายกรณีในครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาต่างๆ การช่วยเหลือ การปูองกัน การแก้ไข

พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ และพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะครูผู้สอน ระดับช้ัน 
ปวช.1แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  

2.ในการศึกษารายกรณีครั้งน้ี ใช้รูปแบบกระบวนการศึกษารายกรณีของ  
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ ซึ่งแบ่งกระบวนการในการศึกษารายกรณีออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ัน  
ขั้นที ่1 การกําหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน  
ขั้นที ่2 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  



 

   

ขั้นที ่3 การวินิจฉัย  
ขั้นที ่4 การช่วยเหลือ การปูองกันและการสง่เสริม  
ช้ันที่ 5 การทานาย  
ขั้นที ่6 การติดตามผล  
ขั้นที ่7 การสรุปและข้อเสนอแนะ  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
การศึกษารายกรณี หมายถึง การศึกษารายละเอียดของบุคคลอย่างลึกซึง้และวิเคราะห์และวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมเหลา่น้ันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะเพ่ือให้เข้าใจ
เด็กคนน้ันมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได้หาช่องทางช่วยเหลือให้บุคคลสามารถปรบัปรุงตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน พร้อมทั้งหา
แนวทางในการช่วยเหลือ ป้องกันและส่งเสริมให้บุคคลทีถู่กศึกษานั้นได้ปรับปรุงตนเองและสามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม สามารถเลือกตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้ศึกษาหมายถงึ ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตามคาสั่งให้เป็นครูผู้สอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
ผู้ถูกศึกษาหรือผู้เข้ารับการศึกษา หมายถึง นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวนครราชสีมา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 1 คน  
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกพณิชยการ หมายถึง นักเรยีนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
พณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวนครราชสีมา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ  
1.การศึกษารายกรณีครั้งน้ีทาให้ผู้ศึกษาทราบพฤติกรรมและปัญหาต่างๆของนักเรียนในความดูแลรับผดิชอบ

ในฐานะครูที่ปรึกษา 
2.สามารถให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ของนักเรียนในความดูแล
รับผิดชอบ ในฐานะครูที่ปรึกษาได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

   

3.ผลจากการศกึษารายกรณีในคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลสาหรับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนใน
ความดูแล ในฐานะครูผู้สอนให้ประสบความสําเร็จและมคีวามก้าวหน้าต่อไป  

4.ผลจากการศกึษารายกรณีครั้งน้ีจะเป็นแนวทางแก่ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว หรือครู อาจารย์ทั่วไป ได้นา
หลักการและวิธีการศึกษารายกรณีไปใช้ในการรู้จัก เข้าใจนักเรียน และศึกษาพฤติกรรม นักเรียนในความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อไป  
 



 

   

 
  

บทที่ 2 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  

เอกสาร และงานวิจัยเก่ียวข้อง  
ในการศึกษารายกรณีครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเก่ียวข้องซึ่งจะได้เสนอเป็นลาดับ ดังน้ี  
1.หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการแนะแนว  
2.การศึกษารายกรณี  
3.ครูและครูทีป่รึกษา  
4.งานวิจัย  
 

หลักการ และแนวคดิเก่ียวกับการแนะแนว  
1.ความหมายของการแนะแนว  

“การแนะแนว” เป็นคาที่บัญญัติขึ้นให้ตรงกบัคาว่า “Guidance” เป็นวิธีการใหม่ที่จะช่วยเหลือบุคคลในด้านต่างๆ ได้
มีผู้ใหค้วามหมายของคาแนะแนวไว้ต่างๆกัน ดังน้ี  
วิลเลย์ และสตรอง (1960) ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ ดังน้ี การแนะแนวคือ การให้ความช่วยเหลือของบุคคลที่
มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนมา ต่อบุคคลที่เขามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยได้ เมื่อบุคคลได้รับ
การแนะแนวแล้ว เขาจะสามารถนาวิถีชีวิตพัฒนาความคิด ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของเขาเองได้  
อาเทอร์ เจ โจน (1963) ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ว่า การแนะแนวคือ การที่บุคคลหน่ึงพยายามท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลืออีกบุคคลหน่ึง เพ่ือให้สามารตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถปรับตนเองได้ดีขึ้นรวมทั้ง
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับตนเอง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวนั้นมุ่งที่จะทาให้บุคคลได้พัฒนาตนเองในด้านทีอิสระ 
และมีความสามารถจะรับผิดชอบต่อตนเองอย่างสมบูรณ์  
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2521) กล่าวถึงการช่วยเหลือบุคคลในลักษณะของการแนะแนวน้ัน อาจสรุปได้ 3 ประการ คือ  

1.ช่วยให้สามารถเลือกสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น (Making Choices) หมายความว่า ชีวิตของมนุษย์น้ันจะต้องเผชิญกับการ
เลือกสิ่งต่างๆอยู่เสมอ เช่น เลือกโรงเรียน เลือกวิชาเรียน  
เลือกอาชีพ เลือกคู่ครอง เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ และอ่ืนๆถ้าการเลือกน้ันจะทาได้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม จะ
เป็นสาเหตุสาคัญทาให้คนเราไม่มีความสุขในชีวิต  

2.ให้เกิดการปรับตัวที่ดี (Well-Adjusted) มนุษย์เรามีความแตกต่างกัน แต่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเพราะเป็นสัตว์

สังคม (Social Creature) การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้ัน หมายความว่าคนเราจะต้องรู้จักวิธีการที่ดี ต้องมี
กฎเกณฑ์ของสังคม ของกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในด้านจิตใจ  



 

   

(Psychological) มนุษย์ทกุคนจะต้องเรียนรู้ถึงบุคคลในกลุ่ม เพ่ือให้เข้าใจว่าตนเองจะต้องทาอย่างไร รู้จักเอาใจเขา
มาใส่ใจเราอยู่เสมอ มองเห็นความต้องการในกลุ่ม ปัญหาของกลุ่มและองค์ประกอบอ่ืนๆอันจะเป็นแนวทางทาให้เกิด
การปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น  

3.การแก้ไขปัญหา (Solving Problems) มุ่งให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง แต่ในชีวิตของคนเรามิใช่ว่า
จะพบปัญหาที่เหมือนกันหรือแก้ไขได้ทุกคน บางคนพบปัญหาที่ตนเองพอจะแก้ไขได้ แต่บางคนจะพบปัญหาที่แก้ไข
ไม่ได้เลย การแนะแนวเป็นเพียงวิธีการหน่ึงที่จะช่วยเหลือเด็กในการแก้ไขปัญหาได้จึงควรจะมองลักษณะของการแนะ
แนวในแง่ของความสามารถในการช่วยเหลือเด็กแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นธรรมดาที่สุด ทั้งน้ี

เพราะว่าการแนะแนวไม่ใช่สิง่มหัศจรรย์ (Guidance is not magic) ซึ่งจะสามารถบันดาลให้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น
น้ันหายไปได้ตามความต้องการของบุคคลทัง้หลาย และเทคนิคทางการแนะแนวซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงอาจจะ
ทาให้มีโอกาสช่วยเหลือบุคคลได้ดีพอสมควร  
สรุป การแนะแนว คือกระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลได้รู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมช่วยเหลือบุคคลให้

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (Help him to himself) ในทุกๆด้านสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. ปรัชญาของการแนะแนว  
การแนะแนวยดึหลักปรชัญาต่อไปนี ้ 
1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ความ
ถนัดและเจตคติ  
2. บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีศักยภาพแฝงอยู่ในตน ควรพัฒนาใหเ้จริญขึ้นทุกด้าน  
3. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทกุ ๆ ด้าน การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงนัน้  
4. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมสีาเหตุ การที่บุคคลแสดงออกอย่างใดหรือเป็นเช่นไร ย่อมเกิดจากตนเองและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเหตุ  
5. บุคคลย่อมมีศักด์ิศรีและต้องการการยอมรับซึ่งกันและกัน  
6. ธรรมชาติของคนอยู่รวมกันเป็นสังคม จาเป็นต้องมีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 
3. หลักการของการแนะแนว  
1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือนักเรียนทุกคนมิใช่จัดให้เฉพาะนักเรียนบางคนที่มีปัญหา  
2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนาตนเองได้ ครูเป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้นักเรียนได้เลือก และคิดปัญหาด้วย
ตนเอง จนสามารถช่วยเหลือคนเองได้  
3. การแนะแนวจะจัดทาได้ดีจะต้องมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน  



