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ปญหาในเด็กวัยเรียน
ผลการเรียนตกลง,
เรียนไมทนั ,
ไมสงงาน ฯลฯ

ลักขโมย, โกหก,
รังแกเพื่อน ฯลฯ

ปญหา
การเรียน

ซึมเศรา, วิตกกังวล,
กลัว, ไมไปโรงเรียน,
ทํารายตัวเอง ฯลฯ

ปญหาทาง
อารมณ

ปญหาทาง
พฤติกรรม
ปญหาทาง
รางกาย

ปวดทอง, ปวดหัว, ตองไปนอนหองพยาบาล หรือขาดเรียนบอย ฯลฯ

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
แบบประเมิน SDQ ประกอบดวยขอคําถาม 25 ขอ
มีคาํ ถามเชิงบวกและคําถามที่เปนปญหา แบงเปน 5 หมวด ดังนี้
1) พฤติกรรมเกเร (Conduct Problems)
5 ขอ
(ขอ 5 7 12 18 22)

2) พฤติกรรมอยูไมนิ่ง (Hyperactivity)

5 ขอ

3) ปญหาทางอารมณ (Emotional problems)

5 ขอ

4) ปญหาความสัมพันธกับเพื่อน (Peer problems)

5 ขอ

(ขอ 2 10 15 21 25)
(ขอ 3 8 13 16 24)

(ขอ 6 11 14 19 23)

5) พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม (Pro-social behavior) 5 ขอ
SDQ ครู

(ขอ 1 4 9 17 20)
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แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
การใหคะแนน
แบงเปน 5 ดาน ดานละ 5 ขอ คะแนนแตละดานจะอยูระหวาง 0-10 คะแนน
คะแนนรวม 0 - 40 คะแนน (รวม 4 ดาน ยกเวนดานสัมพันธภาพทางสังคม)
ขอ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24
ไมจริง
ให
0
คะแนน
จริงบาง
ให
1
คะแนน
จริงแนนอน
ให
2
คะแนน
ขอ 7 11 14 21 25
ไมจริง
ให
2
คะแนน
จริงบาง
ให
1
คะแนน
จริงแนนอน
ให
0
คะแนน

* มีความปรารถนาดี
* รับฟงอยางตั้งใจ
* มีความสม่ําเสมอ

* มีการสื่อสารทางบวก
หลีกเลี่ยงคําวา “ทําไม”
I message
การสะทอน: ความคิดและความรูสึก
การประคับประคองอารมณ ใหกาํ ลังใจ
ไมโทษกัน
ไมตัดสิน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire)
เด็กปกติ

เด็กกลุมเสี่ยง

เด็กมีปญหา

สงเสริม
พัฒนา

ปองกัน
แกไข

ชวยเหลือ
สงตอ

* ประวัติทั่วไปของเด็ก
* ประวัติครอบครัว
* ผลการเรียนที่ผา นมาและปจจุบัน
* ปญหาที่เกิดขึ้นและปจจัยที่แวดลอมปญหา
* แบบประเมินตางๆ และผลการประเมิน
* การชวยเหลือที่ผานมา และผลของการชวยเหลือ
* ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนไปได
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แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

พฤติกรรมอยูไมนิ่ง (Hyperactivity)
2. อยูไมนิ่ง นั่งนิ่งๆ ไมได
10. อยูไมสุข วุนวายอยางมาก
15. วอกแวกงาย สมาธิสั้น
21. คิดกอนทํา (R)
25. ทํางานไดจนเสร็จ มีความตั้งใจในการทํางาน (R)

สมาธิสั้น
อยูไมนิ่ง
หุนหันพลันแลน

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

ปญหาทางอารมณ (Emotional problems)
3. มักจะบนวาปวดศีรษะ ปวดทอง หรือไมสบายบอย ๆ
8. กังวลใจหลายเรื่อง ดูวติ กกังวลเสมอ
13. ดูไมมีความสุข ทอแท รองไหบอย
16. เครียดไมยอมหางเวลาอยูในสถานการณที่ไมคุน
ขาดความมั่นใจในตนเอง
24. ขี้กลัว รูสกึ หวาดกลัวไดงา ย
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* ภาวะวิตกกังวล เปนภาวะอารมณที่เกิดจากความคิดที่คาดเดาเหตุการณลวงหนาวา
อาจเกิดเหตุการณท่ไี มพึงประสงคขึ้น เกิดขึ้นไดตามปกติในเด็กวัยเรียน
* ความกังวลที่อยูในเกณฑปกติเปนสิ่งที่ดี ทําใหเด็กรูจักเตรียมพรอม วางแผน ระวัง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น
* ถาความกังวลมีมากเกินไปจะเปนผลกระทบใหเกิดความทุกขใจ สงผลตอ
ความสามารถในการเรียนรู การเรียนในหองเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะถา
ภาวะวิตกกังวลเปนอยูนานจะมีปญหากระทบตอการเรียนและการปรับตัวไดมาก

