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บทคดัย่อ 
 กำรศกึษำคน้ควำ้ครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อศกึษำรำยกรณีนักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไม่เขำ้เรยีน  และ
หำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลอื     กลุ่มตวัอยำ่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 3.4    โรงเรยีน
จ่ำนกรอ้ง  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 39  ปีกำรศกึษำ  2558  จ ำนวน  1  คน มี
พฤตกิรรมไมต่ัง้ใจเรยีนและมเีชำวน์ปัญญำอยูใ่นระดบัปำนกลำง   เทคนิคและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ  
คอื  กำรสงัเกต  กำรสมัภำษณ์  กำรเยีย่มบำ้น  อตัชวีประวตั ิ บนัทกึประจ ำวนั  สงัคมมติ ิแบบสอบถำม  
แบบทดสอบ  และระเบยีนสะสม  ภำยหลงักำรเก็บรวบรวมจำกกลุ่มตวัอย่ำง  ผู้ศึกษำได้สงัเครำะห์  
วเิครำะห ์ แปลควำมหมำยและสรปุผลกำรศกึษำรำยกรณ ี
 ผลกำรศกึษำคน้ควำ้สรปุได ้ ดงันี้ 
       1.  ปัญหำของนักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไม่เขำ้เรยีน มสีำเหตุมำจำกนักเรยีน  ไดแ้ก่  ปัญหำเกี่ยวกบั
นิสยัทำงกำรเรยีน  ไมม่วีนิัย  รกัสบำย  ปัญหำเกี่ยวกบัไม่มสีมำธใินกำรเรยีนไมส่นใจกจิกรรมกำรเรยีน  
ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรยีน  ไม่ท ำกำรบ้ำน  ตลอดจนไม่ทบทวนบทเรียน  นอกจำกปัญหำ
ดงักล่ำว  ยงัเกี่ยวขอ้งกบัปัญหำครอบครวัของนักเรยีน  ซึง่ไดแ้ก่  ปัญหำเกี่ยวกับกำรอบรมเลีย้งดูของ
บิดำมำรดำที่ส่งผลต่อปัญหำด้ำนวินัยในกำรเรยีนของนักเรยีน ปัญหำครอบครวัไม่มพี่อแม่คอยให้
ค ำแนะน ำ  ไม่สนใจติดตำมผลกำรเรยีนของบุตรหลำน  อกีทัง้ยงัเกี่ยวข้องกบับรรยำกำศในชัน้เรยีน  
เป็นหอ้งเรยีนศลิปะ  ดนตรไีทย  ดนตรสีำกลและนำฎศลิป์  นักเรยีนกว่ำครึง่มกีจิกรรมพเิศษท ำให้บำง
คนกไ็มอ่ยำกเรยีน  ด.ญ.จนัทรท์รำ โชตติระกูลไมอ่ยำกเรยีน  กจ็ะไมเ่ขำ้เรยีนตำมเพื่อน 
         2.  ภำยหลงัจำกกำรศกึษำรำยกรณ ี ปัญหำต่ำงๆ  โดยเฉพำะปัญหำทีม่สีำเหตุมำจำกตวันกัเรยีน  
ลดลง โดยนักเรยีนเขำ้ใจตนเองมำกขึน้ ยอมรบัและเขำ้ชัน้เรยีนและมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรเรยีนดขีึน้    
กำรศกึษำรำยกรณคีรัง้นี้นบัว่ำเป็นโปรแกรมพืน้ฐำนของกำรใหค้ ำปรกึษำ   ทีพ่ยำยำมใหค้วำมช่วยเหลอื
นักเรยีนที่มปัีญหำต่ำงๆ เพื่อให้นักเรยีนมพีฤติกรรมกำรเรยีนดีขึ้นและมปีฏิสมัพนัธ์ที่ดียิง่ขึ้นทัง้ใน
หอ้งเรยีนและในโรงเรยีน 
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1.  ภมิูหลงั 
 การพฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงและมคีวามมัน่คงนัน้  คุณภาพของคนในประเทศมผีล
ต่อความส าเรจ็อย่างส าคญัยิง่ โดยเฉพาะคุณภาพของเดก็ ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คี่าสูงสุดเหนือ ทรพัยากร
ใดๆในโลก กล่าวคอื การพฒันาเดก็ควรไดร้บัการพฒันารอบด้านทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์   สงัคม  และ
สตปัิญญา  ไดร้บัการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายอย่างพอเพยีง    มคีวามปลอดภยั  มี
ความรกัความผูกพนั  ความเอือ้อาทร  ความอบอุ่น  มกีารอบรมบ่มนิสยัใหเ้ป็นคนด ี มคีวามรบัผดิชอบ 
มคีวามมานะบากบัน่ มเีหตุผล รูจ้กัควบคุมตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  มคีวามเขา้ใจและรูจ้กัตนเอง  ดูแล
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตที่มคีุณค่าต่อตนเอง  
ครอบครวั  ชุมชน  สงัคมและประเทศชาติยามวกิฤติทางเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างมคีวามสุขและ
ประสบความส าเรจ็ นัน่คอืการเป็นคนด ีมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีแ่ขง็แรงมัน่คง ( กรมสุขภาพจติ. 
2544 : 5 ) 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542  มาตราที่  6  กล่าวไว้ว่า  การจดัการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ 
คุณธรรมมีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  ามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2546:5)และมาตราที่ 28 ได้กล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาต้องมีลักษณะที่
หลากหลาย มุง่พฒันาคุณภาพชวีติของแต่ละบุคคลใหเ้หมาะสมกบัวยัตามศกัยภาพและมุง่พฒันาคน ให้
มีความสมดุลทัง้ด้านความรู้ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม  และความรบัผิดชอบต่อสังคม   
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 :13 )  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน ทีเ่ป็นผลผลติทางการศกึษา  โดยมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาใหผู้เ้รยีน
มลีกัษณะที่พงึประสงค ์ คอื  เป็นคนด ี คนเก่ง  และคนมคีวามสุข  คนด ี คอื  คนที่ด าเนินชวีติอย่างมี
คุณภาพ มจีติใจที่ดงีาม มคีุณธรรมจรยิธรรม คนเก่ง คอื คนที่มสีมรรถภาพในการด าเนินชวีติ  หรอืมี
ความพิเศษเฉพาะทางคนมคีวามสุข คอืคนที่มสีุขภาพดทีัง้ทางกายและจติใจ เป็นคนร่าเรงิ  แจ่มใส  
ร่างกายแขง็แรง   มมีนุษยสมัพนัธ ์มคีวามรกัต่อทุกสรรพสิง่มอีสิรภาพปลอดพ้นจากการเป็นทาสของ
อบายมุขและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอแก่อัตภาพ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้.
2543:11-12 )  จงึถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม   วฒันธรรม   ค่านิยมและระบบการเมอืงของประเทศ 

การที่จะจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นนัน้ขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบต่างๆหลายประการ
ดว้ยกนั  ดงัที ่ วชิยั  วงษ์ใหญ่ ( 2526 : 12-13 )  กล่าวไว้ว่า  การที่นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูหรอืต ่านัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนัคอื  ตวัผูส้อน  เนื้อหาสาระทีส่อน  กจิกรรมการเรยีนการ
สอน  และตวัผู้เรยีนเอง ตวัผู้เรยีนเป็นปัจจยัส าคญัมากที่มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ถ้านักเรยีน
ไม่ให้ความร่วมมอืในการเรยีน  เช่น  ไม่ตัง้ใจเรยีน  คุยหรอืเล่นในขณะที่ครูสอน  ไม่ท างานที่ครูสัง่  
เป็นต้น  ก็จะท าให้กิจกรรมการเรยีนการสอนต้องหยุดชะงกัลง ซึ่งท าให้การเรยีนการสอนไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว้นักเรยีนก็จะไม่ประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนเท่าทีค่วร    (เยาวภา  กนัทรวชยิากุล. 
2530:1 ) และการทีน่ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่านัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัความสามารถทางสตปัิญญา 
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เพียงประการเดียว  องค์ประกอบอื่นๆอาจมอีิทธิพลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้  เช่น  วุฒิภาวะ  
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ สภาพครอบครวั  และกระบวนการจดัการเรยีนการสอน   ( สุรตัน์  องักุรวโิรจน์.
2532:60-65 )  
 ในสภาพความเป็นจรงิของการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาขณะนี้  ไม่ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่
ต้องการเน่ืองจากผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ไม่ประสบผลส าเรจ็ทางการเรยีน  สอบไม่ผ่าน  
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเรยีนมากกว่าทีก่ าหนด  หรอืลาออกกลางคนั  ซึง่เป็นการสูญเปล่าทางการศกึษา  
การทีผู่เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ท าใหผู้เ้รยีนไมไ่ดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถใหเ้จรญิงอกงาม  
และใชป้ระโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น  นอกจากน้ีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนยงัเป็นเครื่องแสดงถงึความส าเรจ็
หรอืความลม้เหลวทางการจดัการศกึษาของนักเรยีนและของประเทศชาตอิกีดว้ย  ( ก่อ  สวสัดพิาณิชย.์ 
2527:35 )   จงึถอืเป็นหน้าทีข่องครผููส้อนทีจ่ะศกึษาคน้ควา้เพื่อหาทางแก้ไข  ช่วยเหลอื  ปรบัปรุงหรอื
ป้องกันปัญหาที่มผีลต่อการเรยีนของนักเรยีน  ทัง้นี้เพื่อให้นักเรยีนแก้ไขระดบัผลการเรยีนที่ ติด 0 
ต่อเนื่อง 
 จากประสบการณ์ที่ผู้ศกึษาไดป้ฏบิตัหิน้าที่ครูผูส้อนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  โรงเรยีนจ่า
นกรอ้ง  มาเป็นเวลา  3  ปี         จากการสมัภาษณ์ครผููส้อนและจากการส ารวจปัญหาเบือ้งตน้เกีย่วกบั
สภาพการเรยีนการสอนของนักเรยีน  ในปีการศกึษา 2558  พบว่า  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3    ที่
มพีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีนพฤตกิรรมไม่ตัง้ใจเรยีนในขณะทีค่รสูอนและครใูหท้ างาน  ลกัษณะการแสดงออก
ของนักเรยีน  คอื   ชวนเพื่อนคุย   เล่นกบัเพื่อน   แกลง้เพื่อน เหม่อลอยมองไปที่อื่น  น าการบ้านวชิา
อื่นมาท า    ไม่มสีมาธใินการเรยีน  ไม่ร่วมกิจกรรมการเรยีน   ไม่ท างานที่ครูมอบหมาย  ไม่ทบทวน
บทเรยีนหลงัการเรยีนเสรจ็  ซึง่พฤตกิรรมเหล่านี้ท าใหก้ารสอนของครไูม่ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  ท าให้นักเรยีนไม่สามารถ เขา้ใจในเนื้อหาวิชาที่ครูสอนไดอ้ย่างชดัเจน  และเป็นสาเหตุท าให้
นักเรยีนไม่ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนการช่วยเหลอืนักเรยีนที่มพีฤติกรรมไม่เข้าเรยีนจะต้องมี
การศกึษาอย่างละเอยีดและวเิคราะห์ปัจจยัทีท่ าให้นักเรยีนมทีีม่พีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีน ซึง่สามารถท าได้
หลายวธิ ี ได้แก่ การปรบัพฤตกิรรมการเรยีน  การศกึษารายกรณี  การให้ค าปรกึษาเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล  ในที่นี้ผู้ศกึษาสนใจวธิกีารศกึษารายกรณี  เพราะการศกึษารายกรณีเป็นวธิกีารที่ผู้ศกึษามี
โอกาสศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบับุคคลอย่างลกึซึง้ เกี่ยวกบัตวันักเรยีนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวันักเรยีน 
และวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิทีท่ าใหน้กัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีนและแก้ปัญหาดงักล่าวไดต้รงจุด   
ดงัที่   กมลรตัน์  หล้าสุวงษ์   ( 2529 :3 )  กล่าวว่าการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) คือ
การศกึษารายละเอยีดต่างๆทีส่ าคญัโดยเฉพาะรายละเอยีดทีจ่ะต้องศกึษาต่อเนื่องกนัไปในระยะเวลาหนึ่ง
แล้วน ารายละเอยีดมาวเิคราะห์ตีความ เพื่อให้เข้าใจถงึสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาหรอืไม่เป็นปัญหาก็ได้   เช่น  พฒันาการด้านต่างๆ   ความสามารถพเิศษด้านใดด้านหนึ่ง
หรอืหลาย ๆ ดา้น   ถา้ในรายทีไ่ม่เป็นปัญหา  จะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการช่วยเหลอืหรอืแกไ้ข   จะไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการป้องกนัส่งเสรมิหรอืน าไปเป็นแบบฉบบัแก่บุคคลอื่นต่อไปในปัจจุบนัและอนาคต (กมล
รตัน์  หลา้สุวงษ์ .2529 : 3)       ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะศกึษารายกรณีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3.4 
ทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน  โรงเรยีนจา่นกรอ้ง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต 39 
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2.  ความมุง่หมายของการศึกษาค้นคว้า 
 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุที่ท าให้นักเรยีนที่มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนและหาแนวทางในการ
ด าเนินการช่วยเหลอืและป้องกนัโดยการศกึษาเป็นรายกรณ ี
 
3.  ความส าคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 ผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นี้จะท าให้ทราบถงึสาเหตุที่ส่งผลต่อนักเรยีนที่มพีฤตกิรรมไม่เข้า
เรียน   ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรยีน  ได้น าวิธีการศึกษารายกรณี  ไปใช้
ช่วยเหลอืนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิต์ิด 0 ตัง้แต่ชัน้ ม. 1-3    ให้สามารถมโีอกาสแก้ไขพฤติกรรมไม่เข้า
เรยีน   เพื่อให้มพีฤติกรรมสนใจเรยีนมากขึ้น   และใช้ความรูท้ี่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี้เป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
4.  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 4.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3.4    
โรงเรยีนจา่นกรอ้ง ทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
 
 4.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3.4 
โรงเรยีนจ่านกรอ้ง  ปีการศกึษา  2558  จ านวน  1  คน  ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง  โดย
มคีุณสมบตัดิงันี้ 

1)  นกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
2)  มสีตปัิญญาอยูใ่นเกณฑป์กต ิ
3)  มพีฤตกิรรมไมส่นใจเรยีน 

 
 4.3  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1)  ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  การศกึษารายกรณี 
  2)  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  นกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
5.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 5.1 การศึกษารายกรณี  ( Case  Study )  หมายถึง  วธิีการที่ใช้ในการศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ของนักเรยีนอยา่งต่อเนื่องในระยะเวลา  1  ภาคเรยีน   แลว้น ารายละเอยีดทีศ่กึษาไดม้าวเิคราะห ์ 
ตคีวาม  เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึปัญหาและสาเหตุทีท่ าใหน้ักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีน    เพื่อเป็นแนวทาง
ในการชว่ยเหลอืและป้องกนั  ใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน   โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
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      5.1.1  การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน  หมายถงึ  การทีผู่ศ้กึษาตัง้จุดมุ่งหมาย
ว่าจะศกึษาปัญหาเกี่ยวกบันักเรยีนที่มพีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีนและตัง้สมมตฐิานว่า การมพีฤตกิรรมไม่เขา้
เรยีนของนักเรียนเกิดจากลักษณะส่วนตัวของนักเรยีน  ลักษณะครอบครวั  และลักษณะการจัด
การศกึษาของโรงเรยีน 
      5.1.2  การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข์อ้มลู  หมายถงึการหาขอ้มลูและรายละเอยีด
ของนักเรยีน  หลงัจากที่มกีารก าหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิานแล้วโดยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลนักเรยีน  ได้แก่การสงัเกตและการบนัทกึการสงัเกต  การสมัภาษณ์  การเยี่ยมบ้าน  การเขยีน
อตัชวีประวตั ิ บนัทกึประจ าวนั  แบบสอบถาม  และระเบยีนสะสม  แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าแปลความหมาย  
และวเิคราะหเ์พื่อศกึษาสาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
      5.1.3  การวินิจฉัย  หมายถึง  การน าเอาผลการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากหลายๆ 
วธิทีีก่ล่าวมาแลว้ในขอ้  5.1.2  มาเป็นพืน้ฐานประกอบการพจิารณา  เพื่อวนิิจฉัยสาเหตุทีท่ าใหน้ักเรยีน
มพีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน  เพื่อช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป 
      5.1.4  การช่วยเหลือและ การป้องกัน  หมายถึง  วิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนแก้ไข
พฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน  โดยการใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลแก่นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
      5.1.5  การท านายผล  หมายถึง  การคาดเดาล่วงหน้าว่า  นักเรยีนที่มพีฤติกรรมไม่เข้า
เรยีน จะไดร้บัการช่วยเหลอืเพื่อพฒันาตนไดม้ากน้อยเพยีงใด 
      5.1.6  การติดตามผล  หมายถงึ  การตดิตามผลนักเรยีนหลงัจากไดร้บัการช่วยเหลอืแล้ว
และศกึษาเพิม่เตมิภายหลงัการด าเนินการช่วยเหลอืนกัเรยีนไปแลว้ว่าไดผ้ลอยา่งไร    และส ารวจดวู่ามี
ปัญหาเกดิขึน้ใหม่อกีหรอืไม่   การช่วยเหลอืประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายเพยีงใด  หากมขีอ้บกพร่อง
จะได้มีการปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยดูจากการแก้ไข
พฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
      5.1.7  การสรปุผลและข้อเสนอแนะ  หมายถงึ  การทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้สรุปสิง่ทีไ่ดจ้ากการ 
ศกึษานกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่พีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีนตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะส าหรบันักเรยีน  ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนและบุคคลอื่นทีส่นใจทีจ่ะศกึษาในลกัษณะของปัญหา  เช่นเดยีวกนัต่อไป 
 5.2  การประชุมปรึกษารายกรณี  หมายถงึ  การประชุมรว่มกนัระหว่างบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อปรกึษาหารอืรว่มกนัพจิารณาขอ้เทจ็จรงิจากขอ้มลูต่างๆทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะห ์  
และวนิิจฉยัหาสาเหตุของพฤตกิรรม ตลอดจนหาทางช่วยเหลอืการป้องกนัและการแกไ้ขแก่นกัเรยีนผูร้บั
การศกึษาซึง่ในทีน่ี้คอื    