 

   

4. การแนะแนวในโรงเรียนจะต้องมีการประสานงานและร่วมมือกันในระหว่างบุคลากรทุกคนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอก
โรงเรียน โดยมีหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้รู้งานด้านน้ีพอสมควร  
5. การจัดการแนะแนวในโรงเรียนจะต้องมีการประสานงานและร่วมมือกันในระหว่างบุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียนโดยมีหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้รู้งานด้านน้ีพอสมควร  
6. การแนะแนวจะต้องทาควบคู้กันไปกับการจัดการเรียนการสอน  
7. การแนะแนวควรจัดบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม  
 
4. เป้าหมายของการแนะแนว  
เป้าหมายของการแนะแนว คือ การที่นักเรยีนสามารถรับผิดชอบตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง ฉลาด เหมาะสมกับ
ตนและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ซึ่งทาใหต้นและสังคมเป็นสุข อาจกล่าวรวมกันได้ว่าเป้าหมายของ
การแนะแนวม ี3 ประการคือ  
1. ป้องกันปัญหา  
2. แก้ปัญหา  
3. ส่งเสริมและพัฒนา  
 
5. ขอบข่ายของการแนะแนว  
การแนะแนวมขีอบข่ายงาน 5 บริการ ซึ่งมคีวามสัมพันธ์เก่ียวข้องกันอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง โรงเรียนจะดาเนิน
งานแนะแนวอย่างได้ผลจะต้องจัดให้มีงานต่าง ๆ ครบทั้ง 5 บริการ คือ  

1. บริการศึกษาและรวมรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Individual Inventory Service) เป็นงานที่เก่ียวกับการ
จัดหารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือทราบความสนใจ ความสามารถ ความถนัด เจตคติ ลักษณะนิสยั 
อารมณ์ ฯลฯ พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมของนักเรียน เช่น สภาพความสัมพันธ์สมาชิกภายในบ้าน อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้ครูรู้จักนักเรยีน และนักเรียนรู้จักตนเองมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือนาเอาความรู้
รายละเอียดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป  

2. บริการสนเทศ (Information Service) เป็นงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
โดยตรง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการศึกษาอาชีพและสังคม อย่างกว้างขวางสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจเหล่าน้ันไปพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางประกอบอาชีพและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบุคลิกได้อย่าง
เหมาะสมกับอัตภาพและสภาพที่เป็นจริงของสังคมต่อไป  
ในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารความรู้ให้แก่นักเรียนหรือการให้บริการสนเทศน้ัน มีวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัด
ป้ายนิเทศ แจกเอกสาร การสาธิต การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ การออกเสียงตามสบาย การจัด
ฉายภาพน่ิงหรือวีดีทัศน์ เป็นต้น  

3. บริการให้คาปรึกษา (Counseling Service) เป็นงานที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมแล้วนาไปสู่การ
ปูองกันปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่างเหมาะสม โดยที่นักเรียนผู้ซึง่ได้รับการให้คา
ปรึกษา พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการตัดสินใจกระทาอยา่งใดอย่างหน่ึงของตน  



 

   

การให้คาปรึกษาจะใช้วิธีการสนทนาอย่างมีหลักการระหว่างครูกับนักเรียนผู้ประสงค์จะขอรับคาปรึกษา ครูที่ทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนจะต้องให้ความรู้ความสามารถทีผ่่านการฝึกฝนเก่ียวกับการให้คาปรึกษาดีพอสมควร จึงจะ
สามารถช่วยให้นักเรียนมองเห็นการตัดสินใจของตนเองได้ การให้คาปรึกษามี 2 ประเภท ได้แก่การให้คาปรึกษาเป็น
รายบุคคลและการให้คาปรึกษาเป็นกลุ่ม  

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) เป็นงานที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจดาเนินตามที่แผนที่ได้วาง
ไว้ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
ตลอดจนการจัดให้การช่วยเหลือได้เหมาะสมกับความต้องการ มีกิจกรรมสาหรับบริการจัดวางตัวบุคคลที่โรงเรียนใหแ้ก่
นักเรียน เช่น การเลือกวิชาเรียน ของนักเรียน การให้ทุนการศึกษา การจัดนักเรียนเข้าชุมนุม การจัดนักเรียนเลือก
กิจกรรมการจดัหางานให้นักเรียนทาในระหว่างปิดภาคเรียนหรือยามว่างเป็นต้น  

5. บริการติดตามและประเมนิผล (Follow-up and Evaluation Service) เป็นงานที่เกิดตามมาหลังจากการดา
เนินบริการใดบริการหน่ึงสิ้นสุดลงเพ่ือให้ทราบผลท่ีเกิดขึน้แก่นักเรียน และผลที่เกิดขึน้จากการดาเนินงานต่าง ๆ ตาม
โครงการ หากจะพิจารณาบริการติดตามและประเมินผลให้ถ่องแท้แล้ว สามารถแยกงาน ออกได้ 2 งาน คือ งานติดตาม
ผลและงานประเมินผล  
งานติดตามผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยนักเรียนแต่ละคนน้ันให้
สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเพ่ือนาข้อมูลที่ได้มาน้ันไปใช้ประเมินผลการ
ดาเนินงานแนะแนวและงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการติดตามผลน้ันมีหลายชนิด เช่น การสํารวจ 
การสอบถอม ไปรษณียบัตร การสัมภาษณ ์บุคคลผูใ้กล้ชิดกับนักเรียน หรือสัมภาษณ์กับนักเรียนโดยตรง เป็นต้น  
งานประเมินผล มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพิจารณาถึง ผลที่เกิดจากการดาเนินโครงการแนะแนวว่า มีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด การดาเนินงานแนะแนวทั้ง 5 บรกิารดังกล่าว จะต้องครอบคลุมทั้งด้านการประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ (กรมวิชาการ, ม.ป.ป)  
 

การศึกษาเป็นรายกรณ ี 
1. ความหมายของการศึกษารายกรณ ี 
ความหมายของการศึกษารายกรณีได้มีผู้ใหค้วามหมายไว้แตกต่างกัน ดังน้ี  
พนม ลิ้มอารีย์ (2530) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษารายกรณี หมายถึงการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับบุคคลอย่าง
ลึกซึ้ง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้บุคคลพฤติกรรมเช่นน้ัน หรือพฤติกรรมแปลกไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมทั้ง
แปลความหมายของพฤติกรรมน้ัน ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาและการปรับตัวของบุคคลอย่างไร  



 

   

