
ทักษะที่จ ำเป็นใน
กำรลงพื้นที่ชุมชน
และกำรเยี่ยมบ้ำน



กำรลงพื้นที่

การลงพ้ืนที่ หรือการเยี่ยมบ้าน เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการพ้ืนฐานหนึ่งในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
เป็นวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงของการลงพ้ืนที่ หรือการเยี่ยมบ้าน ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม

สงเคราะห์ และด้านพัฒนาสังคมของหน่วยงานได้ทราบถึงข้อเท็จจริงของกลุ่มเปา้หมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบที่พักอาศัย สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเปา้หมาย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจที่มาของ
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากการเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว 
และชุมชนได้

อย่างไรก็ตามการลงพ้ืนที่ หรือการเยี่ยมบ้านไม่ได้มีความส าคัญ แต่เฉพาะการแสวงหาข้อเท็จจริงเท่านั้น 
แต่สามารถเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการข้ันตอนอื่น ๆ ของหลักสังคมสงเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์ 
วางแผน การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ และการติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งประเมินและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานน ามาวางแผน การด าเนินงานร่วมกับผู้ใช้บริการและครอบครัว ประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน และการช่วยเหลือ



ข้ันตอนกำรลงพ้ืนท่ี / 
กำรเยี่ยมบ้ำน



ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี

1. ก่อนกำรเยี่ยมบ้ำน หรอืกำรเตรยีมตัวลงพื้นที่

- การวางแผน หรือก าหนดวัตถุประสงค์ เปา้หมายที่ชัดเจนในการเยี่ยมบ้านของผู้ใช้บริการ เช่น 
ดูสภาพแวดล้อมในเขตที่อยู่อาศัย ดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และระหว่างครอบครัวกับชุมชน 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมประเด็นค าถาม, แนวค าถามที่จะใช้ในการพูดคุยกับผู้ใช้บริการ 
สมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน รวมถึงต้องสังเกตอะไรบ้างเพ่ือให้การเยี่ยมบ้านและลงพ้ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ก าหนดว่าการเยี่ยมบ้านคร้ังนี้ อะไรคือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี



- การเตรียมพ้ืนที่ หรือการนัดหมายก่อนการเยี่ยมบ้าน ผู้ปฏิบัติงานควรนัดหมายวัน 
และเวลากับผู้ใช้บริการก่อน ทั้งนี้วันและเวลาที่นัดหมายควรเป็นเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการว่างตรงกัน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ, ครอบครัว และชุมชนให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้าน และไม่เร่งรีบในการยุติ
การเยี่ยมบ้านในคร้ังนั้น

- การเตรียมตัว เมื่อผู้ปฏิบัติงานทราบแล้วว่าจะไปเยี่ยมบ้านใคร ลักษณะที่อยู่อาศัย และชุมชน
เป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติงานและทีมงานควรเลือกเคร่ืองแต่งกายรัดกุม ปลอดภัย และเหมาะสมกับกาลเทศะ
แต่งกายโดยให้เกียรติเจ้าบ้าน และต้องไม่เป็นทางการมาก หรือน้อยจนเกินไปเพ่ือไม่สร้างความอึดอัดให้แก่
ผู้ใช้บริการ และครอบครัว นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น 
เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายรูป อีกทั้งยังควรเตรียมอุปกรณ์สื่อสารที่พร้อมใช้งาน เช่น 
โทรศัพท์มือถือเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดคิดได้ เช่น เกิดอุบัติเหตระหว่างการเยี่ยม
บ้านหรือเดินทาง เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานที่ไปลงพ้ืนที่หรือเยี่ยม
บ้านให้ชัดเจน และควรศึกษาข้อมูล ข้อค าถามเพ่ิมเติม

- การเตรียมข้อมูล คือการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการและครอบครัว 
ทั้งในแง่ของสภาพปัญหาในเบ้ืองต้น ประวัติผู้ใช้บริการและครอบครัว รวมทั้งศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับชุมชนที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ รวมถึงศึกษาสถานที่ตั้งของบ้านผู้ใช้บริการ บ้านเลขที่เท่าไร ตั้งอยู่บน
ถนนอะไร ซอยอะไร มีสถานที่อะไรที่เด่นชัดอยู่ใกล้บ้านบ้าง ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร ควรใช้เส้นทางใด
ในการเดินทาง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือด้านพัฒนาสังคมต้องทราบว่าผู้ใช้บริการ 
และบุคคลที่ต้องไปพบนั้นประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัว การทราบ
ช่วงวัย และลักษณะเฉพาะของเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติงานไปพบนั้นจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมการเพ่ือไป
เยี่ยมบ้านได้ดียิ่งข้ึน