5.3 นักเรียนทีม่พีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีน หมายถงึ  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3/4 ทีเ่รยีนวชิา
คอมพวิเตอรท์ีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน  ภาคเรยีนที ่ 1 -2  ปีการศกึษา  2558 
 
6.  เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 
 1.  แบบสงัเกตและบนัทกึการสงัเกต 
 2.  แบบสมัภาษณ์และบนัทกึการสมัภาษณ์ 
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 3.  แบบบนัทกึการเยีย่มบา้น 
 4.  แบบรายงานตนเอง 
                   4.1   อตัชวีประวตั ิ
                   4 .2   แบบเตมิประโยคใหส้มบรูณ์ 
                   4.3   แบบรายงานขอ้มลูส่วนตวั 
 5. แบบ บนัทกึประจ าวนั 
 6.  แบบสอบถาม  ( Questionnaire ) 
      6.1   แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

     6.2   แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิจากผูป้กครอง 
      6.3  แบบสอบถามนิสยัทางการเรยีน 
      6.4   แบบสอบถามบรรยากาศการเรยีนการสอน 
      6.5   แบบสอบถาม  “ใครเอ่ย” 
 7.  สงัคมมติ ิ ( Sociometry ) 
             8.  ระเบยีนสะสม 
 9.  แบบการตดิตามการแกไ้ขระดบัผลการเรยีน 0 
7.  วิธีการศึกษารายกรณี 
 ในการศกึษารายกรณคีรัง้นี้ผูศ้กึษาไดศ้กึษาตามขัน้ตอน  7  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
 1.  การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมตฐิาน 
 2.  การรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 3.  การวนิิจฉยั 
 4.  การช่วยเหลอืและการป้องกนั   
 5.  การท านายผล 

6.  การตดิตามผล 
7.  การสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 
1.  การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน 
 สมมตฐิานของปัญหาเกดิจาก 
 1.1  ลกัษณะส่วนตวั 
 1.2  ลกัษณะครอบครวั 
 1.3  การจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
2.  การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูศ้กึษาได้รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูของนักเรยีน และรวบรวบขอ้มลูจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบันักเรยีน  เพื่อศกึษาสาเหตุจากลกัษณะส่วนตวั  ลกัษณะครอบครวั  การจดัการศกึษาของโรงเรยีน  
ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวใ้นขอ้  1  โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ  ต่อไปนี้ 
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 2.1  การสงัเกตและการบนัทกึการสงัเกต 
  ผู้ศึกษาได้สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนักเรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีน  

เพื่อเกบ็ขอ้มลูไวป้ระกอบการพจิารณาวนิิจฉยัสาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรม 
ไมเ่ขา้เรยีน  

2.2  การสมัภาษณ์ 
  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้การ

สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ ( Informal  Interview )  กบับุคคลต่อไปนี้ 
  1.  นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  ครปูระจ าชัน้ 

3.  ครแูนะแนว 
4.  ครปูระจ าวชิาต่างๆ 
5.  ผูป้กครอง 

  ผูศ้กึษาใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์นักเรยีนเพื่อหาขอ้มลูในดา้นต่างๆ  ดงันี้ 
   1.  ทศันคตทิีม่ต่ีอครอบครวั 
   2.  ทศันคตทิีม่ต่ีอโรงเรยีน 
  ในหวัข้อดงักล่าวข้างต้นผู้ศึกษา สมัภาษณ์นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง  คนละ  2  ครัง้  
ใช้ระยะเวลาห่างกันของการสมัภาษณ์ แต่ละครัง้  2  สปัดาห์  และผู้เกี่ ยวข้องกบันักเรยีน  ผู้ศึกษา
สมัภาษณ์คนละ  2  ครัง้  ใชร้ะยะเวลาห่างกนัของการสมัภาษณ์แต่ละครัง้  1  เดอืน 
  2.3  การเยีย่มบา้น 
  ผูศ้กึษารวบรวมขอ้มลูทางบา้น  เพื่อศกึษาสิง่แวดลอ้มทางบา้น  ความสมัพนัธร์ะหว่าง
นกัเรยีนกบับดิามารดา  และบุคคลอื่นๆในบา้น  ตลอดจนขอความร่วมมอืจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง
ในการใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน  ในการไปเยีย่มบา้น  ผูศ้กึษาปฏบิตั ิ ดงันี้ 
   1.  ก าหนดจดุมุง่หมายในการไปเยีย่มบา้น 
   2.  นดัเวลาทีจ่ะไปเยีย่มบา้นกบัผูป้กครอง 
   3. ไปเยี่ยมบ้านพรอ้มทัง้สงัเกตสิง่แวดล้อมทางบ้านและสมัภาษณ์ผู้ปกครอง  
รวมทัง้บุคคลในบา้น  ใชเ้วลาประมาณ  30 – 60  นาท ี และไปเยีย่มบา้น  1  ครัง้ 
   4.  บนัทกึการเยีย่มบา้น             
          2.4  การเขยีนอตัชวีประวตั/ิรายงานขอ้มลูส่วนตวั/เตมิประโยคใหส้มบรูณ์ 
   ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครวัและการเรยีน ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั  ซึง่ท าให้ทราบถงึกระบวนการเกดิพฤตกิรรมของผู้รบั
การศกึษา  โดยก าหนดหวัขอ้เรือ่งตนเอง  ครอบครวั  และการเรยีน  
  2.5  บนัทกึประจ าวนั 

       ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาขอ้มูลในเรือ่งการด าเนิน 
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ชวีติประจ าวนัความคดิเห็นที่มต่ีอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  ความขดัแย้งและความสุขในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของผู้รบัการศกึษา  โดยชี้แจงวตัถุประสงค์ให้ผู้รบัการศกึษาทราบก่อนการเขยีนบนัทกึ
ประจ าวนั  และใหเ้ขยีนต่อเนื่องเป็นเวลา  1  สปัดาห ์ โดยมหีวัขอ้ต่อไปนี้ 

  1.  ชื่อ  อาย ุ เพศ  ของผูบ้นัทกึ 
  2.  วนั  เดอืน  ปี  ทีบ่นัทกึ 
  3.  กจิกรรมทีท่ าในวนันัน้ 
  หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการบนัทกึประจ าวนัมาวเิคราะห์ 
 2.6  แบบสอบถาม 
  ผู้ศึกษาให้นักเรยีนตอบแบบสอบถามต่างๆต่อไปนี้  เพื่อศึกษารายละเอียด

ขอ้เทจ็จรงิบางประการทีเ่ป็นประโยชน์ในการวนิิจฉยัสาเหตุทีท่ าใหนั้กเรียนมพีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีนและ
ช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป  แบบสอบถามทีใ่ช ้ มดีงันี้ 
        2.6.1   แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

      2. 6.2   แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิจากผูป้กครอง 
       2. 6.3  แบบสอบถามนิสยัทางการเรยีน 
       2. 6.4   แบบสอบถามบรรยากาศการเรยีนการสอน 
   2.6.5    แบบสอบถาม  “ใครเอ่ย” 

      2.7  สังคมมิติ  ผู้ศึกษาได้ใช้สังคมมิติเพื่ อหาความสัมพันธ์ของนักเรียนในชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที่ 3  และศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมของนักเรยีนชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3  ว่ามธีรรมชาตทิี่
แทจ้รงิเป็นอยา่งไร โดยใชแ้บบสอบถามทางสงัคมมติเิป็นเครือ่งมอื  ซึง่มขีอ้ค าถาม  ดงันี้ 

       “ในการไปทศันศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ครใูห้นักเรยีนเลอืกที่นัง่ในรถใกล้
กบัเพื่อนชัน้เดยีวกนั  โดยใหเ้ลอืกเพื่อนได้  2  คน  ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย” 

         หลงัจากใหท้ าสงัคมมติแิล้วให้นักเรยีนท าแบบสอบถาม “ใครเอ่ย”  เพื่อทราบถงึ
สภาพการปรบัตวัของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งในหอ้งเรยีน 
  2.8  ระเบยีนสะสม 

 ผู้ศึกษาใช้ระเบียนสะสมเพื่อหาข้อมูลของผู้รบัการศึกษา  เกี่ยวกับประวตัิส่วนตัว  
ประวตัคิรอบครวั  ประวตัสิุขภาพ  ประวตัทิางการศกึษา  และรายงานการพฒันาการ เป็นต้น  ซึง่จะท า
ใหผู้ศ้กึษาไดน้ าขอ้มลูมาวนิิจฉยัหาสาเหตุของปัญหา    และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยเหลอืร่วมกบั
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งอื่นๆ 

ใช้ระเบยีนสะสมเพื่อหาข้อมูลของผู้รบัการศึกษา  ซึ่งฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนได้จดั
รวบรวม 
  2.9 แบบตดิตามการแกไ้ขระดบัผลการเรยีน 0   
                            ผู้ศึกษาได้ด าเนินการติดตามการแก้ไขผลการเรยีน 0 โดยเริม่จากการส ารวจ
จ านวนรายวชิาที่ได้ระดบัผลการเรยีน 0 จากนัน้ร่วมกบันักเรยีนวางแผนการแก้ไขผลการเรยีน 0 โดย
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ก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไร  ใช้ระยะเวลาเท่าไรต่อการแก้ 0 ใน 1 รายวชิา ด าเนินการจนครบทุก
รายวชิาทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 0   
 3.  การวินิจฉัย 
  โดยการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนที่  2  มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวนิิจฉัย
สาเหตุของนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
 4.  การช่วยเหลือ  การป้องกนั  และการส่งเสริม 
  ผูศ้กึษาใหก้ารช่วยเหลอืและการป้องกนั  โดยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้   

ขัน้ตอนที ่ 1  เริม่ตน้ใหค้ าปรกึษา  โดยสรา้งสมัพนัธภาพ กบันกัเรยีน   
ใหน้กัเรยีนรูส้กึเป็นกนัเอง ไวว้างใจและกลา้ทีจ่ะระบายปัญหาใหผู้ศ้กึษาทราบ  
   ขัน้ตอนที ่ 2  ด าเนินการใหค้ าปรกึษา  โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ  ไดแ้ก่การสะทอ้น
ความรูส้กึ  การท าให้เกิดความกระจ่างชดั  การเงยีบ  การฟัง  การใช้ค าถาม  เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจ
ตนเอง  รูจ้กัตนเอง  มองเหน็แนวทางในการทีจ่ะเขา้เรยีน 
   ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ยุติการให้ค าปรกึษา ผู้ศึกษาให้นักเรยีนสรุปเรื่องที่สนทนา
ตลอดจนแนวทางในการเขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 
 5.  การท านายผล 
  ผู้ศึกษาชี้แจงให้นักเรยีนทราบว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากนักเรยีนและบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งให้ความช่วยเหลอื  ผู้ศกึษาพจิารณาจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ตลอดทัง้การวนิิจฉัยปัญหา
และการช่วยเหลอื  เพื่อคาดการณ์เกีย่วกบัการเขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.  การติดตามผล 
  ผูศ้กึษาท าการตดิตามผลในขณะทีท่ าการศกึษารายกรณีทุกระยะ  คอืตดิตามผลทุกครัง้
ทีไ่ปพบกลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาหรอืแต่ละครัง้ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืและการป้องกนั  เพื่อประเมนิผลว่าสิง่ทีท่ า
ไปแลว้ไดผ้ลหรอืไม ่ และควรมกีารปรบัปรงุอยา่งไร 
 7.  การสรปุผลและข้อเสนอแนะ 
  ผูศ้กึษาปฏบิตัดิงันี้ 
   7.1  สรุปผลทุกครัง้ที่ท าการศกึษาแต่ละครัง้  ท าใหท้ราบว่าได้ท าอะไรไปแล้ว
บา้ง  และใหข้อ้เสนอแนะว่ามกีารวางแผนท าอะไรในครัง้ต่อไป 
   7.2 สรุปก่อนปิดท าการศึกษา  โดยสรุปผลของการท าการศึกษาไว้ทัง้หมด  
และไดท้ าการเสนอแนะไว ้ 3  ทางคอื 
    1.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูร้บัการศกึษารายกรณี 
    2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัการศกึษารายกรณี 
    3.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูท้ีจ่ะศกึษาต่อไป 
 8.  การประชุมปรึกษารายกรณี                       
  เป็นการประชุมเพื่อปรกึษาร่วมกัน  หลงัจากการท าการศึกษารายกรณีแล้ว  โดยมี
จดุประสงคข์องการประชุมรายกรณ ี ดงันี้ 
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  1.  เพื่อพจิารณาปัญหาตามขอ้เทจ็จรงิจากบุคคลทุกฝ่ายทีป่ระชุม 
  2.  เพื่อลดความโน้มเอียง  หรอืการมองนักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในแง่รา้ย  และท า
ใหไ้ดร้บัขอ้เสนอแนะในการช่วยเหลอืและแกปั้ญหาจากบุคคลหลายๆฝ่ายในทีป่ระชุม 
  ในการประชุมปรกึษารายกรณปีฏบิตั ิ ดงันี้ 
  1.  การประชุมปรกึษารายกรณี  ใช้การประชุมกลุ่มเล็ก  ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล
ต่อไปนี้คอื  ครแูนะแนว  ครปูระจ าชัน้  และครปูระจ าวชิา 
  2.  การประชุมปรกึษาเป็นรายกรณี  จะท าการประชุม 1  ครัง้ ใช้เวลาในการประชุม
ประมาณ  1  ชัว่โมง 
  3.   ในการประชุมปรกึษาเป็นรายกรณีแต่ละครัง้  ผู้ศกึษาจะเป็นผู้กล่าวรายงานและ
วธิกีารต่างๆทีศ่กึษาและมบีนัทกึยอ่แจกสมาชกิเพื่อประกอบการรายงาน 
 

9.  การวิเคราะหข้์อมลู 
  เนื่องจาการศกึษารายกรณีในครัง้นี้  เป็นการศกึษาเชงิบรรยาย  ผูศ้กึษาเกบ็ขอ้มลูดว้ย
ตนเองโดยละเอยีดทุกขัน้ตอนโดยใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ  ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้เรือ่งเทคนิคทีใ่ช้
ในการเก็บขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มลู  จงึเป็นการน าขอ้มูลมาสรุปหาขอ้เทจ็จรงิ  ดงันัน้การรายงานผล
การศึกษาจงึเขยีนสรุป ตัง้แต่ลกัษณะของปัญหา  ประวตัต่ิางๆ  โดยย่อ  การวนิิจฉัย  การช่วยเหลอื  
การป้องกนั  การส่งเสรมิ  และการตดิตามผลตลอดจนการสรปุผลและขอ้เสนอแนะ 

10.  ผลการวิเคราะหข้์อมลู   
ด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกลู 
1. การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน 