อนนต์ อนันตรังษี (2517) กล่าวว่า การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี คือการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับบุคคลเป็นราย
กรณีไป โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือจะหาทางช่วยบุคคลได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่นด้านอารมณ์ สังคม เจต
คติ ความสนใจและการเรียนเป็นต้น  
กมลรัตน ์หล้าสุวงษ์ (2527) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี คือ การศึกษารายละเอียดต่าง ที่สําคัญ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงของสังคม เช่น บุคคล กลุ่ม ชุมชน สถาบัน ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันมักเน้นศึกษา
รายละเอียดของแต่ละบุคคล การศึกษารายละเอียดของแต่ละบุคคลน้ีจะต้องศึกษาต่อเน่ืองกันไประยะเวลาหน่ึง แลว้นา
รายละเอียดที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา หรือไม่
เป็นปัญหาก็ได้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหน่ึง หรือหลาย ๆ ด้าน ถ้าในรายที่เป็นปัญหาจะ
ใช้แนวทางในการท่ีจะช่วยเหลือแก้ไข แต่ถ้าในรายที่ไม่เป็นปัญหาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปูองกัน ส่งเสริม หรือนาไป
เป็นแบบอย่างแก่ บุคคลอ่ืนต่อไปในปัจจุบันและอนาคต  
สุภาพรรณ โคตรจรัส (2528) กล่าวคือศึกษารายกรณี เป็นวิธีการศึกษารายกรณี และวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดย
ละเอียด อาจจะเป็นการศึกษาบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยละเอียด กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง ชุมชนใด ชุมชนหน่ึง หรือ
สถาบันใดสถาบันหน่ึง การศึกษารายกรณี มิได้ความหมายความเฉพาะการรวบรวมข้อมูลประวัติของบุคคลที่ถูกทา
การศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังรวบรวมถึงการนาข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราหะ จัดหมวดหมู่ และหาความสัมพันธ์ เพ่ือนาไปสู่การ
วินิจฉัย การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือดาเนินการและติดตามผลตามลาดับ  
ดังน้ันจึงกล่าวสรุปได้ว่า การศึกษารายกรณี หมายถึง การศึกษารายละเอียดขอบงบุคคลอย่างลึกซึ้งและวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเกิดพฤติกรรมเหลา่น้ันว่ามีสาเหตุจากอะไร เพ่ือหาทางช่วยเหลือให้บุคคลได้ สามารถปรบัปรุงตนเองได้ดีขึ้น
ในทุกด้าน พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือปูองกันและส่งเสริมให้บุคคลที่ถูกศึกษาน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี  
การศึกษารายกรณีจุดมุ่งหมายที่สําคัญหลายประการ ดังน้ี  
กมลรัตน ์หล้าสุวงษ์ (2527) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณีว่า มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ  
1. เพ่ือใช้ในการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นจุดมุ่งหมายย่อย ๆ ได้ดังน้ี  
  1.1 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาหรับการวินิจฉัย และรักษาในรายที่มีปัญหาการปรับตัว ปัญหาการเรียน ปัญหาเศรษฐกิจ  
  1.2 เพ่ือทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจบุคคลได้อย่างละเอียด ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์การให้คาปรึกษา  
  1.3 เพ่ือทาให้บุคคลที่รับการศึกษา ได้รู้จักวิเคราะห์ตนเองจนเกิดความเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็น
จริง  
  1.4 เพ่ืออบรมครูประจาการให้เข้าใจวิธีการศึกษารายกรณีได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะทาให้งานแนะแนวมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
2. เพ่ือใช้ในกรณีอ่ืน ๆ ได้แก่  



 

   

2.1 เพ่ือใช้ในการวิจัย โดยศึกษาสาเหตุในอดีตและปัจจุบันเพ่ือทานายพฤติกรรมที่จะเกิดในอนาคตซึ่งอาจเป็น
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ได้  

2.2 เพ่ือติดตามผลของการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันเป็นแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่าง ๆ 
ต่อไป  

2.3 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาหรับศกึษาบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ผู้ศึกษาสนใจ เช่น ความสามารถพิเศษบุคลิกภาพที่ดี เป็น
ต้น  
พนม ลิ้มอารีย์ (2530) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการศึกษารายกรณี ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ให้การช่วยเหลือและแก้ไขได้
อย่างถูกต้อง  

2. เพ่ือสืบค้นกระสวน (Pattern) ของพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม
และจิตใจ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ให้การส่งเสริมพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  

3. ช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความจริงเก่ียวกับตนเอง สามารถพัฒนาตนเองสามารถว่าง
แผนชีวิต สามารถตัดสินใจเลอืกแนวทางศึกษาต่อ เลือกอาชีพ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และมีประสทิธิภาพ  

4. ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนเองได้ดีขึ้น และให้ความร่วมมอืกับทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาของ
บุตรหลานของตน  

5. ช่วยให้คณะครูได้เข้าใจนักเรียนอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ถูกต้อง และนาผลของการศึกษารายกรณีไปใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการให้บริการต่าง ๆ แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน  

 

3. ประโยชนข์องการศึกษารายกรณ ี 
การศึกษารายกรณีเป็นกลวิธีที่มีประโยชน์ต่อผู้นามาใช้ ซึ่งมีทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม  
กมลรัตน ์หล้าสุวงษ์ (2527) ได้แบ่งประโยชน์ของการศึกษารายกรณี ออกเป็น 2 ทาง ดังน้ี  

1. ประโยชน์ทางตรง อันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการผู้รับการศึกษา น่ันก็คือทาให้ผู้รบัการศึกษาได้ เข้าถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากย่ิงขึ้น เข้าใจสาเหตุของปัญหาได้กว้างขวางขณะเดียวกันทาให้เป็นคนที่รู้จักใช้เหตุผล
ในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

2. ประโยชน์ทางอ้อม เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับการศกึษานั่นก็คือทาให้ผู้รับการศกึษาได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และในขณะเดียวกันผู้รับการศึกษาก็จะเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้จักปูองกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้ในที่สุด  
พนม ลิ้มอารีย์ (2530) ได้สรปุประโยชน์ของการศึกษารายกรณีไว้ดังน้ี  

1. ประโยชน์ต่อครูและผูแ้นะแนวที่เป็นผู้ศึกษาโดยตรง  
  1.1 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนว ได้รายละเอียดเก่ียวกับตัวนักเรียนอย่างกว้างขวางทาให้รู้จักและเข้าใจ

ธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จริง ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวมีความเข้าใจหรือยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลดีขึ้น 
มีจิตใจเป็นกลาง ไม่มีอคติต่อผู้ที่มาเกี่ยวข้อง  



 

   

  1.2 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวเข้าใจถึงสาเหตุและเง่ือนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทาให้
มองเห็นลู่ทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมทันเวลาและเหตุการณ์  

  1.3 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวมีความรู้ในการใช้ทักษะ เครื่องมือและกลวิธีต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับตัว
นักเรียน และยังช่วยให้เป็นคนมีเหตุผล รู้จกัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา
ประกอบพิจารณาตัดสินใจ  

2. ประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นผู้ได้รับการศึกษา ดังน้ี  
  2.1 ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับความจริงเก่ียวกับตนเองหรือแก้ไขปัญหาของตนเอง เพ่ือ

ช่วยให้มีสภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  
  2.2 ช่วยให้นักเรียนมีกาลังใจและความเต็มใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังและเข้มแข็ง  
3. ประโยชน์ต่อคณะครูและนักเรียน ดังน้ี  
  3.1 ช่วยให้คณะครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนของตนเองดีขึ้น ยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ให้กับนักเรียน  
  3.2 ให้นักเรยีนได้ทราบข้อมูลจริงๆต่างๆ เก่ียวกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน ทาให้สามารถนา

ข้อเท็จจริงเหลา่น้ันเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการให้บริการต่างๆแก่นักเรียนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการศึกษา  
  4.1 ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนดีขึ้นทาให้สามารถปฏิบัติต่อบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม  
  4.2 ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจ เพราะได้ตระหนักว่า โรงเรียนมีความต้ังใจและจริงใจในการปูองกัน 

ช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการศึกษารายกรณีมีประโยชน์มากมายกับบุคคลหลายฝุาย เช่น 
ผู้ศึกษา ผู้ถูกศกึษา คณะครู บิดามารดา ผูป้กครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถาบัน เพ่ือน ฯลฯ ตลอดจนผู้ที่สนใจใน
การศึกษารายกรณี และผลการศึกษานอกจากจะเป็นแนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกศึกษาแลว้ยังสามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อีกในเรื่องแนวทางการปูองกันการเกิดปัญหาต่างๆต่อไปได้  