2. ขณะเยี่ยมบ้ำน

การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการ สมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน และสามารถน ามา
วิเคราะห์ วางแผนและประเมินการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านจ าเป็นต้องมีทักษะในการลงพ้ืนท่ี โดยทักษะคือการกระท าผ่าน
ความรู้ หรือการกระท าท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และลักษณะเฉพาะบุคคลโดยทักษะท่ีจ าเป็นในการลงพ้ืนท่ีมี ดังน้ี

1. การสร้างสัมพันธภาพ
2. การสังเกต
3. การสัมภาษณ์
4. การบันทึก



คือ การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ โดยมีเปา้หมาย
เพ่ือช่วยเหลือ บ าบัด ปอ้งกัน ฟื้ นฟู ปัญหาของผู้ใช้บริการ เป็นการท างานบนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
ค่านิยม ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกระบวนการท างานท่ีเริ่มตั้งแต่ การวางแผน
เริ่มต้น รักษาความสัมพันธ์ และยุติสัมพันธภาพเม่ือส้ินสุดการให้บริการ อยู่บนพ้ืนฐานสัมพันธภาพ
ท่ีเท่าเทียมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ

2.1. สรำ้งสัมพันธภำพ

1. ควำมหมำย

2. ค่ำนิยมพื้นฐำน
• การยอมรับผู้ใช้บริการตระหนักในพันธะที่มีต่อผู้ใช้บริการ สนใจ เอาใจใส่ มีท่าทีที่อบอุ่น และให้ความนับถือผู้ใช้บริการ
• สัมพันธภาพที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ศูนย์กลาง ความต้องการของประชาชนต้องมาก่อน
• มีความเข้าใจผู้ใช้บริการ ประเมินความต้องการและตอบสนองความต้องการอย่างปราศจากอคติส่วนบุคคล
• ตระหนักในสิทธิการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ตระหนักในคุณค่าของการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการก าหนด
ทิศทางของตนเอง

• ตระหนักในการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น



• หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือหลักปัจเจกบุคคล (Individualization)

• หลักการยอมรับ (Acceptance) “เราต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย”์

• หลักการแสดงความรู้สึกอย่างมีเปา้หมาย (Purposeful Expression of Feelings) มีเปา้หมาย
เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ท าให้มีสัมพันธภาพท่ีดี

• หลักการควบคุมอารมณ์ (Controlled Emotional Involvement)

• หลักการมีทัศนคติท่ีไม่ต าหนิติเตียน (Non-Judgmental Attitudes) ความคิด ท่าทาง และค าพูด

• หลักการให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจด้วยตนเอง (Client’s Self - Determination) ควรท างานแบบ 
Work with not work for และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

• หลักการรักษาความลับ (Confidentiality) คือการปกปิดอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ท้ังการประชุม 
และส่ือต่าง ๆ social media

2.1. สรำ้งสัมพันธภำพ

3. หลัก 7 ประกำร



• ให้สิทธิอย่างเต็มที่กับผู้ใช้บริการในการตัดสินใจด้วยตนเอง

ผู้ปฏิบัติงานท างานท่ีเน้นท ากับผู้ใช้บริการ(work with) ไม่ท าให(้not work for) หากไม่จ าเป็นจริง ๆ

• ผู้ปฏิบัติงานแสดงความสนใจใส่ใจที่แท้จริง (genuine interest) ในตัวผู้ใช้บริการ โดย

การฟงัอย่างตั้งใจ (active listening)

การสะท้อนความรู้สึก (reflecting feelings)

ท่าทีท่ีอบอุ่น (warmth) และบรรยากาศเป็นกันเอง

การให้ความเคารพนับถือในผู้ใช้บริการ (respect)

การแสดงความไว้เน้ือเชื่อใจ (trust)

• ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองต่อผู้ใช้บริการในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน (unique individual)

ไม่ใช่แบบแผนท่ีแบบฉบับเหมารวม (do not stereotype)

• ผู้ปฏิบัติงานต้องแสดงการยอมรับ (acceptance)

ไม่มีทัศนะต าหนิติเตียนหรือตัดสินคน

มีความเมตตากรุณา (compassionate)

มีความสุภาพอ่อนโยน (gentle)

• ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความลับ (confidentiality)

เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

2.1. สรำ้งสัมพันธภำพ : องค์ประกอบในกำรสรำ้งสัมพันธภำพ



2.2. กำรสังเกต
1. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเข้าใจบุคคล (สภาพทางร่างกาย/พฤติกรรม/ความสัมพันธ์ของบุคคล)
2. เพ่ือเข้าใจสถานท่ี (บ้าน/เพ่ือนบ้าน/ชุมชน)
3. เพ่ือเข้าใจปรากฏการณ์ในชุมชน (สถานการณ์ปัญหา/การมีส่วนร่วม/เครือข่ายชุมชุน/ทรัพยากร)

2. ควำมส ำคัญ
• เป็นทักษะส าคัญท่ีใช้ตลอดเวลาเม่ือท างานกับผู้ใช้บริการ (ค้นหาข้อมูล/ประเมิน/ติดตาม/เยี่ยมบ้าน)

3. กำรสังเกต มี 2 ประเภท คือ
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

4. ส่ิงท่ีควรสังเกตเม่ือลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้ำน
1. ตัวผู้ใช้บริการ (สภาพร่างกาย , การสื่อสาร , ท่างทางการเคลื่อนไหว และเสื้อผ้าท่ีสวมใส่)
2. บริบทแวดล้อม (บุคคลแวดล้อม และท่ีอยู่อาศัย)



2.2. กำรสังเกต : 

• ด้ำนจิตใจ

▪ บาดแผล ร่องรอยต่าง ๆ บนร่างกาย

กำรสังเกตตัวผู้ใช้บรกิำร

• ด้ำนรำ่งกำย

▪ สภาพจิตใจปกติหรือไม่ การแสดงอารมณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ

• ด้ำนสังคม
▪ การประกอบกิจวัตรประจ าวัน
▪ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
▪ ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว/เพ่ือนบ้าน

• ด้ำนอ่ืน ๆ : เช่น เส้ือผ้า อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น



2.2. กำรสังเกต : 

▪ สภาพแวดล้อมรอบบ้าน
▪ สภาพภายในบ้าน
▪ ความปลอดภัย
▪ ความสะอาดและถูกสุขอนามัย

กำรสังเกตบรบิทแวดล้อม

• อยู่อำศัย สภำพควำมเป็นอยู่

• บุคคลรอบตัวผู้ใช้บรกิำร
▪ ความสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพภายในครอบครัว , การส่ือสาร และการแสดง

บทบาทของสมาชิกในครอบครัว
▪ ความสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพกับคนในชุมชน



2.2. กำรสังเกต : 

▪ สามารถท าได้ทันที
▪ ท าใ ห้ ไ ด้ข้อ มูล ท่ีแน่นอนใน

สภาวการณ์จริง
▪ สามารถใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน

ข้อดี - ข้อจ ำกัด

ข้อดี ข้อจ ำกัด
▪ ไม่สามารถสังเกตได้ทุกสถานการณ์/

พฤติกรรมของบุคคล
▪ ไม่สามารถท านายเหตุการณ ์ ใน

อนาคตได้
▪ อาจมีความอคติล าเอียง



2.3. กำรสัมภำษณ์

1. ควำมหมำย
คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย

2. วัตถุประสงค์ในกำรสัมภำษณ์
• เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน

• เพ่ือใช้ในการบ าบัดเบ้ืองต้น

• เพ่ือได้รับข้อมูลในการวางแผน ด าเนินงานต่อไป

3. ประเภทของกำรสัมภำษณ์
• การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal Interview)

• การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview)



2.3. กำรสัมภำษณ์

4. รูปแบบกำรสัมภำษณ์
1. การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง

• มีแบบสอบถาม/แบบค าถามที่ก าหนดไว้
2. การสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง

5. ส่ิงท่ีควรตระหนักในกำรสัมภำษณ์
• ทักษะ  :

• ภาษากาย

• สถานท่ี

• วิธีการ

ทักษะการตั้งค าถาม

ทักษะการทวนความ

ทักษะการสรุปความ

ทักษะการฟงั



▪ ควรใช้ค าถามปลายเปิด และตรงประเด็น
▪ หลีกเล่ียงค าว่า “ท าไม” เพราะเสมือนการคาดคั้น ท าให้รู้สึกกดดัน
▪ การใช้ค าถามปลายปิด ใช้เม่ือต้องการทวนประเด็นส าคัญ

ตัวอย่าง “คุณรู้สึกเสียใจท่ีไม่มีใครอยากให้กลับไปอยู่ด้วย ฉันเข้าใจถูกไหมคะ?”
▪ ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ทบทวนส่ิงท่ีตนเองพูดและความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง

• ทักษะกำรต้ังค ำถำม

• ทักษะกำรทวนควำม
▪ การทบทวนความคิด และส่ิงท่ีพูดอีกครั้งหน่ึง เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
▪ ตัวอย่าง : “คุณบอกว่า คุณรู้สึกไม่สบายใจท่ีชุมชนมีปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงและขอทานในพ้ืนท่ี”

2.3. กำรสัมภำษณ์ : ส่ิงที่ควรตระหนักในกำรสัมภำษณ์



▪ การได้ยิน (Hearing) : การรับทราบแบบน่ิงเฉย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
▪ การฟงั (Listening) : การฟงัอย่างตั้งใจต้องใช้สมาธิ ทักษะ และการฝึกฝน
▪ ไม่ขัดจังหวะหรือพูดแทรกขณะท่ีอีกฝา่ยยังพูดไม่จบ
▪ ฟงัอย่างจับประเด็น จับใจความส าคัญ ต้องสามารถฟงัได้ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก

เช่น มีสิ่งเร้า , มีเสียงรบกวน
▪ รู้จักตัดบทสนทนา
▪ เก็บอารมณ์ขณะฟงั ไม่แสดงอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวท่ีรับฟงั
▪ ฟงัโดยสบตาผู้พูดเสมอ แสดงท่าทีตั้งใจฟงั

• ทักษะกำรฟัง

2.3. กำรสัมภำษณ์ : ส่ิงที่ควรตระหนักในกำรสัมภำษณ์

• ทักษะกำรสรุปควำม
▪ เป็นการทวนส่ิงท่ีได้พูดคุยกันท้ังหมด และต้องสรุปประเด็นท่ีส าคัญท้ังหมด
▪ ไม่แทรกแซงความคิดของเราลงไป
▪ ในกรณีท่ีต้องการแนะน าเพ่ิมเติม ให้แนะน าหลังสรุปความแล้ว เพ่ือเปิดช่องทางในการแสดง

ความคิดของคู่สนทนา



▪ การพูดคุยสอบถาม
▪ การใช้กิจกรรม

• วิธกีำร

2.3. กำรสัมภำษณ์ : ส่ิงที่ควรตระหนักในกำรสัมภำษณ์

• ภำษำกำย
▪ สีหน้า แววตา/ลักษณะการมอง
▪ ท่าทาง
▪ การสัมผัส
▪ ระยะห่าง

การใช้ศิลปะ
การเล่าเรื่อง
การใช้กิจกรรมสันทนาการ

▪ บรรยากาศ
▪ ความเป็นส่วนตัว
▪ การรักษาความลับ

• สถำนที่

▪ ข้ึนอยู่กับผู้ด าเนินการสัมภาษณ์
▪ ต้องใช้เวลา และแรงงาน
▪ อาจมีอคติล าเอียง

• ข้อจ ำกัด



2.4. กำรจดบันทึก

1. ข้อดี • มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
• เกิดการต่อเน่ืองในการท างาน
• เป็นการทบทวนและควบคุมการด าเนินงาน
• ช่วยประมวลความคิดของคนท างาน (ประเมิน/วางแผน/การด าเนินงาน)
• ช่วยให้ทีมสหวิชาชีพเกิดความเข้าใจกัน
• ท าให้ผู้ใช้บริการ และครอบครัว เข้าใจการท างานมากข้ึน