1.1   ปัญหาของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  คอื มพีฤตกิรรมไม่เขา้เรยีน 
  1.2  สมมตฐิานทีท่ าใหด้.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมพีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีน 
 มดีงันี้ 

1.2.1  ลกัษณะทีเ่ป็นส่วนตวัของด.ญ.แกว้ 
1.2.2  ลกัษณะครอบครวั 
1.2.3  การจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
2.1  แนะน าบคุคลท่ีท าการศึกษารายกรณี 

ชื่อ – สกุล  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล (นามสมมต)ิ 
วนัเดอืนปี เกดิ  1   เมษายน   2537 
อาย ุ   17  ปี  2  เดอืน 
เชือ้ชาต-ิสญัชาต ิ  ไทย 
ศาสนา   พุทธ 

                สถานภาพ  นกัเรยีน 
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ภมูลิ าเนาเดมิ  จงัหวดัพษิณุโลก 
สถานทีเ่กดิ  โรงพยาบาลพุทธชนิราช 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั บา้นเลขที่ 109/216-217 ถนนพษิณุโลก-ก าแพงเพชร   

ต าบลบางระก า  อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพษิณุโลก 
2.2 สาเหตท่ีุศึกษา 
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มพีฤตกิรรมไมเ่ขา้เรยีนและมพีฤตกิรรมไม่สนใจเรยีน  เช่น  

นัง่เหมอ่ลอย นอนหลบั ไมร่ว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน ไมท่ างานส่งและไมท่ าการบา้น 
2.3 ลกัษณะของปัญหาท่ีส าคญั 
ด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกูล  มพีฤติกรรมไม่เข้าเรยีนมพีฤติกรรมเหม่อลอย ไม่สนใจ

เรยีน  ไม่ร่วมกิจกรรมการเรยีน  มกัไม่น าหนังสือ  สมุดและอุปกรณ์การเรยีนมาเรยีน  มพีฤติกรรม
แยกตวัเมือ่ใหท้ ากจิกรรมกลุ่มและนัง่หลบัในขณะเรยีนบ่อยครัง้ 
              2.4  บคุคลท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

2.4.1 ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล (ผูร้บัการศกึษา) 
2.4.2  ยา่ของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล 
2.4.3  ครปูระจ าชัน้ 
2.4.4  เพื่อนรว่มชัน้เรยีน 

2.5   สถานท่ีใช้ประกอบการศึกษา 
         2.5.1   โรงเรยีนจา่นกรอ้ง 

        2.5.2   บา้นทีด่.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลพกัอาศยั 
2.6  ประวติัครอบครวั 

          บดิา     ถงึแก่กรรม 
          มารดา  แต่งงานใหม ่ อยูก่รงุเทพมหานคร  มพีีน้่อง   2  คน 

    1.  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล   อาย ุ 14  ปี   
     2.  ด.ญ.แกว้   อาย ุ 5  ปี  พษิณุโลก  เป็นน้องต่างบดิา 

   3.  ด.ช.กอ้ง  อาย ุ2  ปี   เป็นน้องต่างบดิา 
  2.7  ความสมัพนัธก์บับิดา มารดา และน้องสาว 
          มคีวามสมัพนัธก์บับดิาน้อยเพราะบดิาไม่ค่อยมเีวลาให้ปรกึษาหารอืในเรื่องต่าง 
ๆ เท่าทีค่วร  กบัมารดากม็คีวามสมัพนัธแ์บบห่างเหนิ  มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัน้องสาว 
  2.8  การศึกษา มผีลการเรยีนเฉลีย่  1.14   
  2.9  ประวติัสขุภาพ ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล มกัจะหลบัในเวลาเรยีน 
  2.10  ประวติัทางสงัคม ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูล เป็นคนพูดมาก  ร่าเริงแจ่มใส
เหมอืนเดก็ในวยัเดยีวกนั  มกัชอบอยูก่บัเพื่อนเป็นกลุ่ม ๆ 

2.11  การใช้เวลาว่างหรืองานอดิเรก เล่นเกม 
2.12  ความใฝ่ผนัในอนาคต อยากเป็นวศิวกร 
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2.13  เจตคติท่ีมีต่อตนเอง  คดิว่าตนเองเรยีนหนงัสอืไมเ่ก่ง     
              2.14  เจตคติท่ีมีต่อครอบครวั  ทุกคนใหค้วามรกั 

2.15  กิจวตัรประจ าวนั ชอบดทูวี ี และฟังเพลง 
2.16  สภาพความเป็นอยู่    ลกัษณะบ้านเป็นบา้นชัน้เดยีว  ม ี1 ห้องนอน  หน้า

บา้นขายขา้วเกรยีบว่าว  อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพษิณุโลก 
2.17 ลกัษณะทัว่ไป 

     ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  อายุ  15 ปี  2  เดอืน  
ผวิคล ้า  รูปร่างเลก็ค่อนขา้งผอม    ผมสดี า  นัยน์ตาสนี ้าตาล  ตาสองชัน้ใบหน้ายาวเรยีว  ชอบอยู่กบั
เพื่อนเฉพาะกลุ่มของตน 

      จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค 9 เทคนิคสามารถสรุปและวเิคราะห์ข้อมูลได ้ 
ดงันี้ 

1) การสงัเกตและบนัทึกการสงัเกต 
                                             การสงัเกต  ผูศ้กึษาสงัเกต  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน   ไดแ้ก่ชัว่โมงเรยีนวชิาวชิาคอมพวิเตอร ์ระหว่างเขา้แถว  และระหว่างพกักลางวนั  รวม  
8  ครัง้  ครัง้ละประมาณ  20  นาท ี พบว่าโดยทัว่ไป  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  เป็นคนพูดมาก  ไม่
ค่อยมัน่ใจในตนเอง   ในขณะเรยีนเมื่อมปัีญหาสงสยัจะไม่กล้าซกัถามครูหรอืเพื่อน  จะนัง่เงยีบเฉย  
มองเพื่อน ๆ ท างาน  เมื่อครูเรยีกให้ตอบมกัแสดงท่าทตีกใจและไม่ตอบ  ท างานช้ามกัจะไม่เสรจ็ใน
ชัว่โมง  มเีพื่อนสนิทต่างห้อง  คอืด.ญ.เก่ง เมื่อว่างจากการเรยีน  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมกัไปหา  
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  บางทไีปเขา้แถวหอ้ง  ม. 3.8  และเป็นโอกาสไมเ่ขา้เรยีน  และออกไปนอก
โรงเรยีนหรอืไมเ่ขา้โรงเรยีนตัง้แต่เชา้  
 

2) การสมัภาษณ์ 
                          ผู้ศึกษาสมัภาษณ์  ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูลและผู้ที่เกี่ยวข้องดัง
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

      2.1  การสมัภาษณ์ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  รายงานว่า    ด.ญ.จนัทร์
ทรา โชตติระกูล  เป็นบุตรสาวคนโต    บดิาเสยีชวีติ  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลจงึตอ้งอยู่กบัย่า มารตา
แต่งงานใหม่  แก่นจงึเป็นเดก็ทีง่่ายๆ  สบายๆ  ไม่จรงิจงักบัชวีติ  อยู่กบัใครกไ็ด ้ แต่ค่อนไปเขา้กบัเดก็
กลุ่มเกเรมากกว่า 
    ทศันคติที่มต่ีอครอบครวั  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มคีวามรูส้กึว่า
ถา้ตนไดอ้ยู่กบัแม่น่าจะมคีวามเป็นอยู่ดกีว่านี้  จงึบอกว่าไมรู่จ้กัแม่  ไมรู่ว้่าแม่ชื่ออะไร  แม่มอีาชพีอะไร
กไ็มรู่ ้
หากมพี่อแมค่งจะมทีีป่รกึษาทีด่กีว่านี้ 
    ทศันคตทิีม่ต่ีอโรงเรยีน  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ขณะเรยีนชอบคุย
และเล่นเกมฟังเพลง  ขาดสมาธใินการเรยีน  เมือ่ครใูหก้ารบา้นกม็กัไมท่ า   
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2.2 การสมัภาษณ์ครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นว่า ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติ
ตระกูล  

เป็นเดก็เรยีนอ่อน  ท างานช้า  ไม่ค่อยมสีมาธใินการเรยีน  ไม่ขยนัด้านการเรยีน เวลาครูถามมกัตอบ
ค าถามไมไ่ด ้
 
 

2.3 การสมัภาษณ์ครปูระจ าชัน้  ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า   
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล เป็นเดก็ที่มปัีญหาในการเรยีน  สอบตกหลายวชิา  ขาดความรบัผดิชอบใน
การส่งงานวชิาต่าง ๆ ต้องให้ครูคอยกระตุ้นเตอืนอยู่เสมอ  ไม่มสีมาธใินการเรยีน เมื่อมใีครมาชวนไป
เทีย่วไหนมกัตามไป  ไมค่ านึงว่าจะท าใหข้าดเรยีน  ชอบซอยผมแบบผูช้าย มแีฟนเป็นผูห้ญงิ 
                                       2.4  การสมัภาษณ์ผู้ปกครองซึ่งเป็นย่า  ท าให้ทราบข้อมูล
ว่า  ในขณะที่อยู่ที่บ้านจะไม่ค่อยอ่านหนังสอื  และทบทวนบทเรยีน  เมื่อมเีวลาว่างชอบดูทวีอียู่ที่บ้าน  
คนรอบตวัส่วนใหญ่เป็นคนแก่  ปล่อยให้ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลรบัผดิชอบตนเอง  เพราะเห็นว่าโต
แลว้สามารถดูแลตวัเองได ้ อกีทัง้ต้องเหนื่อยกบัการท างาน  จงึไม่ค่อยกวดขนัมาก  ประกอบกบัเหน็ใจ
ทีไ่มม่พี่อและแม ่
 

3) การเย่ียมบ้าน 
                                         จากการเยี่ยมบ้าน  สรุปได้ว่าบ้านที่ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูลพัก
อาศยัอยูก่บัยา่  2  คนและบา้นตดิกนัมน้ีองสาวทีม่ลีูกสาว 2 คน  เมื่ออยู่บา้นด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  
มหีน้าที่ช่วยงานบ้านทุกอย่าง  ได้แก่  กวาดบ้าน  ถูบ้าน  ล้างจาน  ซกัผ้า  และหุงขา้ว   แต่มกัถูกว่า
กล่าว  ตกัเตอืนใหท้ างานอยูเ่สมอ  หอ้งนอนจงึดไูม่เป็นระเบยีบ  มุง้ค่อนไปทางสอีอกด าๆ  ไมม่เีวลาท า
การบา้นและทบทวนบทเรยีน  เป็นทีร่กัของครอบครวั 
 

4) การเขียนอตัชีวประวติั รายงานข้อมูลส่วนตัว และการเติมประโยคให้
สมบรูณ์ 

จากการวเิคราะหอ์ตัชวีประวตัพิบว่า ครอบครวัของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล 
อยู่กนั 2  คน  ความเป็นอยู่เป็นไปอย่างเรยีบง่าย  บางครัง้กไ็ปทานอาหารเยน็บา้นย่าใหญ่  ซึง่ใหค้วาม
เอน็ดูสงสาร  ไม่มผีูก้วดขนัเรื่องวนิยั  ไม่อ่านหนงัสอื  ไมท่ าการบา้น  วนัไหนขีเ้กยีจกไ็ม่กวาดบา้น  ไม่
เกบ็มุง้ไมพ่บัผา้ห่ม  ไมม่นีิสยัรกัการท างาน  ยา่มอีาชพีรบัจา้งใหร้บัผดิชอบใหซ้กัผา้ของตนเองเท่านัน้ 
   จากรายงานขอ้มูลส่วนตวั  พบว่า ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ชอบเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร ์   สิง่ทีไ่มช่อบทีสุ่ดคอืการเรยีนวชิา    คณติศาสตร ์ ภาษาองักฤษ โตขึน้อยากเป็นวศิวกร  
สิง่ทีค่ดิว่ายากทีสุ่ดคอืการเรยีนและท าคะแนนไดด้ ีๆ   สิง่ทีก่งัวล คอื สอบตก      

            แบบเติมประโยคให้สมบูรณ์  จากการตอบแบบสอบถาม  ท าให้ทราบว่า  
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มคีวามคดิเหน็ว่า ครบูางคนดุ  บางคนใจด ี    ขณะครสูอนมกั   วชิาทีช่อบ
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เรยีนคอืวชิาคอมพวิเตอรแ์ละการท างานกลุ่มกบัเพื่อน   เวลาสอบมกัไม่อ่านหนังสอือยากใหเ้พื่อนคอย
ช่วยเหลอื 

           5)  บนัทึกประจ าวนั 
                      จากการเขยีนบนัทกึประจ าวนั ท าใหท้ราบว่ากจิกรรมในแต่ละวนัของด.ญ.

จนัทร์ทรา โชติตระกูลท าส่วนใหญ่คล้ายคลงึกนัเกือบทุกวนั  ตื่นเช้าช่วยท างานบ้านก่อนไปโรงเรยีน    
ตอนเยน็ช่วยท างานบ้าน  เล่นเกมบ้างเมื่อว่างจากงานประจ า    สิง่ที่น่าสนใจในบนัทกึประจ าวนั คอื  
การไมท่ าการบา้นบ่อย ๆ  ไมม่สีมาธใินการเรยีน  เรยีนไม่รูเ้ร ือ่ง  มกัลอกการบา้นเพื่อน  และมกีารหลบั
ในหอ้งเรยีนและไมม่กีารบนัทกึถงึการท าการบา้นหรอืทบทวนบทเรยีน 

 
6) แบบสอบถาม 

                         จากการท าแบบสอบถามปรากฏผลดงันี้ 
                                    6.1   แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

                         จากการตอบแบบสอบถามท าให้ทราบว่า  ครอบครวัด.ญ.จนัทรท์รา โชติ
ตระกูล  มฐีานะค่อนขา้งยากจน  ด้านการเรยีนไม่ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และภาษาองักฤษ  ชอบ
เรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์ไม่มสีมาธใินการเรยีน  เรยีนไม่ทนัเพื่อน ด้านสงัคม มเีพื่อนมาก เพื่อนไม่ยอม
รบัเขา้กลุ่มท างาน    ปัญหาของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  คอืการเรยีนและเรือ่งส่วนตวั 
                                  6.2  แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จรงิจากผูป้กครองท าใหท้ราบว่า ด.ญ.
จนัทรท์รา โชตติระกูล มฐีานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งยากตน  ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูป้กครองทีม่ต่ีอ   
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลผูป้กครองเหน็ว่า  นักเรยีนมคีวามประพฤตดิ ี เชื่อฟัง อยู่ในโอวาท ช่วยงาน
บา้นอย่างด ี แต่ไม่ชอบการเรยีน   ส่วนการร่วมมอืกบัทางโรงเรยีน ผู้ปกครองเหน็ว่าเมื่อมปัีญหาต่างๆ  
โรงเรยีนควรจะตดัสนิใจเองโดยไมต่อ้งปรกึษาผูป้กครอง  

                   6.3   แบบสอบถามนิสยัทางการเรยีน 
                                      จากการตอบแบบสอบถาม  ท าใหท้ราบว่า   ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  
มนีิสยัทางการเรยีนที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขคอืไม่ค่อยจะเตรยีมอุปกรณ์มาเรยีน  ไม่ค่อยทบทวนบทเรยีน  
ไม่ค่อยตัง้ใจเรยีน  ส่งงานที่ครูมอบหมายไม่ตรงตามเวลา ไม่ท าการบ้าน ไม่จดบนัทึกย่อและไม่ท า
ตารางเวลาเรยีนในแต่ละวนั   เมื่อมปัีญหาหรอืไม่เขา้ใจเกี่ยวกบับทเรียนจะไม่กล้าซกัถามครูให้เข้าใจ 
ไมต่ดิตามแกไ้ขรายวชิาทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 0  

                    6.4    แบบสอบถามบรรยากาศการเรยีนการสอน 
 จากการตอบแบบสอบถามท าใหท้ราบว่า  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล มี