4. กระบวนการศึกษาในการศึกษารายกรณี  
การศึกษารายกรณีเป็นวิธีการศึกษารายละเอียดของบุคคลทุกด้าน อย่างต่อเน่ืองกันเป็นเวลานานโดยใช้เทคนิคการแนะ
แนวหลายๆอยา่ง ในการรวบรวมข้อมูลของบุคคลโดยมีขั้นตอนในการศึกษาอย่างมีระบบ เพ่ือพยายามทาให้เป็นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ควรแก่การเช่ือถือได้ (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์,2527)  
อนันต์ อนันตรังษี (2517) ได้กล่าวถึง กระบวนการศึกษารายกรณีว่ามีขั้นตอน ดังน้ี  

1. ขั้นรวบรวมรายละเอียด ซึง่ประกอบไปด้วย  
  1.1 สมมติฐานของปัญหา  
  1.2 การตรวจสอบ  
  1.3 ประวัติสุขภาพร่างกาย  



 

   

  1.4 ประวัติเก่ียวกับการเรียน  
  1.5 ประวัติเก่ียวกับทางบ้าน  
  1.6 ประวัติทางสังคม  

2. ขั้นวินิจฉัย (Diagnosis)  
3. ขั้นแก้ปัญหา (Treatment)  
4. ขั้นติดตามผล (Follow-up)  

กมลรัตน ์หล้าสุวงศ ์(2527) ได้นาเสนอรูปแบบการศึกษารายกรณี โดยแบ่งกระบวนการศึกษา ออกเป็น 7 ขั้นตอน
ดังน้ี  

ขั้นที1่ การกําหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน  
ขั้นที2่ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นที3่ การวินิจฉัย  
ขั้นที4่ การช่วยเหลือ การปูองกันและการสง่เสริม  
ขั้นที5่ การทานาย  
ขั้นที6่ การติดตามผล  
ขั้นที7่ การสรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 

ภาระหน้าท่ีของครู  
การเป็นครูที่ดีหรือครูตามอุดมการณ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีศีลธรรมและมีความสามารถในการปฏิบัติได้ ความรู้ทาง
วิชาการของครูต้องเป็นความรู้ที่รู้จริง ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยที่ครูจะต้องศึกษาทาความเข้าใจใน
วิชาการให้ถ่องแท้ก่อนการลงมือสอนหรือลงมือปฏิบัติ การเตรียมการสอนจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคร ูรวมทั้งการเข้าใจ
ปัจจัยในการเรยีนของผู้เรียน เพ่ือจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ภาระหน้าที่ครูม ี7ประการ คือ  

1. หน้าที่การสอนและการเผยแพร่วิชาการ (Duty of Teaching and Academic Extention) ได้แก่
รับผิดชอบดาเนินการสอนรายวิชาให้ลุล่วงด้วยดี รวมทั้งการแพร่วิชาความรู้แก่ผู้สนใจอ่ืนๆ เช่น สอนวิชาต่างๆ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ เป็นวิทยากรเผยแพร่วิชาชีพแก่ประชาชน เป็นต้น  

2. หน้าที่ให้การสนับสนุนและให้บริการการเรียน (Duty of Support to Teaching and Learning) 
ได้แก่รับผิดชอบดาเนินงาน จัดหา จัดหมวดหมู่ เก็บรักษา ซ่อมบํารุง และให้บริการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที ่ยานพาหนะและอ่ืนๆ อันเป็นการสนับสนุนและให้บริการแก่การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ืออานวยให้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นและมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น 
งานสื่อการสอน งานทดสอบ งานทะเบียนและวัดผล เป็นต้น  

3. หน้าที่การบริการและปกครองนักเรียน (Duty of Student Service and Movement) ได้แก่ 
รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการอานวยการให้การศึกษาแก่นักเรียน เพ่ือให้ดาเนินชีวิตในฐานะผู้เรียนอย่างราบรื่น 
รวมถึงการศึกษาเสริมหลักสตูร การแนะนาหรือแนะแนวทางด้านการศึกษา การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพและการแก้ไข
ปัญหาส่วนตัว ทั้งยังรวมถึงการจัดระบบการปกครอง ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี  



 

   

4. หน้าที่การบริหารวิชาการ บุคลากรและสถาบัน (Duty of Administration Academic,Personal 
and Instructional Affaires) ได้แก่ รับผิดชอบดาเนินการบริหารและจัดการในหน่วยงานย่อย เช่น ภาควิชาหรือ
แผนกวิชา และหน่วยงานใหญ ่คือ สถานศกึษา เพ่ือให้การดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปโดยความราบรื่น
และเรียบร้อยตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร ธุรกิจ และอ่ืนๆของหน่วยงานน้ัน เช่น 
หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าอาคารสถานที่ เป็นต้น  

5. หน้าที่การพัฒนาสถาบัน (Duty of and Instruction Development) ได้แก่ รับผิดชอบดาเนินการ
ในเรื่องที่เป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง ให้แก่หน่วยงานโดยรวมคือ สถานศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือหลักการที่ผู้บริหารสถาบันกําหนดให้ เช่น งานศูนย์ข้อมูล กรรมการตรวจการจ้าง
งาน การซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  

6. หน้าที่ธุรกิจและบริการทั่วไป (Duty of General Affairs and Service ) รับผิดชอบดาเนินการหรือ
การกระทาเพ่ือให้งานธุรการและด้านบริการทั่วไปของหน่วยงานย่อย เช่น คณะวิชาหรือแผนกวิชา และงานของ
หน่วยงานใหญ่ คือ สถานศึกษา เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักการและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้สาหรับหน่วยงานน้ันๆ ทั้งที่
เก่ียวกับบุคคลหรือสิ่งของภายในหน่วยงานเอง และบุคคลหรือสิ่งของภายนอกหน่วยงาน  

7. หน้าที่อ่ืนๆ (Duty of Other Assignment) ได้แก่ รับผิดชอบดาเนินการในหน้าที่ย่อยอ่ืนๆที่ยังไม่ได้
กล่าวถึง แต่เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดาเนินการที่กําหนดไว้ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรือตามนโยบายหรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ  
สรุป ครูเป็นผู้ที่ต้องรับภาระหน้าที่อันหนักในการอบรมสัง่สอนศิษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคีณุค่า
ของประเทศชาติ การทาให้นักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องให้ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม จิต
วิญญาณของการเป็นครูอย่างแท้จริง  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ภรณี ธรรมาภรณ์พิลาส (2513) ได้ทาศึกษาสาเหตุการหนีเรียนของนักเรียน 5 คน พร้อมทั้งวิธีให้คาปรึกษาเพ่ือการ
ช่วยเหลือ ผลปรากฏว่า สาเหตุที่ทาให้เด็กหนีโรงเรียนน้ันแตกต่างกันออกไปในแต่ละราย สรุปว่า เด็กมีปัญหาทางดาน
อารมณ์ ปัญหาการเรียนอ่อน ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางบ้าน และมปัีญหาทางด้านสังคม  
สาวิกา กาญจน (2518) ได้ทาการศึกษาเด็กเป็นรายกรณีนักเรียน 6 คน โดยการบาบัดด้วยหนังสือเพ่ือให้เด็กมีการ
ยอมรับตนเอง ลดความวิตกกังวล และมีความเอ้ือเฟ้ือ ซึ่งเป็นกลุ่มปัญหา 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มปัญหาละ 2 คน แล้วนา
มาศึกษาเฉพาะคน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความคิดหลังจากการบาบัดด้วยหนังสือ โดยการ
ทดสอบด้วยแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า เด็กมีการยอมรับตนเองมากข้ึน มีความวิตกกังวลน้อยลง และมีความเอ้ือเฟ้ือ
มากขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 3 กลุ่มปัญหา  
มณฑนี บูรณเขตต์ (2532) ได้ศึกษาลักษณะภูมิปลังและสภาวะทางจิตใจของหญงิที่ถกูข่มขืนอย่างละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติชีวิต ระดับสติปัญญา บุคลิกภาพ เจตคติ และสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาเป็นรายกรณี จานวน 10 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่ถูกข่มขืนโดยได้รับการช่วยเหลือและติดต่อกับ 



 

   