ก่อนกำรบันทึก ควรขออนุญำตก่อนทั้งกำรจดบันทึก บันทึกเทป, กำรถ่ำยภำพ, VDO ต่ำง ๆ

2. แนวทำงกำรบันทึก • ใช้ภาษาง่าย ไม่ซับซ้อน
• เขียนข้อมูลดิบโดยละเอียด
• ควรแยกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง



2.4. กำรจดบันทึก : ตัวอย่ำงกำรบันทึก

การบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ การบนัทกึในรูปความคิดเหน็

• สภาพบ้านเป็นบ้านชัน้เดียว อยู่ติดพืน้ดิน ตัวบ้านท าจาก
ไม้ไผ่ขัดแตะ อากาศผ่านไปมาสะดวก ละอองฝนสาด
เข้าบ้านได้ ถ้าลมแรง ในบ้านมีห้องเดียว ขนาดกว้าง 
2 เมตร ยาว 3 เมตร โดยประมาณ ไม่มีห้องแยกใช้พื้นที่
ท าทุกอย่าง ท้ังกินข้าว เล่น นอน ฯลฯ ของใช้ในบ้าน
วางอยู่ท่ัวไป ไม่เป็นระเบียบนัก มีฝุ่นละอองเกาะติดอยู่
กับสิ่งของต่าง ๆ และมีเศษกระดาษห่อขนมอยู่ตาม
พืน้ห้องท่ัวไป ผูอ้ยู่ในบ้านมบิดา มารดา เด็ก  และพี่สาว

• ที่นอนและที่อยู่ประจ าของเด็กอยู่มุมด้านหลังของบ้าน 
ติดห้องน้า พี่สาวซึ่งเป็นผู้ช่วยมารดาในการดูแลเด็ก
บอกว่า เด็กมักควบคุมการขับถ่ายได้ไม่ดีนัก จุดที่เด็ก
อยู่จึงใกล้ห้องน้ามากที่สุด เพื่อไม่ให้เอกท าเลอะเทอะ
มาก หรอืการอยู่ใกล้ห้องน้าท าให้ท าความสะอาดง่าย 
เด็กนอนอยู่บนท่ีนอนขนาดเล็ก เสื้อผ้ามอมแมม มีกล่ิน
ปัสสาวะติดตัวคล้ายไม่ได้อาบน้า

• บ้านของเด็กเป็นบ้านชั้นเดียว ท าจากไม้ไผ่ขัดแตะ 
ขนาดเล็ก ค่อนข้างแคบ สกปรก ภายในบ้านมีห้องเดียว 
ใช้ท ากิจกรรมทุกอย่างของสมาชิกในบ้าน ที่มีบิดา 
มารดา  เ ด็กและพี่ สาว  เ ด็กนอนซุกอยู่ที่ มุ มห้อง 
ติดห้องน้า ตัวเลอะเทอะ มีกล่ิน เสื้อผ้าค่อนข้างสกปรก 
แสดงถึงการขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

อัญมณี บูรณกานนท์, 2558



3. หลังกำรเยี่ยมบ้ำน

1. บันทึกเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย : 

2. บันทึกสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว :

3. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย :

• รำยละเอียดเก่ียวกับที่อยู่อำศัยที่ควรบันทึก
ส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติ คือ 

• รายได้ รายจ่าย การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
• การแก้ปญัหาเศรษฐกิจ

• สถานท่ีตั้ง ลักษณะ และขนาดของท่ีพักอาศัย
สภาพท่ีอยู่ วัสดุ และความสะอาดของท่ีอยู่อาศัย

• วัน – เวลาท่ีเย่ียมบ้าน
• จ านวนสมาชิกในครอบครัว อนามัยแวดล้อม
• ความสัมพันธ์ภายในบ้าน

• บอกทิศ ทิศทาง จุดสังเกตเด่นชัด

นอกจากน้ีผู้ปฏิบัติงานควรบันทึกข้อตกลง หรือความร่วมมือกันระหว่างการให้ความช่วยเหลือ 
และการเยี่ยมบ้านกับผู้ใช้บริการ , การบันทึกความเห็น หรือผลการเยี่ยมบ้าน เพ่ือน ามาใช้ประกอบ
การวางแผนในการด าเนินงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับผู้ใช้บริการและครอบครัว