ความคดิเหน็ดา้นครูผูส้อน ว่าในการเรยีนครเูปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็ปานกลาง วธิสีอนของครู
ท าให้ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  เข้าใจบทเรยีนน้อย  และมวีธิถ่ีายทอดส่วนใหญ่ น่าสนใจปานกลาง  
ครมูขีอ้เสนอแนะทางการเรยีนและพยายามอธบิายเรื่องที่สอนให้นักเรยีนปานกลาง  ด้านลกัษณะของ
ห้องเรยีน  ห้องเรยีนอากาศถ่ายเทได้สะดวก มแีสงสว่างเหมาะสมมาก การจดัวางของค่อนข้างเป็น
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ระเบียบ  ด้านสื่อการเรยีนการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนน่าสนใจ ห้องมคีวามทนัสมยัและ
เหมาะสมส าหรบัฝึกปฏบิตัน้ิอย 
                                   7) สงัคมมิติ    
                           จากการท าสงัคมมติ ิ ท าใหท้ราบว่า ในสถานการณ์จดัทศันศกึษา  ด.ญ.จนัทร์
ทรา โชตติระกูล  ไม่ได้รบัการเลอืกจากเพื่อนเลย   แต่ตวัด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลยงัเลอืกเพื่อนทัง้
สองอนัดบั 
    จากแบบสอบถาม “ใครเอ่ย”  ท าให้ทราบว่า เพื่อนๆ จ านวน  42 คน    ตอบ
ว่า  ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล เป็นคนที ่นัง่เล่นไมท่ างานตามทีค่รสู ัง่ในหอ้งเรยีนมากทีสุ่ด   และเพื่อน
จ านวน  15  คน  ตอบว่า  ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูลไม่ส่งการบ้านมากที่สุดในห้องเรยีน  แสดงว่า
ความรู้สกึของเพื่อน  ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูล  เป็นคนที่ไม่สนใจเรยีน  ไม่ท าการบ้านส่ง   ชอบ
นัง่เล่นเกมในเวลาเรยีน และไมต่ดิตามแกไ้ขผลการเรยีนทีต่ดิ 0  
                8) ระเบียนสะสม 
   จากการศกึษาระเบยีนสะสมของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลท าให้ทราบว่าผล
การเรยีนของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ที่สอบตกไดแ้ก่  วชิาสงัคมศาสตร ืส่วนวชิาทีค่วรปรบัปรุงคอื
วชิาภาษาไทย  วิชาที่ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูล  ท าได้ดีคือวชิา   เกษตร  ความคิดเห็นของครูที่
ปรกึษา  เหน็ว่าด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ควรปรบัปรุงพฒันาบุคลกิภาพด้าน ความมัน่ใจในตนเอง  
ความขยนัเรยีน  การแสวงหาความรู ้ กลา้คดิกลา้ท า  การรา่เรงิแจม่ใส และการมนีิสยัรกัการท างาน 

       9) แบบติดตามการเข้าแถว   
            จากการศกึษาแบบตดิตามการเขา้แถว ท าใหท้ราบว่า นกัเรยีนไดม้กีารมาเรยีน
อยา่งสม ่าเสมอเพิม่ขึน้ 
 

3.  การวินิจฉัย 
           จากการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว  วนิิจฉัยไดว้่า ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมพีฤตกิรรมไมเ่ขา้
เรยีน เพราะสาเหตุ  ดงันี้   
     3.1  สาเหตจุากลกัษณะส่วนตวัของด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกลู 

    จากการสงัเกตการสมัภาษณ์  อตัชวีประวตั ิ บนัทกึประจ าวนัและแบบสอบถาม สงัคมมติิ
และแบบทดสอบ มผีลสอดคลอ้งกนัว่าด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน  
เฉื่อยชา  มคีวามต้องการความส าเรจ็ค่อนขา้งต ่า ทัง้นี้สาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดู  เนื่องจากด.ญ.
จนัทรท์รา โชตติระกูลถูกเลีย้งดแูบบตามใจ ไม่ค่อยกวดขนัในเรือ่งการเรยีน  มกัมุ่งเน้นแต่การท ามาหากนิ  
เดก็มพีฤตกิรรมการเรยีนไม่ถูกต้อง  ไม่มสีมาธใินการเรยีน  ขาดการยอมรบัจากเพื่อน  ขาดการเตรยีม
ตัวในการเรยีน  ไม่ท าการบ้าน  หลงัจากเรยีนเสรจ็ในแต่ละวนัไม่มกีารทบทวนบทเรยีน  ไม่มคีวาม
รบัผดิชอบ 
 

3.2  สาเหตจุากลกัษณะครอบครวั 
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จากการสงัเกต  การสมัภาษณ์  การเยีย่มบ้าน  อตัชวีประวตั ิ ท าให้สรุปไดว้่า  ลกัษณะ
ครอบครวัเป็นสาเหตุประการหนึ่งทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมไม่เขา้เรยีน ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล ซึ่งไดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบตามใจ  ไม่ค่อยกวดขนัดา้นการเรยีน  บดิาเสยีชวีติมารดามคีรอบครวัใหมแ่ละมลีูก
ใหม่  ย่ามคีวามแตกต่างด้านอายุท าให้ไม่ค่อยเข้าใจแก่นมากนัก  ส่วนใหญ่จะตามใจหลานมากกว่า 
สอนใหเ้หน็ความส าคญัของการเรยีนท าใหด้.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มแีรงจงูใจในการเรยีนต ่า 
 

 3.3  สาเหตจุากการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
จากการสงัเกตการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่ามคีรทูี่ปรกึษาคน

เดยีว  มแีผนการเรยีนหลากหลายและเป็นนักเรยีนกจิกรรม  คอืศลิปะ  ดนตรไีทย  ดนตรสีากล  และ
แดนเซอร ์ ท าใหบ้รรยากาศการเรยีนการสอนไม่เตม็ที ่ ครดููแลนกัเรยีนไม่ค่อยทัว่ถงึ  นกัเรยีนอยากให้
ครสูนใจนกัเรยีนมากขึน้ 
 

4.  การช่วยเหลือ  การป้องกนัและการส่งเสริม 
      ผูศ้กึษาไดใ้หก้ารช่วยเหลอื  ดงันี้ 

4.1  การใหก้ารช่วยเหลอืโดยตรง  ปฏบิตัดิงันี้ 
4.1.1 ให้ค าปรกึษาแก่ด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกูล   โดยใช้เทคนิคการให้ค าปรกึษา

แบบน าทาง 
4.1.2 ไม่น าทาง  เพื่อให้ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูล  พยายามพฒันาตนเอง  เห็น

ความส าคญัของการเรยีน  รู้จกัตัง้เป้าหมายชวีติและขณะที่ให้ค าปรกึษา  ผู้ศึกษาได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัการศกึษาและอาชพี  เพื่อให้ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล ไดเ้หน็คุณค่าของการศกึษาและอาชพี 
เพื่อพฒันาแรงจงูใจอนัจะมผีลถงึความพยายามพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายทีว่างไว้ 

4.1.3 แนะน าวธิกีารเรยีนทีถู่กตอ้ง   การสรา้งสมาธใินการเรยีน  ทกัษะวธิกีาร 
อ่านหนังสอืให้มปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ให้ความรูเ้พิ่มเติมในบทเรยีนที่ด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกูล ไม่
เขา้ใจ 

4.1.4 เพิม่แรงจงูใจในการเรยีน  โดยการใหข้อ้มลูการศกึษาและอาชพี  เพื่อให้ 
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มเีป้าหมายในการเรยีน  มคีวามพยายามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน  มคีวาม
มุง่มัน่และมจีดุมุง่หมายในชวีติทีถู่กตอ้ง 

4.1.5 ให้ความสนใจและเอาใจใส่ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูลอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อ
ช่วยเหลอืและให้ก าลงัใจ  ซึ่งจะท าให้ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล เกดิความรูส้กึมัน่ใจเกดิแรงจงูใจที่จะ
พฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

4.1.6 ปรกึษาปัญหาที่เกิดขึ้นกบัครูที่ปรกึษา ครแูนะแนวและครผูู้สอนเพื่อขอความ
ช่วยเหลอืเอาใจใส่  ให้ก าลงัใจและเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยกนัแก้ไขปัญหา  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้   
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ในการเขา้เรยีนและมพีฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนมากขึน้ 
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ปรกึษาปัญหากบัผูป้กครอง เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสาเหตุทีท่ าให้ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมพีฤตกิรรมไมเ่ขา้
เรยีน  และขอความรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหาของด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล 
 

4.2  การใหค้วามช่วยเหลอืทางออ้ม  ปฏบิตัดิงันี้ 
                               การประชุมเป็นรายกรณี  (Case  Conference ) 1 ครัง้  ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยครูที่ปรกึษา และหัวหน้าระดับชัน้ มธัยมศึกษาปีที่ 3   เพื่อขอความร่วมมือในการให้
ก าลงัใจ  เอาใจใส่  และเขา้ใจพฤตกิรรมทีม่ปัีญหาในการเรยีนทีเ่กดิขึน้  ช่วยกนัแก้ไขเพื่อให้ด.ญ.จนัทร์
ทรา โชตติระกูล  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้  ใช้ชวีติอยู่ในครอบครวัและสงัคมได้อย่างมคีวามสุข  
ผลจากการประชุมปรึกษารายกรณี ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา  ครูประจ าวิชา ครูหัวหน้าระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  ใหค้วามรว่มมอืในการดูแลเอาใจใส่ใหก้ าลงัใจด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมากขึน้ 

5.  การท านายผล 
         จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของนาย แก่น  พบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรยีนต ่ ามีสาเหตุ

เนื่องมาจากลกัษณะส่วนตวั  ลกัษณะครอบครวั  การจดัการศกึษาของโรงเรยีน  ผู้ศกึษามคีวามเหน็ว่า
สาเหตุดงักล่าวสามารถแก้ไขได ้ ถ้าหากด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ใหค้วามร่วมมอืรวมทัง้ผูป้กครอง
และครใูนโรงเรยีนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแก้ปัญหานี้อย่างจรงิจงั  ผูศ้กึษาท านายผลว่าสาเหตุดงักล่าว   ถงึแม้
จะค่อนขา้งมผีลกระทบต่อจติใจของเดก็กต็าม   ถ้าหากด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล ไดร้บัการดูแลเอาใจ
ใส่  ใหค้วามรกัความอบอุ่นอย่างแทจ้รงิ  กส็ามารถช่วยเหลอืได ้ เพราะหากด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล 
ให้ความร่วมมอืในการแก้ปัญหาเป็นอย่างด ี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกูล  
น่าจะสงูขึน้ 

 
6.  การติดตามผล 
     หลงัจากไดใ้หค้วามช่วยเหลอื  ผูศ้กึษาไดต้ดิตามผลเป็นระยะ ๆ ปรากฏผลดงันี้ 

6.1 จากการสงัเกตและสมัภาษณ์   ด.ญ.จนัทรท์รา โชติตระกูล มพีฤติกรรมในการเรยีน  
นิสัยทางการเรยีนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่น มีสมาธิในการเรยีนมีความสนใจเรยีนมากขึ้นและมี
พฤตกิรรมการเรยีนทีถู่กตอ้ง 

6.2 จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง  ครูที่ปรกึษาและครูผู้สอนประจ าวชิาต่าง ๆ  สรุปได้ว่า
ด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูลมพีฤตกิรรมการเรยีนดขีึน้  จากการรายงานผลการเรยีน  ด.ญ.จนัทรท์รา โชติ
ตระกูล ท างานส่งครทูนัมากขึน้ 

7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะ  ส าหรบัด.ญ.จนัทรท์รา โชตติระกูล  ดงันี้ 

              ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล   ควรเข้าใจตนเองและรู้จ ักตนเองมากขึ้น  มีการ
ตัง้เป้าหมายส าหรบัอนาคตของตนเอง  มคีวามพยายามมุ่งมัน่อดทนท าในสิง่ทีต่นเองตัง้เป้าหมายไวใ้ห้
ประสบความส าเรจ็ 

7.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  มดีงันี้ 
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1)  ผูป้กครองควรใหค้วามสนใจเกีย่วกบัเรือ่งการเรยีน      คอยตกัเตอืนให้ 
ท าการบา้นและทบทวนบทเรยีน     คอยใหก้ าลงัใจและใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่เดก็ 

  2) ครทูีป่รกึษา ครแูนะแนวและครปูระจ าวชิาต่าง ๆ ควรใหค้วามสนใจตดิตาม  
และเอาใจใส่ด.ญ.จนัทร์ทรา โชติตระกูล  หมัน่ให้การเสรมิแรงในพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน  เพื่อให้
พฤตกิรรมดงักล่าวคงทนถาวร 
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ระเบียนสะสม 
 
1. ประวติัส่วนตวั 
 ชื่อ…………………………………………………..นามสกุล………………………………… 
เชือ้ชาต…ิ…………สญัชาต…ิ……………ศาสนา……………….วนั/เดอืน/ปีเกดิ……………… 
หมูโ่ลหติ………………………….สถานทีเ่กดิ(อ าเภอ/จงัหวดั)…………………………………… 
 ชื่อบดิา…………………………………….นามสกุล……………………………..เกดิปี……… 
อาชพี……………………………………………………………….   (     )   มชีวีติ 
        (     )    ถงึแก่กรรมเมือ่……… 
 ชื่อมารดา………………………………….นามสกุล……………………………..เกดิปี……… 
อาชพี……………………………………………………………….   (     )   มชีวีติ 
        (     )    ถงึแก่กรรมเมือ่……… 
สถานภาพสมรสของบดิา – มารดา 
 (   )  จดทะเบยีนสมรส  (   )  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 
 ทีอ่ยูข่องนกัเรยีน…………………………ซอย…………………………ถนน………………… 
แขวง/ต าบล………………………….เขต/อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………… 
โทรศพัท…์………………………………………….. 
ชื่อผูป้กครอง………………………………………..เกดิปี…………………..อาชพี……………… 
เกีย่วขอ้งเป็น…………………………………………..ส าเรจ็การศกึษา……………………………. 
ประกอบอาชพี…………………………………..ต าแหน่ง…………………………..รายได…้…… 
ทีอ่ยูข่องผูป้กครอง…………………………..ซอย………………………ถนน……………… 
แขวง/ต าบล…………………………….เขต/อ าเภอ………………………จงัหวดั………………… 
โทรศพัท…์…………………………………………….. 
 
 เพื่อนสนิทของนกัเรยีน 
1) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ดิต่อ………………ถนน……………… 
แขวง/ต าบล ………………………………..เขต/อ าเภอ……………………จงัหวดั…………… 
โทรศพัท…์………………………………………………… 
2) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ดิต่อ………………ถนน………………… 
แขวง/ต าบล ………………………………..เขต/อ าเภอ……………………จงัหวดั…………… 
โทรศพัท…์………………………………………………… 
3) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ดิต่อ………………ถนน……………… 
แขวง/ต าบล ………………………………..เขต/อ าเภอ……………………จงัหวดั……………… 
โทรศพัท…์………………………………………………… 
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 บุคคลทีน่กัเรยีนไวว้างใจมากทีสุ่ดคอื………………………………………………………… 
สถานทีต่ดิต่อ……………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………………………………………………………………………… 
บุคคลทีต่ดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน/เรง่ด่วน  ชื่อ………………………………………………… 
ทีอ่ยู…่…………………..ซอย…………………………….ถนน…………………………………… 
แขวง/ต าบล………………………………..เขต/อ าเภอ…………………………….จงัหวดั……… 
โทรศพัท…์…………………………………………. 
นกัเรยีนไดร้บัค่าใชจ้า่ยจาก…………………………………………………………………… 
นกัเรยีนอาศยัอยูก่บั     บดิาและมารดา    ญาต ิ
      บดิา     เพื่อน 
      มารดา     อื่น ๆ (โปรดระบุ)……… 
สภาพทีอ่ยูอ่าศยั    บา้นส่วนบุคคล   บา้นพกัสวสัดกิารของราชการ 
      บา้นเช่า    บา้นพกัสวสัดกิารของเอกชน 
      หอพกั    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ……… 
 นกัเรยีนมพีีน้่องรว่มบดิา-มารดา รวมทัง้นกัเรยีน…………..คน นกัเรยีนเป็นบุตรคนที…่…… 
2. ข้อมลูด้านการศึกษา 
ชัน้ ผลการเรยีน วชิาทีช่อบ วชิาทีไ่มช่อบ ความสามารถ

พเิศษ 
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
และนอกโรงเรยีน 

   
 
 
 

    

ทุนการศกึษา 
ชัน้ ปีการศกึษา ชื่อทุน มลูค่า เงือ่นไขการรบัทุน 
  
 

 
 
 

   

 
การวางเป้าหมายในอนาคต 
ชัน้ เป้าหมายการศกึษา เป้าหมายอาชพี เหตุผล 
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3. ข้อมลูด้านสขุภาพ 
ประวตักิารเจบ็ป่วย 
โรคประจ าตวั อาหาร/ยา/สารทีแ่พ ้ การเจบ็ป่วยและอุบตัเิหตุ 
 
 
 
 
 
 

  