ทางโครงการบ้านถนอมรัก ผลการวิจัยพบว่า เหตุการณ์ข่มขืนที่เกิดขึ้นมผีลกระทบต่อกรณีศึกษาหลายด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม  
จากการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษารายกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังไม่มีผูใ้ดศึกษารายกรณีเก่ียวกับนักเรียนในความ
ดูแลรับผิดชอบ จึงทาให้ผู้ศกึษามีแนวคิดและสนใจที่จะศกึษานักเรียนรายกรณี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัญหาต่างๆ
ของนักเรียน ซึง่จะได้ช่วยเหลือ ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในความรับผิดชอบน้ันด้วย  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

บทที่ 3 
 

   วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 วิธีดาเนินการศึกษา  
ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการดาเนินการศึกษาซึง่ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  

จุดประสงค์ของการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัญหาต่างๆ ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในฐานะครูประจาวิชา  
2. เพ่ือช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ปัญหานกัเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในฐานะครู
ประจาวิชา นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 
คน  
3. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบในฐานะครูประจาวิชา นักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.1 แผนกพณิชยการม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาจานวน 1 คน  
4. เป็นตัวอย่างและแนวทางแก่ครูทีท่าหน้าที่ครูที่ปรึกษา  
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 แผนกพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

วิธีการศึกษารายกรณ ี 
การศึกษารายกรณี มีวิธีการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ  
1. กําหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน คือ การรู้จักและดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยใกล้ชิดจะทาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และมีผลการเรยีนดีขึ้น  
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานรวบรวมข้อมูลของนักเรียนและรวบรวมข้อมูลจากผูท้ีเ่ก่ียวข้อกับ
นักเรียน เอศึกษาพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 8 เทคนิค ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
2.1 เทคนิคทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ม ี6 เทคนิค ดังน้ี  
2.1.1 การสังเกตและบันทึกการสังเกต เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยพฤติกรรมโดยสังเกต
นักเรียนในคาบกิจกรรมโฮมรูม คาบแนะแนว คาบการสอนที่ครูผู้สอนรับผิดชอบสอน และนอกห้องเรียน ประมาณ 3-
ครั้ง ครั้งละประมาณ 20-40 นาที แล้วแต่กรณี เพ่ือดูพฤติกรรมทีแ่สดงออกของนักเรียนและหลังจากการสังเกตแล้วมี
การจดบันทึกทุกคร้ัง  



 

   

2.1.2 การสัมภาษณ์ เพ่ือหาข้อมูลจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน โดยการสัมภาษณแ์บบไม่มีพิธีรีตอง (Informal 
Interview) ทาการสัมภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี  
1) นักเรียน  
2) ครูประจาวิชาต่างๆ  
3) เพ่ือนนักเรียนที่เรียนในหอ้งเดียวกัน  
4) ผู้ปกครองนักเรียน  
ในการสัมภาษณ์จะใช้เวลาตอนพักกลางวัน หลังเลิกเรียน และเวลาว่าง สัมภาษณ์ประมาณ 3-5 ครั้งๆละประมาณ 20-
40 นาที แล้วแต่กรณี และทาการบันทึกผลการสัมภาษณ์ทนัทีหลังจากยุติการสัมภาษณ ์ 
2.1.3 การเย่ียมบ้าน เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางบ้าน เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคคลในบ้าน 
เพ่ือทราบถึงฐานะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางบ้านด้วยตนเอง ตลอดจนร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการเยี่ยมบ้านจะเยียมอย่างน้อย 1 ครั้ง และใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที 
แล้วแต่กรณ ีการเย่ียมบ้านจะปฏิบัติดังน้ี  
1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการเย่ียมบ้าน  
2) นัดวัน เวลา ที่จะไปเย่ียมบ้านผู้ปกครองโดยโทรศัพท์หรอืส่งไปรษณียบัตร  
3) ไปเย่ียมบ้าน จะใช้เทคนิคการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลภายนอกในบ้านตามความเหมาะสม  
4) บันทึกการเย่ียมบ้าน  
2.1.4 การเขียนอัตชีวประวัติ โดยผู้สังเกตแจกกระดาษที่กาหนดหัวข้อให้เขียนเรื่องราวจากความเป็นจริงที่สุด (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก)  
2.1.5 บันทึกประจาวัน เป็นการให้นักเรียนเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเป็นกิจกรรมประจาวัน ให้เปิดเผย
ความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยมีการช้ีแจงให้นักเรียนทราบก่อนการเขียนบันทึก โดย
ให้นักเรียนเขียนบันทึกประจาวันต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีหัวข้อดังน้ี  
1) ช่ือ อายุ เพศ ของผู้บันทึก  
2) วัน เดือน ปี ที่บันทึก  
3) กิจกรรมทีท่าในวันน้ัน  
2.1.6 แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงบางประการที่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา และ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป แบบสอบถามท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามแบบกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งมีข้อมลูดังน้ี  
1) ประวัติส่วนตัวของครอบครัวนักเรียน  
2) ประวัติสุขภาพของนักเรียน  
3) สังคมและกิจกรรมของนักเรียน  
4) กิจกรรม การศึกษา และปัญหาของนักเรียน  
 



 

   

3. การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาที่พบ นาเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานประกอบกับการนาทฤษฎีทางจิตวิทยา
มาช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ พร้อมทั้งหาวิธีการช่วยเหลือแก้ปัญหาตลอดจนแนะแนวทางแก่นักเรียนในการแก้ปัญหา
หรือปรับตัวที่เหมาะสม  
4. ทาการช่วยเหลือนักเรียน โดยให้คาปรึกษาแก่นักเรียนทกุคนที่เป็นที่ปรึกษา  
5. ทานายผล เพ่ือบอกให้นักเรียนทราบถึงปัญหาต่างๆและปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็น
ผลมาจากการวิเคราะห์และการวินิจฉัย เพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับการปฏิบัติตนในพฤติกรรมทีม่ีปัญหา  
6. การติดตามผล ทาการติดตามผลในขณะที่ทาการศึกษาทุกระยะ คือ ติดตามผลทุกคร้ังที่พบข้อมูล หรือแต่ละคร้ังทีใ่ห้
การช่วยเหลือ และให้การส่งเสริมไป เพ่ือประเมินว่าแนวทางในการช่วยเหลือน้ันถูกต้องได้ผลดีหรือไม่อย่างไร จะต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขต่อไปอย่างไร  
7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะสาหรับนักเรียน  
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน  
7.3 ข้อเสนอแนะสาหรับบุคคลที่สนใจ หรอืจะศึกษาบุคคลน้ันต่อไป หรือจะศึกษาบุคคลในลกัษณะเช่นเดียวกันต่อไป  