 
บนัทกึการชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสงู 

ชัน้ 
พฤษภาคม ธนัวาคม 
น ้าหนกั(กก.) ส่วนสงู (ซม.) น ้าหนกั(กก.) ส่วนสงู (ซม.) 
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ข้อมลูด้านบคุลิกภาพ 
บุคลกิภาพทีป่ระเมนิ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. รกัษาสุขภาพอนามยัของตนเอง       
2.  รกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม       
3.  มัน่ใจในตนเอง       
4.  ควบคุมอารมณ์       
5.  อดทน       
6.  ซื่อสตัย ์       
7.  ขยนั       
8.  การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ       
9.  คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์       
10.  มเีหตุผล       
11.  ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์       
12.  แสวงหาความรู ้       
13.  ตรงต่อเวลา       
14.  เสยีสละเพื่อส่วนรวม       
15.  มนี ้าใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น       
16.  ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น       
17.  ประหยดั       
18.  มสีมัมาคารวะ       
19.  มรีะเบยีบวนิยั       
20.  กลา้คดิกลา้ท า       
21.  รา่เรงิแจม่ใส       
22.  พึง่ตนเอง       
23.  มนีิสยัรกัการท างาน       
 
หมายเหตุ      1   หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 2.  หมายถงึ  พอใช ้ 3.  หมายถงึ  ด ี
  เลขทีอ่ยูใ่น        ควรน ามาพจิารณาเป็นพเิศษเพื่อดบูุคลกิภาพและการพฒันา 
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แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล          

 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเตมิขอ้ความในแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  การตอบตามความ
เป็นจรงิจะเป็นประโยชน์แก่ตวันกัเรยีนเอง  และขอ้มลูในแบบสอบถามนี้จะเกบ็เป็นความลบั 
 
ก.  ประวตัสิ่วนตวัและครอบครวัของขา้พเจา้ 
 1.  ขา้พเจา้ชื่อ.........................................นามสกุล...............................................เพศ............. 
      ก าลงัเรยีนอยูช่ ัน้..................นบัถอืศาสนา..................เชือ้ชาต.ิ...................สญัชาต.ิ......... 
      เกดิวนัที.่........เดอืน.............................................พ.ศ........................อาย.ุ......................ปี 
 2.  สถานทีเ่กดิ.......................................ถนน.....................................ต าบล........................... 
      อ าเภอ..............................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์.................... 
      อยูบ่า้นตนเองหรอืบา้นเช่า................................มหีอ้งส่วนตวัหรอืไม่.............................. 
 3.  บดิาชื่อ........................................นามสกุล..........................................อาย.ุ...................ปี 
      อาชพี...................................................................รายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ.............................. 
      สถานทีท่ างาน......................................................................โทรศพัท.์............................ 
     มารดาชื่อ.....................................นามสกุล........................................อาย.ุ....................ปี 
     อาชพี...................................................................รายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ............................. 
      สถานทีท่ างาน......................................................................โทรศพัท.์............................ 
 4.  สถานภาพสมรสของบดิามารดา  ( เขยีนเครือ่งหมาย  /  หน้าขอ้ความ ) 
  ..................อยูด่ว้ยกนั   ..................บดิาสมรสใหม ่
  ..................แยกกนัอยู ่   ..................บดิาถงึแก่กรรม 
  ..................หยา่รา้ง   ..................มารดาสมรสใหม ่
       ..................มารดารถงึแก่กรรม 
 5.  นกัเรยีนพกัอาศยัอยูก่บั  (เขยีนเครือ่งหมาย  /  หน้าขอ้ความ ) 
                            ..................บดิามารดา   ..................บดิาและมารดาเลีย้ง 
  ..................บดิา                ..................มารดาและบดิาเลีย้ง             
  ..................มารดา   ..................บดิามารดาบุญธรรม 
       ..................อื่นๆ (ระบุ)....................... 
 6.  ผูป้กครองชื่อ..........................................นามสกุล............................................................. 
      เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนโดยเป็น.......................................................อาย.ุ..........................ปี 
      อาชพี...........................................................รายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ...............................บาท 
  

7.  ระดบัการศกึษาของบดิา................................................................................................... 
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      ระดบัการศกึษาของมารดา................................................................................................ 
 8.  นกัเรยีนไดร้บัค่าใชจ้า่ยประจ าวนัจาก.................................ประมาณวนัละ...............บาท 
 9.  นกัเรยีนมพีีน้่องทีเ่กดิจากบดิามารดาเดยีวกนั.............คน  ชาย........คน    หญงิ...........คน 
      นกัเรยีนมพีีน้่องทีเ่กดิจากบดิากบัภรรยาคนอื่น...........คน ชาย........คน    หญงิ...........คน 
      นกัเรยีนมพีีน้่องทีเ่กดิจากมารดากบัสามคีนอื่น...........คน ชาย........คน   หญงิ............คน 

10. พีน้่องนกัเรยีนรวมทัง้ตวันกัเรยีนเรยีงตามล าดบั ดงันี้ 
 

คนที ่ อาย ุ เพศ การศกึษา อาชพี 
........... 
........... 
........... 
........... 
.......... 
........... 
........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. เพื่อนของนกัเรยีนทีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวกทีสุ่ด 
ชื่อ.................................นามสกุล.................................ระดบัการศกึษา.......................... 
โรงเรยีน.............................................................................โทรศพัท์.............................. 
ทีบ่า้น..................................................................................โทรศพัท.์............................ 

ข. ประวตัสิุขภาพ 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย  /  หน้าขอ้ความทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนและเตมิ 
               ขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจรงิ     
1.  สุขภาพของขา้พเจา้ในขณะน้ี  (    )  ดมีาก      (    )  ด ี   (    )  พอใช ้   (    )  ไมด่เีลย    
2.  ขา้พเจา้เคยเจบ็ป่วยอยา่งหนกัมาก่อน        (    )  เคย              (    )  ไมเ่คย   
     ถา้เคยเป็น  บอกชื่อโรค...................................................อายขุณะเป็นโรค...................ปี 
3.  ขา้พเจา้เคยเป็นโรคเรือ้รงัมาก่อน              (    )  เคย              (    )  ไมเ่คย   
     ถา้เคยเป็น  บอกชื่อโรค...................................................อายขุณะเป็นโรค...................ปี 
4.  ขา้พเจา้เคยประสบอุบตัเิหตุรา้ยแรงมาก่อน     (    )  เคย              (    )  ไมเ่คย   
    ถา้เคย  ประสบอุบตัเิหตุอะไร........................................................................................... 
 ไดร้บับาดเจบ็อะไรบา้ง............................................................................................ 
5.  ขา้พเจา้เคยเป็นลมวงิเวยีนศรีษะบ่อยๆ   (    ) เป็นเสมอ  (    )  เป็นบ้าง   (    )  ไม่เคย
เป็น 
6.  ขา้พเจา้มปัีญหาเกีย่วกบัโรคประสาท     (    )  มปัีญหา   (    )  ไมม่ปัีญหา 



29 
 

7.  ขา้พเจา้ตอ้งใชแ้ว่นสายตาในขณะนี้   (    ) ใชป้ระจ า  (    )  ใชบ้า้ง   (    )  ไมต่อ้งใช้ 
8.  ขา้พเจา้ไมเ่คยใชแ้ว่นสายตามาก่อนเลยแต่คดิว่าจ าเป็นตอ้งใช้ 
              (    ) จ าเป็นมาก       (    ) จ าเป็น   (    )  ไมจ่ าเป็น  
9.  ในเรือ่งการพดู (    )  ขา้พเจา้รูส้กึว่าพดูคล่อง 
                                         (    )  พดูไมค่ล่องหรอืพดูชา้   
                                         (    )  พดูตดิอ่าง           
10.  ในเรือ่งการไดย้นิ         (    ) ไดย้นิชดัเจน    (    ) ไดย้นิไมช่ดัเจน 
11.  ตามปกตขิา้พเจา้นอนวนัละ (    ) 4-6 ชัว่โมง  (    )  6-8 ชัว่โมง    (    )  8-10 ชัว่โมง   
12.  โรคประจ าตวัของขา้พเจา้ทีเ่ป็นอยูเ่สมอ  คอื............................................................... 
13.  ในบางครัง้ขา้พเจา้วติกกงัวลอยา่งมากเกีย่วกบัสุขภาพขณะนี้   (    )  วติก  (    )  ไมว่ติก 
14.  ขณะน้ีขา้พเจา้สงู....................ซม.    น ้าหนกั................................กก. 
15.  ตรวจสุขภาพปีละ......................ครัง้      ครัง้สุดทา้ยตรวจรา่งกายเมือ่........................... 
     ต ร ว จ ที่
............................................................................................................................... 

ค. ประวตัสิงัคมและกจิกรรม 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย  /  หน้าขอ้ความทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนและเตมิ 
               ขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจรงิ    
1. ทีอ่ยูข่องครอบครวัของขา้พเจา้ (    )  บา้นบดิามารดา 

(    )  บา้นญาต ิ
 (    )  บา้นเช่า 
(    )  อื่นๆ  ระบุ.............................................. 

 2.  ความรูส้กึของขา้พเจา้ต่อทีอ่ยูอ่าศยั 
                                                                    (    )  ชอบมาก    

                                                                                 (    )  ชอบ    
                                                                                 (    ) ไมช่อบเลย 

3.  เพื่อนๆมาเทีย่วหรอืเยีย่มเยยีนขา้พเจา้    (    )  มาบา้ง       
                                                                                 (    )  มาบ่อยๆ  
                                                                                 (    )  ไมม่าเลย 

 4.  ขา้พเจา้ชอบใหเ้พื่อนมาบา้น        (    )  ชอบใหม้าบ่อยๆ 
                                                                       (    )  ชอบใหม้าบา้งเป็นบางครัง้ 
                                                                       (    )  ไมช่อบใหม้าเลย 
 5.  ความรูส้กึของขา้พเจา้เมือ่ไดพ้บปะกบัเพื่อนๆ.................................................................. 
 6.  ความรูส้กึของเพื่อนทีม่ต่ีอขา้พเจา้.................................................................................... 
 7.  ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตใหต้ดัสนิใจดว้ยตวัเอง..................................................................... 
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 8.  ขา้พเจา้ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์       (    )  ใชเ้ป็นประจ า 
                                                                                  (    )  ใชบ้า้ง   
                                                                                  (    )  ไมใ่ชเ้ลย 

9.   ขา้พเจา้ชอบฟังวทิยุ 
 (    ) ชอบฟังเป็นประจ า   (    )  ชอบฟังบา้ง    (    )   ไมช่อบฟังเลย 
10.  ขา้พเจา้ชอบดโูทรทศัน์   

                           (    ) ดเูป็นประจ า   (    )  ดบูา้ง    (    )   ไมด่เูลย 
11.  ขา้พเจา้ชอบดภูาพยนตร ์ 

                           (    ) ดบู่อยครัง้     (    )  ดบูางครัง้    (    )   ไมไ่ดด้เูลย 
12.  ขา้พเจา้ชอบอ่านหนงัสอืประเภท 

                           (    )  ผจญภยั              (    )   ลีล้บั                     (    )   รกัใคร ่      
                           (    )  ตลกขบขนั        (    )  วทิยาศาสตร ์         (    )   กฬีา 
                           (    )  ประวตัศิาสตร ์  (    )   โคลงบทละคร      (    )   ชวีประวตั ิ
                           (    )  แนวจนิตนาการ       (    )    เครือ่งยนตก์ลไก      

 13.  ขา้พเจา้ชอบอ่านหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
                           (    )  เป็นประจ า      (    )  เป็นครัง้คราว    (    )   ไมเ่คยอ่านเลย 

 14.  ขา้พเจา้ชอบเล่นกฬีากลางแจง้    
                           (    ) ชอบมาก         (    )   ชอบบา้ง           (    )   ไมช่อบเลย 
  กฬีากลางแจง้ทีข่า้พเจา้ชอบมากทีสุ่ด .................................................................... 

15.  ขา้พเจา้ชอบเล่นกฬีาในรม่    
                           (    ) ชอบมาก         (    )   ชอบบา้ง           (    )   ไมช่อบเลย 
  กฬีาในรม่ทีข่า้พเจา้ชอบมากทีสุ่ด .......................................................................... 
 16.  ขา้พเจา้เคยเล่นละครในงานต่างๆ         (    )   เคย    (    ) ไมเ่คย 
 17.  ขา้พเจา้สามารถเล่นดนตร ี   (    )  ไดด้ ี     (    )  พอใช ้   (    )  ไมไ่ดเ้ลย 
  เครือ่งดนตรทีีช่อบเล่น  คอื ...................................................................................... 
 18.  ขา้พเจา้ชอบรอ้งเพลง   (    )  ชอบมาก      (    )  ชอบบา้ง    (    )  ไมช่อบเลย 
        ประเภทของเพลงทีช่อบ  คอื.......................................................................................... 
               19.  ขา้พเจา้มคีวามสนใจนาฏศลิป์ไทย (    )  สนใจมาก (    )  สนใจบ้าง (    )  ไม่สนใจ
เลย 
 20.  ขา้พเจา้     (    )  ท า    (    ) ไมท่ างานพเิศษหรอืหารายไดส้่วนตวั  
 21.  งานอดเิรกของขา้พเจา้  คอื.............................................................................................. 
ง.  กจิกรรม  การศกึษา  และปัญหาของขา้พเจา้ 
 1.  เมือ่ปีทีแ่ลว้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีโ่รงเรยีนไดจ้ดัคอื............................................... 
      กจิกรรมทีข่า้เจา้ชอบมากทีสุ่ด  คอื................................................................................... 
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 2.  ขา้พเจา้   (    )  เคย     (    )  ไมเ่คย     เป็นหวัหน้ากลุ่มในการท ากจิกรรม 
     ขา้พเจา้   (    )  เคย     (    )  ไมเ่คย     เป็นหวัหน้าชัน้                  
 3.  ในโรงเรยีน   ขา้พเจา้ ม ี
                   (    )  เพื่อนมาก     (    )  เพื่อนน้อย    (    ) ไมม่ ีเพื่อนเลย 
       เพื่อนทีด่ทีีสุ่ดของขา้พเจา้ชื่อ............................................................................................ 
                   สิ่ ง ที่ ข้ า พ เจ้ า แ ล ะ เพื่ อ น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง ข้ า พ เจ้ า ท า ด้ ว ย กั น เส ม อ   คื อ
........................................ 
     
........................................................................................................................................... 
 4.  ตามปกตขิา้พเจา้ใชเ้วลาอ่านหนงัสอืเรยีนในวนัหน่ึงๆประมาณ ...........ชัว่โมง 
      ขา้พเจา้     (    )   ม ี   
                                   (    )  ไมม่ ี    สถานทีเ่งยีบสงบเหมาะกบัการอ่านหนงัสอืหรอืท าการบา้น 
 5.  ความรูส้กึของขา้พเจา้เกีย่วกบัวชิาทีเ่คยเรยีน 
                  ชอบมากทีสุ่ด  ชอบน้อยทีสุ่ด          ยากทีสุ่ด                    งา่ยทีสุ่ด 
                    ( วชิา )                           ( วชิา )                       ( วชิา )                          ( 
วชิา ) 
   .........................           ..........................         ........................            .......................... 
            .........................           ..........................         ........................            .......................... 
            .........................           ..........................         ........................            .......................... 
 6.  วชิาทีข่า้พเจา้ตอ้งเอาใจใส่มากทีสุ่ด  คอื ................................................................. 
 7.  ขา้พเจา้     (    )    ท า   (    )   ไมไ่ดท้ าตารางก าหนดไวด้หูนงัสอื 
 8.  ขา้พเจา้ท าใหม้สีมาธเิวลาดหูนงัสอื      (    )   ไดง้า่ย      (    )  ไดย้าก 
 9.  ขา้พเจา้    (    )  ตอ้งการ    (     )  ไมต่อ้งการ  ค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารเรยีน 
 10. ตามปกตขิา้พเจา้   (    )   ชอบ   (    )  ไมช่อบเรยีนหนงัสอื 
       เมือ่เทยีบกบัเพื่อนๆ  ขา้พเจา้เรยีนอยูใ่นเกณฑ ์  (    )   ด ี  (    )   ปานกลาง   (    ) ไมด่ี 
 
 11.  เมือ่ขา้พเจา้เตบิโตขึน้  บดิาตอ้งการใหข้า้พเจา้มอีาชพี....................................................   
      มาดาตอ้งการใหข้า้พเจา้มอีาชพี.................................................. 

 ขา้พเจา้ตอ้งการใหข้า้พเจา้มอีาชพี................................................   
12.  ขา้พเจา้ตัง้ใจจะเรยีนใหจ้บชัน้สงูสุดของโรงเรยีนแห่งนี้ 

                   (    )  ตัง้ใจแน่วแน่       (    )  ไมแ่น่ใจ      (    ) ไมต่กลงใจเลย 
13.  ขา้พเจา้ตอ้งการจะเรยีนจบในระดบั       (    )  ปรญิญาตร ี (    )   ปรญิญาโท 

                                                                  (    )  ปรญิญาเอ  (    )  ระดบัอื่นๆ ระบุ............. 
14. อาชพีทีข่า้พเจา้เลอืกตามความตัง้ใจของขา้พเจา้ในขณะน้ี  เรยีงตามล าดบั 
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1................................................       2.................................................... 
3................................................       4.................................................... 

15. ความรูส้กึของขา้พเจา้เกีย่วกบัความเป็นอยูใ่นโรงเรยีนแห่งนี้           
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

16. ความรูส้กึของขา้พเจา้เกีย่วกบัความเป็นอยูท่างบา้น                  
................................................................................................................................... 

                    .................................................................................................................................. 
17. ปัญหาหรอืความไมส่บายใจทีข่า้พเจา้ตอ้งการไดร้บัความช่วยเหลอื       

1................................................       2.................................................... 
3................................................       4.................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อเทจ็จริงจากผูป้กครอง 
 
เรียนผูป้กครองนักเรียน 
 แบบสอบถามนี้ทางโรงเรยีนมวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็บางประการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกบันักเรยีนในความปกครองของท่าน     เพื่อน ามาใช้ประกอบการช่วยเหลอืแนะแนว    
และจดัเตรยีมงานทางดา้นการแนะแนวของโรงเรยีนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของผูป้กครองใหม้าก
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
ค าช้ีแจงในการกรอกแบบสอบถาม 
 1.  โปรดกรอกแบบสอบถามนี้ด้วยความจรงิใจที่สุด  และใส่เครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่าง
หน้าขอ้ความทีท่่านตอ้งการ 
 2.  ถ้าบดิามารดาเป็นผูป้กครองใหก้รอกรายการเฉพาะรายการของบดิามารดาเท่านัน้  ถ้าบดิา
มารดามไิดเ้ป็นผูป้กครองใหก้รอกรายการทัง้ของบดิา มารดาและผูป้กครองดว้ย 
 3.  ทางโรงเรยีนจะเกบ็ขอ้มลูนี้เป็นความลบัทีสุ่ด  จะน ามาใชเ้ฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็ของท่าน
เท่านัน้ 
รายละเอียดของผูป้กครอง 
(  กรณทีีท่่านมใิช่บดิามารดาของนกัเรยีน ) 
 1.  ขา้พเจา้เป็นผูป้กครองของ....................................................เกีย่วของโดยเป็น................. 
 2.  ขา้พเจา้ชื่อ......................................นามสกุล................................เชือ้ชาต.ิ....................... 
สญัชาต.ิ................ศาสนา....................อาย.ุ...................ปี   การศกึษาครัง้สุดทา้ย  คอื........................ 
ปัจจบุนัประกอบอาชพี ( กรณุาระบุใหล้ะเอยีด  ถา้คา้ขายกรณุาบอกดว้ยว่าขายอะไร ) ..................... 
...........................................................................................................................................................
.. 
ถา้ท างานกรณุาระบุต าแหน่งดว้ย..........................................สถานทีท่ างาน....................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์( ถา้ม ี) ทีบ่า้น...........................................ทีท่ างาน............................................... 
ทีอ่ยูอ่าศยั ระบุโดยละเอยีด.................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.. 
 3.  รายไดข้องผูป้กครองเดอืนละ..........................................บาท 
            ...........................ก.  เป็นรายไดป้ระจ าอยา่งเดยีว 
            ...........................ข.  เป็นรายไดป้ระจ าและรายไดพ้เิศษรวมกนั 
            ...........................ค.  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................................... 
 4.  ประเภทของบา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

            ..........................ก. บา้นส่วนตวั               
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                  .....................ข.  บา้นเช่า  โดยเสยีค่าเช่าเดอืนละ................บาท 
                  .....................ค.  บา้นพกัของทางราชการ                                                                     
                    .....................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )............................................ 
 5.  สมาชกิในครอบครวัของท่านมจี านวน...........................คน 
       ผูท้ีท่่านอุปการะทางการเงนิมจี านวน.............................คน 
      ส าหรบัเดก็ผูน้ี้ท่านอุปการะทางการเงนิดว้ยหรอืไม่ 
     ...................ก.  ใช่    เป็นจ านวนเงนิ....................บาทต่อเดอืน 
      ..................ข.  ไมใ่ช่ 
 6.  สถานภาพสมรสของท่าน 
     ..................ก.  โสด  .....................ข.  สมรส 
     ..................ค.  หมา้ย  .....................ง.  หยา่รา้ง 
    ...................จ.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ ).................................. 
 
รายละเอียดส าหรบับิดามาดา 
 
 1.  ขา้พเจา้บดิาหรอืมารดาของ.............................................................................................. 
 2.  ชื่อบดิา.........................................นามสกุล...................................อายุ............................. 
      เชือ้ชาต.ิ.............สญัชาต.ิ...............ศาสนา.................การศกึษาครัง้สุดทา้ย...................... 
      บดิา   ....................... ก.  ยงัมชีวีติอยู่ 
   .......................ข.  ถงึแก่กรรม  เมือ่ใด............................................ 
 3.  อาชพีของบดิา  ( ระบุโดยละเอยีด )  ถา้คา้ขายกรณุาระบุว่าขายอะไร............................... 

     ถา้ท างานกรณุาระบุต าแหน่งดว้ย...........................สถานทีท่ างาน.................................... 
     หมายเลขโทรศพัท ์( ถา้ม ี) ทีบ่า้น..........................ทีท่ างาน............................................ 
4.  รายไดข้องบดิาประมาณเดอืนละ......................บาท 

                        ...........................ก.  เป็นรายไดป้ระจ าอยา่งเดยีว 
            ...........................ข.  เป็นรายไดป้ระจ าและรายไดพ้เิศษรวมกนั 
            ...........................ค.  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................................... 

5.  ชื่อมารดา.........................................นามสกุล...................................อาย.ุ......................... 
      เชือ้ชาต.ิ.............สญัชาต.ิ...............ศาสนา.................การศกึษาครัง้สุดทา้ย...................... 
      มารดา       ....................... ก.  ยงัมชีวีติอยู่ 
            .......................ข.  ถงึแก่กรรม  เมือ่ใด............................................ 
 6.  อาชพีของมารดา  ( ระบุโดยละเอยีด )  ถา้คา้ขายกรณุาระบุว่าขายอะไร........................... 

     ถา้ท างานกรณุาระบุต าแหน่งดว้ย...........................สถานทีท่ างาน.................................... 
     หมายเลขโทรศพัท ์( ถา้ม ี) ทีบ่า้น..........................ทีท่ างาน............................................ 
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7.  รายไดข้องมารดาประมาณเดอืนละ......................บาท 
                      ..........................ก.  เป็นรายไดป้ระจ าอยา่งเดยีว 
            ...........................ข.  เป็นรายไดป้ระจ าและรายไดพ้เิศษรวมกนั 
            ...........................ค.  อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................................... 

8.  ปัจจบุนับดิาอยูบ่า้นเลขที.่.................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...... 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อ า เ ภ อ / เ ข ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จั ง ห วั ด

........................................................ 
     ปัจจบุนัมารดาอยูบ่า้นเลขที.่.................ถนน...............................................ต าบล/แขวง... 
     .......................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................................... 
9.  ประเภทบา้นทีบ่ดิาอาศยัอยู่   ประเภทบา้นทีม่ารดาอาศยัอยู่ 
      ..................บา้นส่วนตวั              ..................บา้นส่วนตวั 
      ..................บา้นเช่าโดยเสยีค่าเช่า                      ..................บา้นเช่าโดยเสยีค่าเช่า 
                  เดอืนละ..................บาท                                        เดอืนละ..................

บาท 
      ..................บา้นพกัของทางราชการ              ..................บา้นพกัของทางราชการ 
       ..................อื่นๆ ( โปรดระบุ )....................      ..................อื่นๆ (โปรดระบุ)................. 
  10.  สถานภาพสมรสของบดิามารดา 

     ..................ก.  อยูด่ว้ยกนั .....................ข.  แยกกนัอยู ่
    ....................ค.  หยา่รา้ง               ...................ง.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ )................... 

7. ถา้บดิามารดาแยกกนัอยู ่
 ..................ก.  แต่งงานใหมท่ัง้คู ่   .....................ข. ไมแ่ต่งงานใหมท่ัง้คู่ 
..................ค.  บดิาแต่งงานใหม ่     .....................ง.  มารดาแต่งงานใหม ่
..................จ.  อื่นๆ ( โปรดระบุ )................................................... 

8. งานทางบา้นทีม่อบหมายใหน้กัเรยีนช่วยท า  คอื............................................................. 
9. นกัเรยีนช่วยเหลอืงานทางบา้น 

   ..................ก.  ดว้ยความเตม็ใจ            .....................ข.  ช่วยบา้งไมช่่วยบา้ง 
              ........  ....ค.  ดว้ยความไมเ่ตม็ใจ           ...................ง.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ ).......... 

10. ความประพฤตขิองนกัเรยีนขณะอยูท่ีบ่า้น 
   ..................ก.  อยูใ่นโอวาท            .....................ข.  เชือ่ฟังเป็นบางครัง้ 
             ..................ค.  ไมค่่อยเชือ่ฟัง          ...................ง.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ ).......... 

11.  เมือ่อยูบ่า้นนกัเรยีนมคีวามสนใจการเรยีนอย่างไรบา้ง 
   ..................ก.  สนใจดมีาก         .....................ข.  ไมส่นใจเลย 
                    ................ค.  สนใจพอประมาณ          ...................ง.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ ).......... 

12. ท่านใหเ้งนิแก่เดก็ของท่าน วนัละ................บาท 
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13.  เดก็ของท่านมรีายไดพ้เิศษหรอืไม ่
..................ก.  ม ี   ไดจ้าก........................................................................................ 

                   ...................ข.  ไมม่ ี              
รายละเอียดเก่ียวกบัตวันักเรียน      
 1.  สิง่ทีเ่ดก็ชอบและสนใจมากทีสุ่ด  คอื................................................................................ 
      สิง่ทีเ่ดก็ไมช่อบและไมส่นใจมากทีสุ่ด  คอื....................................................................... 
 2.  ผูท้ีเ่ดก็รกัและไวว้างใจมากทีสุ่ดในบา้น  คอื..................................................................... 
 3.  เมือ่เดก็ของท่านจบชัน้ ม.3  แลว้ท่านตอ้งการให ้
  ......................ก.  ออกไปประกอบอาชพี ( โปรดระบุ ).......................................... 
  ......................ข.  ศกึษาต่อชัน้มธัยมตน้ 
  ..................... ค.  ศกึษาต่อสายอาชพี 
  ......................ง.  ยงัไมท่ราบ  เพราะ......................................................................... 
   ..................... จ.  ขึน้อยูก่บัความสามารถและความถนดัของเดก็ 
  ..................... ฉ. อยา่งอื่น ( โปรดระบุ )............................................... 
 4.  ท่านตอ้งการใหน้กัเรยีนในปกครองของท่านประกอบอาชพีเป็น..................................... 
      เพราะ.............................................................................................................................. 
 5.  ในกรณทีีโ่รงเรยีนตอ้งการพบปะกบัผูป้กครอง  เพื่อปรกึษาหารอืทางดา้นการเรยีนหรอื 
                  วางแผนอนาคตใหแ้ก่เดก็ของท่าน  หรอืเพื่อช่วยแกปั้ญหาใดๆ กต็าม 

......................ก.  ขา้พเจา้ยนิดมีาดว้ยตนเอง  หรอืจะส่งผูอ้ื่นมาแทน 
  ..................... ข.  ใหเ้ป็นธุระของโรงเรยีน  เพราะไมค่่อยมเีวลาว่าง 
  ......................ค    โรงเรยีนควรจะตดัสนิใจเองโดยไมต่อ้งปรกึษาผูป้กครอง 
  6.  เดก็ของท่านชอบท างาน 

..................ก.  ตามล าพงั                ....................ข. รวมกบัผูอ้ื่น 
                            ...................ค.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ )........................................... 

7.  เดก็ของท่านชอบเล่น 
..................ก.  กบัผูอ้ื่น                ....................ข. เลน่คนเดยีว 

                    ..................ค.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ )........................................... 
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 8. ผูท้ีใ่หค้ าปรกึษาแนะน าแก่เดก็เวลาเดก็ท าการบา้น  คอื................................................ 
 9.  งานอดเิรกทีเ่ดก็ของท่านชอบท า  คอื.......................................................................... 
 10.  เดก็ของท่านใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่โดย 

..................ก.  อ่านหนงัสอื         .....................ข.  ฟังวทิย ุ
               .................ค.   ดโูทรทศัน์         .....................ง.  เลน่  หรอืพดูคยุ   
              ..................จ.  อื่นๆ  ( โปรดระบุ ).............................................. 
11.  สุขภาพของเดก็โดยทัว่ไป  คอื      

..................ก.  ด ี                                                 
          .................ข.  ไมด่ ี เพราะ........................................................................ 
12. ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัโรงเรยีน.................................................................. 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
13. ขอ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็อื่นๆ................................................................................ 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
    
 
                                                                 ลงชื่อ..........................ผูก้รอกขอ้มลู 
                                                                วนัที.่.....เดอืน...........พ.ศ................... 
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อตัชีวประวติั 
 
ค าช้ีแจง ใหน้ักเรยีนเขยีนประวตัตินเอง  โดยเตมิขอ้ความใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  
ขอ้ความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีนโดยตรง  และทางโรงเรยีนจะเกบ็เป็นความลบั 
 

1.  ขา้พเจา้เกดิ  วนัที/่เดอืน/พ.ศ ……………………..สถานทีเ่กดิ………………………… 
เมื่อครัง้เป็นเด็ก สิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวมากที่สุดคือ………………………………..ข้าพเจ้าเคยป่วยเป็น
โรค………………เพื่อน ๆ ที่ขา้พเจา้เล่นด้วยมกัจะมอีายุ…………กบัขา้พเจา้  ถ้าโตขึน้ขา้พเจา้อยาก
เป็น……………………………………………………………………. 

2.  ข้าพเจ้าเติบโตมาพร้อม ๆ กับ …………………………………….เท่าที่จ าได้เหตุการณ์ที่
ข้าพเจ้าชอบมากคือ ……………………………………………เวลาที่ข้าพเจ้ามโีอกาสได้ใช้ชีวิตอย่าง
สนุกสนาน คอื…………………………………………………………………….พ่อให้ความสนิทสนมกับ
ขา้พเจ้าโดยการ……………………………………………………………………….แม่ให้ความสนิทสนม
โดยการ……………………………………………………………………… 
เมื่ออยู่บ้านสิง่ที่ข้าพเจา้อยากท าคอื…………………………………………………….ข้าพเจ้าคดิว่าเด็ก
คนอื่นในบา้นมคีวามสุข……………………………………….ขา้พเจา้ 
 3.  สิง่ที่ขา้พเจา้อยากท ามากที่สุดในโรงเรยีนคอื……………………………………สิง่ที่ขา้พเจา้
อยากท าน้อยที่สุดในโรงเรยีนคอื………………………………..สิง่ที่ข้าพเจ้าอยากได้จากโรงเรยีนมาก
ที่ สุ ด คื อ ………………………………………ถ้ า มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ย้ า ย โ ร ง เรีย น  ข้ า พ เจ้ า
จะ………………………………………………ไปอยูโ่รงเรยีนอื่น 
 4.  ถา้มเีวลาว่างขา้พเจา้จะใชเ้วลานัน้  ……………………….ขา้พเจา้ชอบท างานที…่…… 
……………………………………………สิง่ทีข่า้พเจา้คดิว่าตนเองท าไดด้ทีีสุ่ดคอื……………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5.  แผนในอนาคตและความหวงั 

 เมือ่ขา้พเจา้โตขึน้อยากประกอบอาชพี……………………………………… 
 ถา้ขา้พเจา้สามารถขอสิง่ใดไดต้ามใจนึก  ขา้พเจา้จะขอ 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………. 