แบบแผนการศึกษาและ การวิเคราะห์ข้อมูล  
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ในลักษณะของการวิจัย
เชิงสัมพันธ์ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดด้วยตนเอง อย่างละเอียดทุกขั้นตอน โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆดัง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นการนาเอา
ข้อมูลมาสรุปหาข้อเท็จจริง  
ดังน้ันผลการศึกษาครั้งน้ีจึงเขียนสรุปเป็นรายบุคคล ต้ังแต่ประวัติต่างๆ ลกัษณะของปัญหา การวินิจฉยั การช่วยเหลือ 
การป้องกัน การส่งเสริม การติดตามผล ตลอดจนการสรุปผล และ ข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการศึกษารายกรณี พฤติกรรมนักเรียน 1 คน โดยใช้ขั้นตอน 7 ขั้นตอน และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 6 เทคนิค 
ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2555 ผู้ศึกษาขอสรุปการศึกษาดังน้ี  
1. ลักษณะท่ัวไป  
น้อง (นามสมมติุ) เป็นเด็กไทยอายุประมาณ 16 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ผิวเน้ือสีดําแดง ใบหน้าเป็น
รูปวงรี คางแหลม นัยน์ตากลมใหญ่สีดํา  ผมสีดํา ความสูงประมาณ 150 ซ.ม. น้าหนัก 45 กิโลกรัม รูปร่างเล็กผอมบาง 
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมีโรคประจาตัว ลักษณะพิเศษหลังค่อมเล็กน้อย ลักษณะนิสัยเรียบร้อย เงียบขรึม 
ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ช่างพูด แต่ก็เข้ากับเพ่ือนได้บ้าง แต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ของงครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ํา  
2. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  
2.1 การสงัเกตและการบนัทึกการสังเกต จากการสังเกตพบว่า น้องเป็นเด็กเรียบร้อยเงียบขรึม ไม่คอ่ยร่าเริงแจ่มใส
เหมือนเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน แต่ก็พยายามต้ังใจเรียน ทํางานที่ครูสั่งเรียบร้อย มีความรับผิดชอบพอประมาณ การพูดกับ
ครูและเพ่ือนๆเรียบร้อย ขาดเรียนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก ในเวลาเรียนหนังสือชอบน่ังคนเดียวไม่เข้าใกล้ใคร เวลาครูสอนจะ
ต้ังใจฟัง เครง่ครัดกับคาสั่งของครู เขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็สังเกตดูมี ความพยายามที่จะ
ทําให้สําเร็จ อุปกรณ์การเรียนมีครบ เข้ากับเพ่ือนๆได้บางครั้งก็มีปัญหาขัดแย้งกับเพ่ือนๆบ้างสาเหตุจากการหวงของ  
2.2 การสัมภาษณ์ จากการสมัภาษณ์พบว่า น้องมีพ่ีน้อง 2 คน อาศัยอยู่กับพ่อและแม่  สมาชิกในบ้านมี 4 คน คือ พ่อ 
แม่ น้อง และน้องชาย  จากการสัมภาษณพู์ดคุยกับพ่อ พบว่า น้อง เป็นเด็กเงียบๆ ไม่ค่อยพูด กลับจากโรงเรียนจะช่วย
ทางานที่บ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย คือ กวาดบ้าน ถูบ้าน หุงข้าว และล้างจาน บุคคลในบ้านที่พ่อรักและไว้วางใจที่สุดก็
คือ พ่อ ส่วนบุคคลที่น้องสนิทสนมมากที่สดุก็คือ น้องชาย แต่ก็มีบ้างคร้ังที่มีเรื่องขัดแย้งกันบ้าง ในเร่ืองการเรียน น้อง
สนใจเรื่องการเรียนดี มีการบ้านทําเกือบทุกวัน เวลาว่างบางครั้งก็อ่านหนังสือบ้าง เอ๋ยไปเรียนแต่เช้าและกลับบ้านตรง
เวลาไม่เคยเถลไถล พ่อบอกว่า พ่อเป็นเด็กที่น่าสงสาร มีโรคประจาตัวมาตังแต่เล็กอีกด้วย ต้องไปหาหมอเป็นประจํา  
การสัมภาษณ์เพ่ือนพบว่า น้อง เป็นคนขรึมไม่ค่อยพูดเล่นกับเพ่ือน และโกรธง่ายเมื่อเพ่ือนล้อเล่นด้วย ชอบเดินไปไหน
มาไหนคนเดียว และจะเลือกทางานคนเดียวมากกว่าทางานเป็นกลุ่ม แต่น้องก็ส่งงานตามกําหนดเวลาที่ครูนัดหมายทุก
ครั้ง  
2.3 การเย่ียมบ้าน จากการเย่ียมบ้านพบว่า น้อง บ้านเลขที ่168 หมู่ 10 ตาบล บ้านโพธ์ิ อาเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเช่า ระยะห่างจากบ้านมาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 15 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดยใช้รถจักรยานยนต์ ลักษณะบ้านที่อยู่เป็นห้องแถวช้ันเดียว 30 เมตร เท่าน้ัน ติดริม
ถนน ภายในบ้านมีห้องนอน 1 ห้อง มีห้องน้า 1 ห้อง ที่ทําครัว 



 

   

ด้านหลัง และมีพ้ืนที่ทาครัวด้านหลัง มีพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าภายในบ้าน เครื่องอานวยความสะดวกในบ้านมีตามฐานะ
คือ โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าว ลักษณะของบ้านสะอาดเรียบร้อยพอสมควร  
2.4  บันทึกประจาวัน จากบันทึกประจาวันของน้อง ทําให้ทราบว่า น้องมีกิจวัตรประจาวันในแต่ละวันคล้ายคลึงกัน 
ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันธรรมดาจะต่ืนนอนเวลา 05.30 น. ทํากิจวัตรส่วนตัวก่อนไปเรียน บางวันก็รับประทาน
ข้าวเช้าที่บ้าน บางวันก็ไปรับประทานข้าวเช้าที่วิทยาลัย บางวันก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าเพราะกลัวไม่ทันเข้าทํากิจกรรมหน้า
เสาธง น้องจะไปถึงวิทยาลัยประมาณ 07.15 น. หลังเลิกเรียนเมื่อถึงบ้านจะเก็บกวาดบ้านถูบ้าน ตังหม้อข้าว จากน้ันจะ
ทําการบ้าน ดูโทรทัศน์ รอพ่อ และแม่ กลับจากทํางานจึงจะรับประทานข้าวเย็นพร้อมกัน จะเข้านอน ประมาณ 21.00 
น. หรือบางวันก็ดึกกว่าน้ีถ้าหากการบ้านยังไม่เสร็จ ถ้าเป็นวันหยุดจะนอนต่ืนสายกว่าวันอ่ืนๆ แต่ก็ไม่ได้ทําอะไร ดู
โทรทัศน์ อ่านหนังสือบ้างและซักเสื้อผ้าของตนเองและของพ่อแม่  
2.6 แบบสอบถาม จากแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริง ส่วนตัว ภูมิหลัง สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังใน
อนาคต ปรากฏดังน้ี  
ประวัติส่วนตัวและครอบครัว น้อง อายุ 16 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ มพ่ีีน้อง 2 คน น้องเป็นพ่ีสาวคนโต 
มีน้องชายอีก 1 คน เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ 9 ขวบ อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านที่อาศัย
บ้านเช่าช้ันเดียว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ค่อยดีถึงกับลําบาก  
ประวัติสุขภาพ น้องยังมีโรคประจาตัวด้วย คือ โรคหอบ อาการของโรคคือ เหน่ือยง่ายต้องไปพบแพทย์ตามนัดเสมอ  
ประวัติการเรียน ปัจจุบันกาลงัศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.1 แผนกพณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ความคาดหวังในอนาคตอยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวและทําใหพ่้อแม่อยู่อย่าง
สบายได้ 
3. การวินิจฉัย  
จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ตลอดจนการวิเคราะห์และการตีความของข้อมูลทั้งหมด จะเห็นว่ามีความ
สอดคล้องกันพอสมควร ดังน้ันจึงพอวินิจฉัยได้ว่า น้อง มปัีญหาดังน้ี  
3.1 ปัญหาด้านการเรียน น้อง มีผลการเรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ระดับคะแนนเฉล่ียที ่2.91 ผลการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างดี เน่ืองจากน้องเป็นคนเงียบขรึม เมื่อมีปัญหาขณะท่ีครูสอนก็ไม่กล้าซักถาม เป็นเหตุใหผ้ลการเรียนไมดี่
เท่าที่ความ  



 

   

3.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว คือ พ่อของน้องมีอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่ค่อยพียงพอที่จะใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และให้น้องใช้จ่ายในการเรียนหนังสือ น้องจึงอยากให้โรงเรียนช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาหรือค่าอาหาร
กลางวัน หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
3.3 ปัญหาด้านสุขภาพ น้องเคยได้รับอุบัติเหตุและมีโรคประจาตัว จึงทาให้สุขภาพไม่แข็งแรง  
3.5 ปัญหาส่วนตัว น้องไม่ชอบพูดเล่นกับเพ่ือน ชอบอยู่คนเดียว คิดคนเดียว ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และความรู้สึก
ว่าตนเองอ่อนแอ  
4. การช่วยเหลือ การป้องกัน และการส่งเสริม  
จากการท่ีได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาของน้องแล้ว ผู้ศึกษาจึงวางแผนในการช่วยเหลือ และได้ทาการช่วยเหลือไปแล้ว
ดังน้ี  
4.1 ให้ความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นไปของน้องในด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้น้องรู้ว่ามีคนสนใจเอาใจใส่และห่วงใยเขา  
4.2 ให้ความยกย่องชมเชยบ้างตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร เพ่ือให้น้องเกิดกาลังใจ และมีความรู้สึกว่า เขามี
คนสนใจและเข้าใจเขา  