6.  เป้าหมายในชวีติขา้พเจา้ คอื…………………………………………………………… 
14. คนทีข่า้พเจา้ชอบ  คอื ………………………………………………………………… 
15. ถา้ใหเ้ลอืกไดส้ิง่ต่อไปนี้  ขา้พเจา้จะเลอืกเป็นขอ้แรกคอื 

(   )  ชื่อเสยีง  (   )  เงนิ  (   )  ความส าเรจ็ในการเรยีน 
(   )   การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม (   )  อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………………. 
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16. สิง่ทีข่า้พเจา้ตอ้งการมากทีสุ่ดในขณะนี้คอื…………………………………………… 
17. สิง่ทีท่ าใหข้า้พเจา้ไมส่บายใจ คอื……………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………….. 
และเมือ่มเีรือ่งไมส่บายใจ  บุคคลทีข่า้พเจา้ไปปรกึษาคอื………………………………….. 
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แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั 
1. ฉนัชื่อ............................................................................................................................... 
2. ฉนัมอีาย.ุ......................................................................................................................... 
3. ฉนัอาศยัอยูท่ี.่.................................................................................................................. 
4. ฉนัเกดิที.่........................................................................................................................ 
5. วชิาทีช่อบมากทีสุ่ด....................................................................................................... 
6. วชิาทีช่อบน้อยทีสุ่ด...................................................................................................... 
7. งานทีฉ่นัชอบท ามากทีสุ่ด...................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
      8.  งานทีฉ่นัไมช่อบท า ...............................................................................................................              

............................................................................................................................................... 
9.   งานอดเิรก/ กจิกรรมยามว่างของฉนั……………………………………………………….. 

............................................................................................................................................... 
      10.  ในวนัขา้งหน้าฉนัทะเยอทะยานทีจ่ะ...................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
      11.  สิง่ทีฉ่นัคดิว่ายากมาก............................................................................................................ 
      12.  สิง่ทีฉ่นักงัวล ........................................................................................................................ 
      13.  ความกลวัทีฉ่นัเกบ็เป็นความลบั............................................................................................ 
      14.  งานบา้นทีท่ าเมือ่กลบัจากโรงเรยีน........................................................................................ 
      15.  เพลงทีฉ่นัชอบฟัง.................................................................................................................. 

16.  กฬีาทีช่อบด.ู.......................................................................................................................... 
17.  ภาพยนตรท์ีช่อบด.ู................................................................................................................ 
18.  ในวนัหยดุฉนัจะปฏบิตักิจิกรรม........................................................................................... 
19.  ฉนัมคีวามรูส้กึว่าคุณพ่อคุณแม.่........................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
20.  ฉนัอยากใหเ้พื่อน................................................................................................................. 
21.  ฉนัรูส้กึว่าคร.ู....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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แบบเติมประโยคให้สมบรูณ์ 
(SENTENCE  COMPLETION  TEST ) 
 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………… 
วนั เดอืน ปี ทีท่ าแบบทดสอบ (Date  Tested)………………………………………………………. 
วนั เดอืน ปี เกดิ (Date of Birth)…………………………………………………………………….. 
 
วธิตีอบแบบทดสอบ 
 จงเตมิประโยคหรอืขอ้ความต่อไปนี้ใหส้มบรูณ์  โดยอ่านแต่ละประโยคหรอืแต่ละขอ้ความ 
แลว้เตมิสิง่แรกทีผ่่านสมองของท่านเพื่อใหไ้ดป้ระโยคสมบูรณ์  โปรดท าใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ ถา้ไม่
ทราบว่าจะเตมิอะไรใหเ้ขยีนวงกลมหมายเลขของขอ้นัน้ ๆ  และพยายามเตมิประโยคหรอืขอ้ความนัน้ใน
ภายหลงั 
 
1. ฉนัคดิว่าครขูองฉนั…………………………………………………………………………… 
2. ขณะทีค่รสูอนฉนัมกัจะ…………………………………………………………………….. 
3. พ่อแมพ่ดูเกีย่วกบัการเรยีนของฉนัว่า……………………………………………………….. 
4. ฉนัชอบครทูี…่……………………………………………………………………………… 
5. เมือ่ครใูหก้ารบา้น………………………………………………………………………….. 
6. เมือ่ครเูรยีกใหต้อบค าถาม………………………………………………………………….. 
7. วชิาทีฉ่นัชอบเรยีน………………………………………………………………………….. 
8. สิง่ทีฉ่นัไมช่อบการเรยีน……………………………………………………………………. 
9. ฉนัใหเ้วลาในการทบทวนบทเรยีน…………………………………………………………… 
10. ในขณะทีท่ าขอ้สอบฉนัรูส้กึว่า………………………………………………………………. 
11. การส่งรายงานของฉนั……………………………………………………………………….. 
12. สิง่ทีฉ่นัท าไดด้ใีนการเรยีน…………………………………………………………………. 
13. ฉนัคงมคีวามสุข  ถา้………………………………………………………………………… 
14. สิง่ทีฉ่นัตอ้งการมากทีสุ่ดในชวีติ……………………………………………………………. 
15. เมือ่ใกลส้อบฉนัจะ………………………………………………………………………….. 
16. เมือ่ฉนัไมเ่ขา้ใจบทเรยีนฉนัจะ………………………………………………………………. 
17. สิง่ทีเ่พื่อนช่วยเหลอืในการเรยีนของฉนั…………………………………………………….. 
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แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมทัว่ไป 
 
ชื่อนกัเรยีน………………นามสกุล……… ..ชัน้..................อาย…ุ………..ปี 
 
ค าช้ีแจง  จงกาเครือ่งหมาย     ทบัขอ้ความทีบ่รรยายตรงกบัลกัษณะของนกัเรยีน 
 
1.  ด้านร่างกาย 
ความแขง็แรง 
  อ่อนแอ  ค่อนขา้งแขง็แรง  ปานกลาง  แขง็แรง 
รปูร่างหน้าตา 
  หน้าตาไม ่ หน้าตาค่อน หน้าตา  หน้าตาด ี หน้าตา   
  ดเีลย   ขา้งไมด่ ี พอใช ้      ดมีาก 
รปูร่างทรวดทรง 
  ผอม    ค่อนขา้งผอม  อว้น  ค่อนขา้งอว้น    
ผิวกาย 
  ด า              ค่อนขา้งด า          ไมด่ าไมข่าว ค่อนขา้ง ขาว  ขาว     
ใบหน้า        
  ขรขุระ  ค่อนขา้งขรขุระ  เกลีย้ง      ค่อนขา้เกลีย้ง 
        
2.  ด้านอารมณ์ 
 
อารมณ์       
 ใจรอ้น  ค่อนขา้งใจรอ้น  ใจเยน็  ค่อนขา้งใจเยน็    
ความรู้สึก 
 ชา้     ค่อนขา้งชา้               เรว็  ค่อนขา้งเรว็        
การแสดงออก  
 หงอยเหงา ค่อนขา้งหงอยเหงา       ค่อนขา้งสนุกสนาน  สนุกสนาน  
ความรกั ความเกลียด              
 เกลยีดงา่ย ค่อนขา้งรกังา่ย  ค่อนขา้งรกังา่ย  รกังา่ย    
ความประหม่า  

ประหมา่ มกัประหมา่      ประหมา่เป็นบางครัง้      ค่อนขา้งควบคุมจติใจ 
3.  ด้านสงัคม 
การแสดงตวั   
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ชอบเกบ็ตวั ค่อนขา้งเกบ็ตวั        บางครัง้เกบ็ตวั แสดงตวั ชอบแสดงตวั          
การเข้าสงัคม           

เขา้กบัคนไดย้ากมาก เขา้กบัคนได้ค่อนขา้งยาก       เขา้กบัคนได้ค่อนขา้งง่าย       เขา้กบั
คนไดไ้ดง้า่ย  
ความเป็นผูน้ า  ผูต้าม     
 ชอบเป็นผูต้าม   ค่อนขา้งชอบผูต้าม       เป็นผูน้ าหรอืผูต้ามกไ็ด ้ ค่อนขา้งชอบเป็นผูน้ า      
ชอบเป็นผูน้ า                                                                                               
ความสภุาพ                 

ชอบพดูค าหยาบเสมอ ค่อนขา้งพดูค าหยาบ พดูสุภาพปนหยาบ ค่อนขา้งพดู  
ชอบพดูสุภาพ  ชอบพดูค าสุภาพเสมอ 
การคบเพ่ือน                       

มเีพื่อนน้อยมาก     มเีพื่อนค่อนขา้งน้อย       มเีพื่อนพอประมาณ     มเีพื่อนค่อนขา้งมาก   
มเีพื่อนมาก                
 
4.  ด้านเชาวน์ปัญญา 
การเรียน                        

เรยีนอ่อน เรยีนค่อน เรยีนปานกลาง   ค่อนขา้ง เรยีนเก่ง        
    ขา้งอ่อน         (ไมเ่ก่งแต่ไมอ่่อน)        เก่ง                       
ความสามารถทางสมอง                                

สมองชา้ สมองค่อนขา้งชา้  สมองพอปานกลาง   สมองค่อนขา้งไว 
 สมองดมีาก 
ความขยนั                                          

ขีเ้กยีจ  ค่อนขา้งขีเ้กยีจ  ปานกลาง ค่อนขา้งขยนั  ขยนั          
                

การจ าการลืม                                                   
ขีล้มื   ค่อนขา้งขีล้มื  จ าไดบ้า้ง ลมืบา้ง ค่อนขา้งความจ าด ี
ความจ าดมีาก 

ความตัง้ใจเรียน                                     
ใจลอย  ค่อนขา้งใจลอย  ตัง้ใจบา้งใจลอยบา้ง ค่อนขา้งตัง้ใจเรยีน                                                                                                                        
ตัง้ใจเรยีนด ี

 
ลงชื่อ.................................ผูส้งัเกต 
ต าแหน่ง.....ครทูีป่รกึษา........... 
…20…/…พ.ค.…./…2558…. 
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แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
การบนัทึกการสงัเกตครัง้ท่ี…………. 
 
ชื่อผูถู้กสงัเกต…………..……..อาย…ุ…..…….ปี  เพศ……………….. 
วนัเวลาทีส่งัเกต…………………………..…………………………… 
สถานที…่…………………..………………………………………………………………… 
 
 เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ (บรรยายพฤตกิรรมพรอ้มกบัความคดิเหน็)……………………………. 
แก่น เป็นคนอารมณ์ดี  ครูเรยีกมาว่ากล่าวก็ยอมรบัให้ลงโทษโดยด ี อยากเป็นผู้ชาย  ชอบซอยผม
ตกัเตอืนตัง้แต่วนัเปิดเทอม  เพื่อนในห้องบอกว่า  ยากจนแต่พฤติกรรมไม่ด ี ไม่ค่อยไปกบัเพื่อนห้อง
เดยีวกนั 
เสือ้ผา้สตุ่ีน  อยูก่บัยา่…………………………………. 
 
 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………….. 
ควรใหก้ารดแูลเป็นกรณพีเิศษ 
     ลงชื่อ…………………………………….ผูส้งัเกต 
     ครทูีป่รกึษา …………....................................... 

     
 ….…/…..…./….…. 
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แบบบนัทึกการสมัภาษณ์พฤติกรรมการเรียน 
 
การสมัภาษณ์ครัง้ที…่….…… 
 
ชื่อ……….. …………นามสกุล…………………..อาย…ุ….……..ปี 
วนัเวลาทีส่งัเกต………………….……เวลา…………….…………… 
สถานที…่…….………………………………………………………………… 
ชื่อผูถู้กสงัเกต…….……..อาย…ุ….…….ปี  เพศ……….…….. 
 
 จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์……………………………………………………………….. 
พจิารณาสมคัรขอทุนการศกึษาของโรงเรยีน 
 สรปุผลจากการสมัภาษณ์…………………………………………………………………... 
ใชโ้ทรศพัทเ์ป็นสมารท์โฟน  แต่หน้าจอแตก  ไดค้วามว่าลูกพี่ลูกน้องให ้ อยากไดทุ้นการศกึษา  แต่ไม่
ค่อยรบัผดิชอบมาตามนดั 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคดิเหน็………………………………………………………………………………... 
เพื่อนมีความเห็นว่า  1.  มีความประพฤติไม่ดี  2.  ไม่มาเพื่อกรอกใบสมัครตามที่ครูนัด  3.  ขอ
ภาพถ่ายของบา้นกไ็มไ่ด ้
………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………….. 
ครใูหเ้ขยีนบนัทกึสญัญาว่าจะท าความด ี ถา้ท าตวัไมด่ยีนิดอีนุญาตใหย้กเลกิการใหทุ้นซึง่จะแบ่งเป็น  2  
เทอม  ใหย้กเลกิเทอม 2 
………………………………………………………………………………………………………. 
 นดัสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปวนัที…่………………………………..เวลา……………………….. 
สถานที…่……………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ…………………………………..ผูส้มัภาษณ์ 

ครทูีป่รกึษา.................................................... 
….…/…..…./….…. 
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แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ทศันคติท่ีมีต่อครอบครวั 
 
การสมัภาษณ์ครัง้ที…่…….…… 
 
ชื่อ………… …………นามสกุล………….………..อาย…ุ…..……..ปี 
วนัเวลาทีส่งัเกต………..……เวลา…………….…………… 
สถานที…่……………..…………… 
 
 จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์……พจิารณาความเหมาะสมในการขอทุนปัจจยัพืน้ฐาน 
………………………………………………………………………………………………………. 
 สรุปผลจากการสมัภาษณ์………บอกว่าไม่เคยเหน็หน้าแม่  จ าหน้าแม่ไม่ได้  แต่สมัภาษณ์ย่า
บอกว่าแมเ่คยมาหา  มลีกูกบัพ่อใหม ่ ไมส่ามารถเอาเกตุไปอยูด่ว้ย   
-ผูอุ้ปการะคอืย่าใหญ่ที่ไม่มคีรอบครวั  มรีายได้จากการรบัจา้งทัว่ไปรายวนั  มรีายได้วนัละ 300  บาท  
บางวนักไ็มม่งีาน 
-ผูอุ้ปการะคนที ่2  คอืยา่รองทีม่คีรอบครวั  มลีกู 2 คน  มอีาชพีคา้ขาย  ใหก้ารช่วยเหลอืบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคดิเหน็………มทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอแม่..สนุกไปวนัวนั  ไมจ่รงิจงักบัชวีติและการเรยีน 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้เสนอแนะ………ควรมเีป้าหมาย  ตัง้ใจเรยีนและตอบแทนบุญคุณยา่ที่แก่ลงทุกวนัและ 
รายไดไ้มแ่น่นอนและไมม่าก….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 นดัสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปวนัที…่………………………………..เวลา……………………….. 
สถานที…่……หอ้งคอมพวิเตอร ์ โรงเรยีนจา่นกรอ้ง…………… 
 
     ลงชื่อ…………………………………..ผูส้มัภาษณ์ 
                                                  ครทูีป่รกึษา................................................ 
                                                                      …....…/…....…./….......…. 
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แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ทศันคติท่ีมีต่อโรงเรียน 
 
การสมัภาษณ์ครัง้ที…่..……… 
 
ชื่อ………. …………นามสกุล…………………..อาย…ุ….……..ปี 
วนัเวลาทีส่งัเกต………..……เวลา………………………… 
สถานที…่…………………………………………………………………………… 
 
 จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์……………………………………………………………….. 
หาสาเหตุทีห่นีออกจากบา้น 
 สรปุผลจากการสมัภาษณ์…………………………………………………………………... 
สาเหตุทีไ่มก่ลบับา้นเน่ืองจากเพื่อนมารบัไปเทีย่ว  ขีม่อเตอรไ์ซดร์อบเมอืง  แลว้เช่าหอ้งรวมกนั 
ทัง้ผูห้ญงิผูช้าย รูส้กึสนุกเลยไมก่ลบับา้น 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคดิเหน็………………………………………………………………………………... 
ชอบซอยผมตกัเตอืนตัง้แต่เปิดเทอมจนจะปิดเทอมกย็งัไมเ่ปลีย่นแปลงถูกครตูดัผมให ้ 2  ครัง้ 
แม่  พี่สาว (ลูกพี่ลูกน้อง)  มาโรงเรยีน  มาหาครูที่ปรกึษาแต่ครูไปราชการ  ได้สอบถามเพื่อนแต่ได้
ขอ้มูลว่าไปกบัเพื่อหอ้ง 10  ชื่อกษมา  พ่อกษมาโกรธโทษว่าเกตุท าใหลู้กเขาเสยีคน  ผู้ปกครองกโ็ทษ
กษมา 
 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………….. 
ครแูนะน าไมใ่หเ้งนินกัเรยีนมากเพื่อไมใ่ชเ้งนิในทางทีไ่มถู่ก 
………………………………………………………………………………………………………. 
 นดัสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปวนัที…่………………………………..เวลา……………………….. 
สถานที…่……………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ…………………………………..ผูส้มัภาษณ์ 

ครทูีป่รกึษา.............................................. 
                                                                    …..…/…....…./….....…. 
 