4.3 ให้คาปรึกษาแก่น้อง โดยใช้ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered 
Counseling) เพ่ือให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองมากข้ึนเพ่ือจะได้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข เปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพของตนเองต่อไป  
4.4 พยายามให้ข้อเสนอแนะต่างๆท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่พ่อของน้องกับตัวน้อง ได้แก่ การดูแลเอาใจใสแ่ละคอยให้
กาลังใจเรื่องการเรียน เรื่องสุขภาพ คอยดูแลให้ออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยการเล่น
กีฬา หรือออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตนเองบ้าง เป็นต้น  
4.5 ให้คาแนะนําในสิ่งที่คิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องเองในเรื่องการคบเพ่ือน การทางานร่วมกับเพ่ือน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองต่อไป  
4.6 ไปเย่ียมบ้านของน้องเป็นระยะ เพ่ือให้เขาเกิดความรู้สึกว่ายังมีคนที่ห่วงใย และติดตามความเป็นอยู่ของเขาเสมอ  
4.7 แจ้งครูประจาช้ันต่อไป เพ่ือให้ครูประจาช้ันให้ความสนใจเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และจะได้หาทางส่งเสริมการ
ปรับปรุงพฤติกรรมของน้องต่อไป  
5. การทํานายผล  
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หากพ่อและแม่ของน้องให้ความสนใจ ติดตาม สอบถาม และประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือ
หาทางช่วยเหลือ ผู้ศึกษาเช่ือว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องน้ีจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้น โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจเป็น
ปัจจัยเสริม เพ่ือให้น้องได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน และความเป็นอยู่ของตนเอง น้องก็จะสามารถปรับพฤติกรรม
ของตนเองให้ดีย่ิงขึ้น  



 

   

6. การติดตามผล  
จากการติดตามผลหลังจากทาการศึกษาไปแล้วระยะหน่ึง พบว่าได้ผลดีขึ้นบ้าง กล่าวคือ น้องสามารถทางานรวมกลุ่ม
กับเพ่ือนๆบ้างในเวลาว่าง ตลอดจนสังเกตเห็นว่าเมื่อมีปัญหาในช่ัวโมงเรียน น้องกล้าซกัถามครูผูส้อนมากขึ้น  
7. การสรปุผล และข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาทําให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเก่ียวกับ น้องพอสมควร เข้าใจถึงสภาพปัญหาได้ว่า จากปัญหาด้านครอบครัว 
ตลอดจนสุขภาพของตนเองไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจาตัว หากครูและผู้ปกครองหรือผู้ที่ใกล้ชิด สนใจเอาใจใส่น้องอย่าง
จริงจังจะส่งผลให้น้องสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได้  
8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ขอเสนอแนะสาหรับผู้รับการศึกษา น้องควรให้ความสนใจเอาใจใส่ตนเองให้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ 
พยายามทาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ  
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับพ่อและแม่ของน้อง ควรดูแลเอาใจใส่น้องให้ความใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม ควรซักถามความ
เป็นไปต่างๆของน้องเช่น เรื่องการเรียน เรื่องสุขภาพ เรื่องการคบเพ่ือน หรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจส่วนตัวของน้อง ควร
ให้กาลังใจ ใหร้างวัลเช่น คาชม การแสดงความช่ืนชม หรือการแสดงความรัก เป็นต้น เมื่อน้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ควรหรือเมื่อประสบความสาเร็จบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม  
8.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคคลที่สนใจจะศกึษาในลักษณะเช่นเดียวกันต่อไปน้ี ควรให้ความสนใจเอาใจใส่อย่างแท้จริง 
ควรให้การยอมรับ เข้าใจและเห็นใจตัวผู้ถูกศึกษา ควรแสดงความรักความห่วงใยเป็นที่ปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและ
ด้านอ่ืนๆ ผู้ศึกษาควร สร้างศรัทธาและความไว้วางใจให้แก่ผู้ถูกศึกษา ทัง้น้ีจะช่วยให้เขากล้าที่จะให้ขอ้มูลที่เป็นจริง ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ถูกศึกษาได้ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษารายกรณี การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษา  
1. ประวัติและลักษณะท่ัวไป  
น้อง (นามสมมติุ) อายุ 16 ปี มีพ่ีน้อง 2 คน น้องเป็นพ่ีคนโต และมีน้องชายอายุ 9 ขวบ กําลังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษา
ปีที่3 ที่โรงเรียนบ้านพะไล ปัจจุบันน้องอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านเช่า บ้านเลขที ่168 หมู่ 10 ตําบล บ้านโพธ์ิ อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา น้อง ลักษณะนิสัยเคร่งขรึม เก็บตัว ไม่ค่อยพูด สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคประจาตัว  
2. การวินิจฉัย  
จากการศึกษาพบว่า น้องมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพ คือ บิดามีโรคประจาตัวสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง น้องจึงเป็น
เด็กเงียบขรึม ขาดความม่ันใจในตนเอง  
3. การช่วยเหลือ  
การช่วยเหลือที่ให้แก่เอ๋ยเพ่ือให้เอ๋ยปรับปรุงพฤติกรรม โดยให้ความสนใจ ห่วงใยเอาใจใส ่ยอมรับความสามารถในตัว
เขา ให้คํายกย่องชมเชย ให้คาปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ให้เขาและรู้จักและ
เข้าใจตนเองมากขึ้น เพ่ือจะได้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์แก่พ่อและแม่ของน้อง ในการดูแลเอาใจใส ่ให้ความรัก ความสนใจ ดูแลสุขภาพ ให้ออกกา
ลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้ความสนใจเอาใจใส่ใกล้ชิดในฐานะครูผู้สอน เพ่ือจะได้หาทาง
ส่งเสริมต่อไป  
4. การติดตามผลและสรุปผล  
จากการติดตามผลหลังจากทีไ่ด้ศึกษาไประยะหน่ึง น้องมีการเข้าร่วมสังคมกับเพ่ือนดีขึ้น ปัญหาการขดัแย้งกับเพ่ือน
ลดลง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้เหมาะสมย่ิงขึ้น  



 

   

การอภิปรายผล  
จากการทาหารศึกษารายกรณีให้กับน้อง ซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลในฐานะครูผู้สอน สรุปปัญหาที่พบดังน้ี  
1. ปัญหาด้านครอบครัว  
-สถานภาพบิดา มารดา  
-การขาดความรักความอบอุ่น  
-เศรษฐกิจของครอบครัว  
2. ปัญหาทางสังคม  
-การขัดแย้งกับเพ่ือน  
3. ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย  
-มีโรคประจาตัว  
-ไม่แข็งแรง  
4. ปัญหาอ่ืนๆ  
-ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง  

จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นพอจะสรุปสาเหตุ ดังนี้  
1. สาเหตุจากลักษณะส่วนบุคคล ปัญหาทีพ่บเป็นปัญหาเก่ียวกับพ้ืนฐานของบุคคลทีม่ีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม คือ 
บุคลิกภาพอ่อนแอ ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน ไม่มีความมั่นคงทางจิตใจ ก้าวร้าว ประกอบกับอยู่ในช่วงวัยเด็กตอนปรายย่างเข้าสู่
วัยรุ่นยังปรับตัวให้เป็นไปตามวัยอันสมควรไม่ได้ แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กในวัยน้ีจะสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง รู้จัก
ขอบเขตสถานภาพของตนเองอย่างชัดเจน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
น้ันได้ดี วางตัวเหมาะสมกับเพศของตน สามารถปลีกตัวจากบิดามารดาหรือพ่ึงพาบิดามารดาทางอารมณ์น้อยลง เริ่มมี
ความห่วงใยคนอ่ืนนอกจากตนเอง มีลักษณะเป็นผู้ใหญข่ึ้นในด้านความรู้สึกนึกคิด และความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
การที่นักเรียนผู้น้ีอยู่ในช่วงต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองซึ่งบางรายพัฒนาการทางบุคลิกภาพไม่ดี ปัจจัยสาคัญ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพประกอบด้วย พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละบุคคล การพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษย์น้ันจะพัฒนาลักษณะต่างๆของบุคลิกภาพอย่างเป็นลาดับตลอดช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลในวัย
ทารกจะเพาะลักษณะความไว้วางใจบุคคลอ่ืน ซึ่งจะเป็นลักษณะอันถาวรของบุคคลต่อไป ส่วนบุคลกิภาพอ่ืนๆความเป็น
อิสระ ความคิดริเริ่ม ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ความสามารถในการสร้างหลักฐานและทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและบุคคล
อ่ืน เก่ียวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ครอบครัวมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาเด็กไปในทางที่ดี
หรือเลวได้แก่ ครอบครัวที่รักลูกเกินไป ครอบครัวที่ปฏิเสธลูก ครอบครัวที่ควบคุมลูกมากเกินไป และครอบครัวที่ปลอ่ย
ปะละเลยลูกมากเกินไป ดังน้ันบิดามารดาควรตระหนักถึงความสาคัญ 



 

   

ของการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับลูกเป็นไปอย่างสมบูรณ ์และมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกสถานการณ์  
2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่พบเป็นปัญหาในครอบครัวซึ่งเก่ียวข้องกับวิธีการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมท่ีเป็นปัจจัยทาให้
เด็กมีปัญหาด้านต่างๆในระหว่างเรียนดังน้ี  
2.1 การเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดใกล้ชิดเกินไป ทาให้เด็กไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เด็กเกิด
ความรู้สึกว่าถูกควบคุมมากเกินไป ขาดอิสระของความเป็นตัวของตัวเอง ทาให้เด็กพยายามหนีสิ่งที่ควบคุม คือหนี
ครอบครัวไปหาสิ่งที่ยอมรับจากภายนอก น่ันคือเพ่ือน การเลี้ยงดูแบบบังคับควบคุมเกินไป ทาให้เด็กต้องปรับตัวในการ
แสร้งทาตามสิง่ที่ผู้ใหญ่พอใจเมื่ออยู่ต่อหน้า และจะทาตามใจอิสระของตนเองอย่างปรารถนาจากการควบคุมเมื่ออยู่ลับ
หลัง บางครั้งดูครอบครัวมีความสมบูรณ ์มีระเบียบวินัยดี แต่เมื่อเด็กโตขึ้นถึงช่วงวัยรุ่น กลายเป็นคนทีม่ีปัญหาด้ือรั้นกับ
บิดามารดา กระทาความผิดเป็นการทดแทนที่บิดามารดาไม่ให้อิสระแก่ตน  
2.2 การเลี้ยงดูอย่างตามใจมากเกินไป การตามใจคอยเอาใจใส่มากเกินไปทาให้ลูกช่วยตัวเองไม่ได้ เช่ือคนง่าย ถูกลอก
ลวงให้ไปในทางที่ผิดได้ง่าย ทาให้เด็กเวลาทาอะไรเอาแต่ใจตนเอง  
บิดามารดาเลี้ยงดูแบบเด็กเสมอ ต้องให้อภัยในความไร้เดียงสาตลอดเวลา ลักษณะชีวิตของครอบครัวจะเย็นชืด เด็กเกิด
ความเบ่ือหน่าย เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ เด็กจะหันเข้าไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ต่ืนเต้นกว่า 
เด็กชอบทดลองสิ่งใหม ่ไม่ว่าสิ่งน้ันจะดีหรือไม่ก็ตาม  
2.3 การเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย เกิดขึ้นได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจบัุนโดยเฉพาะสังคมเมือง ทาให้เด็กรู้สึกว้าวุ่น 
ว้าเหว่ ขาดความม่ันคงทางอารมณ์ ในวัยเด็กเล็กก็ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่มีตัวอย่างของบิดามารดาให้เลียนแบบ เมื่อ
ย่างเข้าสู่วัยรุ่นสามารถออกไปสู่สังคมภายนอกในหมู่เพ่ือนฝูงได้ โอกาสท่ีจะคล้อยตามเพ่ือน แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์มีจะมาก การเลี้ยงดูแบบน้ีมีทั้งการขาดแคลนทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ เด็กจะเติบโตกลายเป็นคนที่เห็นแก่
ตัว ไม่สามารถรับผู้อ่ืนและไมส่ามารถรับความรักจากผู้อ่ืนได้ เด็กจะทาทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุและความรัก แต่ก็จะ
ไม่เห็นคุณค่าของวัตถุและความรักน้ัน เด็กเหล่าน้ีจะไม่ไว้ใจคนรอบข้าง ไม่สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้  
2.4 การเลี้ยงดูที่อยู่ในสภาวะบ้านแตกสาแหรกขาด หรือครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีความขดัแย้งกัน เด็กไม่
สามารถเลียนแบบบิดามารดาได้ เมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเด็กก็จะหนีครอบครัวไปหาความเข้าใจและความ
อบอุ่นจากภายนอกคือกลุ่มเพ่ือน  
ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด ต้ังแต่แรกเกิด และคนที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดคอื
บิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูถ้าไม่ถูกต้องแล้วเด็กจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
ได้มากมาย  
นอกจากน้ี สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือในสังคมก็เป็นปัจจัยทีท่าให้เด็กแสวงพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ เช่นอยู่ในสังคม
เมืองที่มีสถานบริการ ศูนย์การค้า แหล่งมั่วสุมสถานเริงรมย์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งย่ัวยวนให้เด็กเพลิดเพลินหรือดึงดูดความ
สนใจของเด็กให้เบ่ียงเบนไปจากเรื่องการเรียนของตนเองจนทาให้เด็กเกิดความเสียหายได้  



 

   

ข้อเสนอแนะ  
ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงผู้ที่เก่ียวข้องดังน้ี  
1. ผู้รับการศึกษา ในทีน่ี้แทนด้วยนักเรียน  
1.1 นักเรียนเมื่อได้รับคาปรึกษาแล้วควรจะปรับปรุงตนเองให้รู้จักและเขา้ใจตนเองมากย่ิงขึ้น ยอมรับสภาพของตนเอง 
รู้จักศักยภาพของตนเอง สามารถคิดหาเหตุผลในการตัดสนิใจเลือกแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
1.2 นักเรียนควรพยายามค้นหาและรู้จักตนเองในเรื่องของความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด เพ่ือเป็น
การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
2. บิดารมาดาหรือผู้ปกครอง  
บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรตระหนักถึงการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ถกูต้อง ให้ความสาคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การอบรมและการสร้างความรักความเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว 
เสริมร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะเห็นว่าในกรณีที่
อบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสมถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้มากมาย นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน  
3. ครูอาจารย์ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน  
ครูและอาจารย์ที่เก่ียวข้องควรให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดสม่าเสมอและต่อเน่ือง ให้กาลังใจ 
เสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนทาสิ่งที่ดีงาม นอกจากน้ีควรสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับนักเรียน ยอมรับและเข้าใจนักเรียน 
ดูแลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือถ้ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นควรศึกษาสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับปัญหาและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การกระทาดังกล่าวจะเป็นผลให้นักเรียนเกิดความ
ไว้วางใจ รู้สึกเกิดความปลอดภัย และกล้ามาปรึกษาเมื่อเผชิญปัญหาต่อไป  
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