 

 



48 
 
 

แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ครท่ีูปรึกษา/ประจ าวิชา 
 
การสมัภาษณ์ครัง้ที…่…… 
 
ชื่อ/สกุลผูใ้หส้มัภาษณ์………………..…………………………............ 
ต าแหน่ง...........................................................................โรงเรยีน  …………………………… 
ครปูระจ าชัน้/ประจ าวชิา...............................  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ …………………………… 
วนัที…่…เดอืน………….….พ.ศ.……………เวลา…….…สถานที…่……………………………… 
 
 จดุมุง่หมายในการสมัภาษณ์……………………………………………………………….. 
หาสาเหตุทีห่นีออกจากบา้น  ครัง้ที ่2 
 สรปุผลจากการสมัภาษณ์…………………………………………………………………... 
ย่าแก่นบอกว่ากษมา  มารบัไปแล้วไม่กลับบ้าน  ไปนอนกับกษมา 1  คืน  ไปเที่ยวงานสัปดาห์
วทิยาศาสตร ์มน.  2  วนั  ไมเ่ขา้เรยีน  ขีม่อเตอรไ์ซดเ์ทีย่วเล่น 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคดิเหน็………………………………………………………………………………... 
เรยีกมาท าภาคทณัฑ ์ ครัง้ที ่2 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 นดัสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปวนัที…่………………………………..เวลา……………………….. 
สถานที…่……………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ…………………………………..ผูส้มัภาษณ์ 

ครทูีป่รกึษา.............................................. 
                                                                    …..…/…....…./….....…. 
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แบบบนัทึกการเย่ียมบา้น 
ชื่อครทูีไ่ปเยีย่ม……………………………………………… 
ชื่อนกัเรยีน………….. …………นามสกุล…………..……อาย…ุ………….ปี  ชัน้………………. 
ชื่อครปูระจ าชัน้…………………….  ………………………………………………... 
ชื่อบดิา   ………………………ชื่อมารดา………………………………….. 
ทีอ่ยู…่…………………………………………………….…………………………….. 
วนัทีไ่ปเยีย่ม………………………………เวลา…….….ถงึเวลา……………………………. 

1. บรรยายรปูรา่งลกัษณะภายนอกตวับา้นและบรเิวณสนามหญ้า……………………… 
บา้นชัน้เดยีวมแีครห่น้าบา้นขายขา้วเกรยีบโบราณ 

2. บรรยายลกัษณะภายในบ้าน……มหี้องนอน 1 ห้อง กางมุง้นอนกบัยาย   ค่อนขา้งมดืและ
ไมเ่รยีบรอ้ยไมค่่อยสะอาด……………………………. 

3. บรรยายลกัษณะของบดิามารดา…………บดิาเสยีชวีติ  มารดาแต่งงานใหม ่ มาหาแค่ครัง้
เดยีวลกูบอกว่าจ าหน้าแมไ่มไ่ด ้

4. บรรยายเจตคตผิู้ปกครองที่มต่ีอนักเรยีน……ย่ารกัและเป็นห่วงแต่ควบคุมไม่ได้  เกตุไม่
ค่อยเชื่อ 

5. บรรยายเจตคตขิองผูป้กครองทีม่ต่ีอสถาบนัการศกึษา………………………………… 
ไวว้างใจว่าโรงเรยีนจะดแูลนกัเรยีนได ้ แต่ไมค่่อยใหค้วามรว่มมอืในการมางานสานสมัพนัธบ์า้น- 
โรงเรยีน  ใหล้กูพีล่กูน้องมาแทน 
………………………………………………………………………………………………………. 
 6.  บรรยายสถานการณ์การท างานและโอกาสทีน่กัเรยีนไดท้ าการบา้นทีบ่า้น…………….. 
ไมค่่อยสนใจท าการบา้น  ชอบมเีพื่อนมารบัไปเทีย่ว  บางครัง้กก็ลบัมดื 
 7.  บนัทกึถอ้ยค าของผูป้กครองทีท่่านคดิว่าส าคญัทีจ่ะช่วยใหเ้ขา้ใจนกัเรยีนไดด้ขีึน้……… 
สงสารทีไ่มม่พี่อและแม่ 

8.  บนัทกึขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง เกีย่วกบัวธิกีารช่วยเหลอืนกัเรยีนและปรบัปรงุ 
สถาบนัการศกึษาใหด้ขีึน้……………………-……………………………………………… 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผูไ้ปเยีย่มบา้น 
ครทูีป่รกึษา.............................................. 

                                                                    …..…/…....…./….....…. 
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แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนของนักเรียน 
ค าชีแ้จง ใหน้ักเรยีนอ่านขอ้ความ แลว้โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างขวามอืช่องใดช่อง
หนึ่ง  ทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมากทีสุ่ดเพยีงขอ้ละเครือ่งหมายเดยีว    ซึง่แบ่งออกเป็น 5 อนัดบั  
ไดแ้ก่   
 5 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 
 4 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมาก 
 3 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนบา้งและไมต่รงบา้ง 
 2 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อย 
 1 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อยทีสุ่ด 
ข้อ ข้อความ 1 2 3 4 5 
1 ขา้พเจา้เตรยีมอุปกรณ์การเรยีนมาพรอ้ม      
2 ขา้พเจา้หมัน่ทบทวนบทเรยีนเสมอ      
3 ขา้พเจา้ตัง้ใจเรยีน      
4 ขา้พเจา้ส่งงานทีค่รมูอบหมายตรงเวลา      
5 ขา้พเจา้ท าการบา้นดว้ยตนเอง      
6 ขา้พเจา้อ่านหนงัสอืล่วงหน้าก่อนเรยีนทุกครัง้      
7 ขา้พเจา้เตรยีมตวัอ่านหนงัสอืก่อนการสอบทุกครัง้      
8 เมือ่ครใูหท้ างานในหอ้งเรยีน  ขา้พเจา้ท างานดว้ยความตัง้ใจ      
9 ขา้พเจา้จดบนัทกึหรอืโน้ตยอ่เสมอขณะทีค่รสูอนหรอืเมือ่สอนเสรจ็      
10 ขา้พเจา้จดัท าตารางเวลาเรยีนและปฏบิตัติามเป็นกจิวตัร      
11 ขา้พเจา้คดิว่าวชิาทีเ่รยีนไมม่ปีระโยชน์ในชวีติประจ าวนั      
12 ขา้พเจา้นัง่หลบัหรอืเหมอ่ลอยขณะทีค่รสูอน      
13 ขา้พเจา้หนีเรยีนวชิาทีไ่ม่ชอบ      
14 ขา้พเจา้ดใีจเมือ่ครไูมส่อน      
15 เมือ่มปัีญหาหรอืไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบับทเรยีน  จะซกัถามครใูหเ้ขา้ใจ      
16 ขา้พเจา้ชอบชวนเพื่อนคุยในขณะเรยีน      
17 ขณะทีก่ าลงัเรยีน  เมือ่ครถูามขา้พเจา้ตอบได ้      
18 หลังเลิกเรียน  ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจบทเรียน  จะถามเพื่อนจน

เขา้ใจ 
     

19 ขา้พเจา้ไมเ่คยขาดเรยีนโดยไม่มเีหตุผล      
20 ขา้พเจา้เอาใจใส่การเรยีน      
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แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน 
ค าชีแ้จง 
 ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความ แลว้โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างขวามอืช่องใดช่องหนึ่ง  ที่
ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมากทีสุ่ดเพยีงขอ้ละเครือ่งหมายเดยีว    ซึง่แบ่งออกเป็น 5 อนัดบั  ไดแ้ก่   
 5 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 
 4 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมาก 
 3 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนบา้งและไมต่รงบา้ง 
 2 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อย 
 1 หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อยทีสุ่ด 
 
ข้อ ข้อความ 1 2 3 4 5 
 
1 

ดา้นคร ู
ในการเรยีนการสอนครไูมเ่ปิดโอกาสใหข้า้พเจา้แสดงความคดิเหน็ 

     

2 วธิสีอนของครทู าใหข้า้พเจา้เขา้ใจบทเรยีนไดด้ ี      
3 ครสู่วนใหญ่มวีธิถ่ีายทอดความรูท้ าใหข้า้พเจา้สนใจ      
4 ครมูวีธิกีารใหข้อ้เสนอแนะทางการเรยีน      
5 ครพูยายามอธบิายเรือ่งทีส่อนใหน้กัเรยีนเขา้ใจ      
 
6 

ดา้นลกัษณะของหอ้งเรยีน 
ขณะทีค่รสูอนมเีสยีงดงัจากภายนอกรบกวนท าใหเ้รยีนไม่รูเ้ร ือ่ง 

     

7 หอ้งเรยีนมขีองวางจดัเป็นระเบยีบ      
8 หอ้งเรยีนสกปรก รกรงุรงั  ไมน่่าเรยีน      
9 หอ้งเรยีนมอีากาศถ่ายเทสะดวก      
10 หอ้งเรยีนมแีสงสว่างเหมาะสม      
 
11 

ดา้นสื่อการเรยีนการสอน 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอนเหมาะสมกบับทเรยีน 

     

12 อุปกรณ์ทีใ่ชม้จี านวนเพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน      
13 หอ้งทดลองมคีวามทนัสมยัเหมาะสมส าหรบัฝึกภาคปฏบิตั ิ      
14 ครทู าเอกสารแจกหรอืมหีนงัสอืแบบเรยีน      
15 กจิกรรมการเรยีนน่าสนใจ      
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สงัคมมิติ 

 
 ค าชีแ้จง   ใหน้กัเรยีนใส่ชื่อเพื่อนตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  ในสถานการณ์ดงัต่อไปนี้ 
  ทางโรงเรยีนจดัทศันศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  ครใูหน้ักเรยีนเลอืกนัง่กบัเพื่อนใน
ชัน้เรยีนเดยีวกนั  โดยให้เลอืกเพื่อนได้  2  คน  ตามล าดบัความชอบจากมากไปหาน้อย  ให้นักเรียน
เขยีนชื่อเพื่อนทีน่กัเรยีนเลอืกลงในบตัรทีค่รแูจกให้ 
 
 
 
ใชบ้ตัรขนาด  3    5   นิ้ว 
 
 
   ชื่อ..............นามสกุล..................... 
 
                                 สถานการณ์    ในการไปทศันศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
                                 ผูท้ีข่า้พเจา้จะเลอืกนัง่ดว้ยในรถ  คอื 
                                 อนัดบัที ่ 1  คอื............................................................. 
      นดบัที ่ 2  คอื..............................................................  
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แบบสอบถามใครเอ่ย 
 
ค าชีแ้จง   ขอ้ความต่อไปนี้เป็นขอ้ความบรรยายลกัษณะบางอย่างของนกัเรยีน  ใหน้กัเรยีนคดิถงึ 

เพื่อนในหอ้ง  รวมทัง้ตวันกัเรยีนเอง  แต่ละคนทีม่ลีกัษณะตรงกบัขอ้ความแต่ละขอ้ลงใน 
ช่องว่าง  ก่อนที่จะเขยีนชื่อผู้ใดลงไปในช่องว่าง  จะต้องใช้การพจิารณาไตร่ตรองอย่างละเอยีด
จากการสงัเกตของนักเรยีนเอง  ห้ามปรกึษาเพื่อน  ค าตอบของนักเรยีนจะเก็บเป็นความลบั  
ดงันัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนดว้ยความจรงิใจ  ( 1 ชื่อใชต้อบไดห้ลายค าถาม) 

 
1. คนทีช่อบช่วยเหลอืเพื่อนมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื  .................................................................... 
2.  คนทีช่อบแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ มากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน................................................... 
3.  คนทีพ่ดูจาสุภาพต่อผูอ้ื่นมากทีสุ่ด  คอื........................................................................................... 
4.  คนทีช่อบหนีเรยีนมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื................................................................................. 
5.  คนทีพ่ดูจามเีหตุผลมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื ............................................................................... 
6.  คนทีข่าดความรบัผดิชอบในการเรยีนมากทีสุ่ด  คอื ...................................................................... 
7.  คนทีเ่ขา้หอ้งเรยีนสายบ่อยทีสุ่ด  คอื ............................................................................................. 
8.  คนทีเ่หน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื ........................................................................ 
9.  คนทีไ่มส่่งการบา้นบ่อยทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื .............................................................................. 
10.  คนทีม่อีารมณ์ขนัมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื................................................................................. 
11.  คนทีช่อบเหมอ่ลอยในหอ้งเรยีนบ่อยทีสุ่ด  คอื ............................................................................ 
12.  คนทีท่ าผดิและยอมรบัผดิ  คอื ..................................................................................................... 
13.  คนทีช่อบมปัีญหากบัครผููส้อนมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื ........................................................... 
14.  คนทีเ่พื่อนรกัมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื ...................................................................................... 
15.  คนทีไ่มส่นใจเรยีนมากทีสุ่ดในหอ้งเรยีน  คอื ............................................................................. 
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แบบทดสอบบคุลิกภาพ 
 
       ค าชีแ้จง  แบบทดสอบชุดนี้ประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะนิสยัของนักเรยีน  ใหน้ักเรยีน
พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของ 
นักเรยีนมากน้อยเพยีงใด  โดยขอให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  /   ลงในช่องทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่ง
เพยีงช่องเดยีว  โดยพจิารณา  ดงันี้ 
 จรงิทีสุ่ด    หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 

จรงิ            หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนมาก 
จรงิบา้ง      หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนเพยีงครึง่เดยีว 
จรงิน้อย      หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อย 
จรงิน้อยทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัเรยีนน้อยมากจนแทบ 
                            ไมเ่กดิขึน้เลย 
 

 
ขอ้ที ่

 
ขอ้ความ 

จ ริ ง
ทีสุ่ด 

 
จรงิ 

จ ริ ง
บา้ง 

จ ริง
น้อย 

จ ริ ง
น้ อ ย
ทีสุ่ด 

1 นกัเรยีนเป็นคนพดูตรงไปตรงมาตามทีใ่จคดิ      
2 คนอื่นคดิว่านกัเรยีนเป็นคนรา่เรงิมชีวีติชวีา      
3 นกัเรยีนสามารถเขา้กบัคนอื่นไดง้่าย      
4 นัก เรียนชอบแสวงหาการผจญภัยที่ น่ า

ตื่นเตน้ 
     

5 นกัเรยีนชอบเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม      
6 นักเรยีนชอบท างานคนเดียวมากกว่าการ

ท างานเป็นกลุ่ม 
     

7 นักเรยีนรู้สึกร าคาญเมื่อมีคนจ้องมองขณะ
ท างาน 

     

8 นกัเรยีนมคีวามสุขเมือ่เหน็คนอื่นท างาน      
9 นกัเรยีนชอบอ่านหนงัสอืมากกว่าเขา้สงัคม      
10 นักเรยีนทนไม่ได้ถ้าต้องท างานร่วมกบัคนที่

ท างานอยา่งขอไปท ี
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ขอ้ที ่

 
ขอ้ความ 

จ ริ ง
ทีสุ่ด 

 
จรงิ 

จ ริ ง
บา้ง 

จ ริง
น้อย 

จ ริ ง
น้ อ ย
ทีสุ่ด 

11 นักเรยีนเป็นคนที่จรงิจงักบังานและคดิอย่าง
รอบคอบ  ก่อนที่จะลงมือท างานที่ได้ร ับ
มอบหมาย 

     

12 นักเรยีนไม่พอใจในการท างานของเพื่อนใน
หอ้งเรยีน 

     

13 นักเรยีนรูส้กึหงุดหงดิเมื่อต้องฟังคนที่พูดจา
ซ ้าซาก 

     

14 นักเรยีนเป็นคนที่ไม่ยอมเสยีเวลาเพื่อฟังคน
อื่นพดูเพอ้เจอ้ 

     

15 ถ้ านั ก เรียนต้ อ งฟั งคนที่ พู ด ไม่ รู้จ ัก จบ
นกัเรยีนจะรูส้กึทนไมไ่ด ้

     

16 นกัเรยีนชอบท างานทีร่บัผดิชอบใหเ้สรจ็ก่อน
ก าหนดเวลา 

     

17 เมื่อนักเรียนก าลังฟังคนพูดเรื่อ งไร้สาระ
นกัเรยีนจะรูส้กึเบื่อและหาทางเลีย่งออกมา 

     

18 นกัเรยีนเป็นคนทีท่ ากจิกรรมต่างๆดว้ยความ
รวดเรว็  ว่องไว 

     

19 เมื่อนักเรยีนต้องท าสิง่ต่างๆซ ้าซาก นักเรยีน
รูส้กึหงดุหงดิ 

     

20 นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน      
 
 
 
 
 