* มีความวิตกกังวล ครุนคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมาก อยางไมมีเหตุผล
* ใชเวลามากกับการพิจารณาเรื่องที่วิตกกังวล และควบคุมความกังวลไดยาก
* พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณที่วติ กกังวล เชน กังวลวาครูจะดุ จะพยายามหลีกเลี่ยงการ
ไปโรงเรียน
* ถาหลีกเลี่ยงไมไดและตองเผชิญเหตุการณนาวิตกกังวล จะมีอาการแสดงทางกาย เชน
ใจเตนแรง หายใจไมออก กระสับกระสาย เหงื่อออก คลื่นไส ปวดหัว นอนไมหลับ เปนตน
* การแสดงออกทางอารมณเครียด กระสับกระสาย หงุดหงิด ไมมั่นใจในความสามารถ
ตนเอง

1) ผูเกี่ยวของเขาใจปญหารวมกัน
2) รวบรวมประวัติ
3) ใหคําปรึกษาแกเด็กและครอบครัว
- ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู: ความคาดหวังที่เหมาะสม การใหกําลังใจ
การเปดโอกาสใหเด็กแกปญหาดวยตนเอง
- ใหเด็กเห็นถึงความกังวลของตนและผลกระทบ
- ปรับเปลี่ยนมุมมองและเผชิญความกังวลอยางคอยเปนคอยไป
- วางแผนรวมกัน
4) การติดตามผล
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ความกลัว เปนภาวะปกติท่พี บไดในเด็กวัยเรียน ความกลัวที่พบไดทั่วไปใน
เด็กวัยเรียน ไดแก กลัวความมืด กลัวผี กลัวสัตวตางๆ โดยปกติแลวความ
กลัวจะลดลงตามอายุ และไมมีผลกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
เด็กที่มีความกลัวผิดปกติที่จําเปนตองไดรับการดูแล มีลักษณะ ดังนี้
1. มีสิ่งที่กลัวหรือมีสถานการณที่กระตุนความกลัวอยางชัดเจน เชน กลัวการพูดหนาชั้น
กลัวแมว โดยความกลัวนั้นดูไมสมเหตุสมผล
2. มีการหลีกเลี่ยงสิ่งที่กลัว หรือเลี่ยงสถานการณที่กลัว จนมีผลกระทบกับชีวิตประจําวัน
หรือการเรียน
3. ถาหลีกเลี่ยงสิ่งที่กลัวหรือสถานการณท่กี ลัวไมได เมื่อตองเผชิญหนา เด็กจะมีอาการ
แสดงทางกาย ไดแก ตกใจกลัวอยางมาก กรีดรอง รองไห หายใจเร็ว กระสับกระสายหา
และพยายามหาทางพาตนเองออกจากสถานที่น้นั

1) หลีกเลี่ยงการเอาจุดออนของเด็กมาลอเลียน ทําใหอับอาย
2) ไมบังคับใหเด็กตองเผชิญความกลัวในขณะที่ยังไมพรอม
3) ชวยใหเด็กเห็นผลกระทบของความกลัว อาจใหเด็กลองเผชิญกับสิ่งที่กลัว
ทีละนอย ไมเรงรัด ใหกําลังใจ
4) ในกรณีที่ไมดีขึ้น มีความรุนแรง รบกวนชีวิตมาก พิจารณาสงปรึกษา
สาธารณสุข

เด็กปฏิเสธการไปโรงเรียน เนื่องจากภาวะคับของทางอารมณ
วิตกกังวล หรือกลัว
* เด็กจะรองไห งอแง ตอตาน ทุกๆ เชากอนไปโรงเรียน
* เด็กมีมักมีอาการทางรางกายเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียน
School refusal - feel anxiety or fear towards school
Truancy
- feel angry or bored towards school
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ระบบประสาทอัตโนมัติ
เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ, เจ็บหนาอก, เหงื่อแตก, ตัวสั่น, ใจสั่น
ระบบทางเดินอาหาร
ปวดทอง, คลื่นไส, อาเจียน, ทองเสีย
ระบบกลามเนื้อและขอตอ
ปวดหลัง, ปวดขอ

1) เปนการปรับตัวตอความเครียดจากสถานการณบางอยางที่ผิดปกติ
2) เด็กมีภาวะวิตกกังวลตอการพลัดพราก (Separation anxiety
disorder) ซึ่งจะมีอาการดังนี้ มีความกังวลวาจะเกิดอันตรายตอ
ผูปกครองหรือตนเอง
3) เด็กมีภาวะซึมเศรา
4) กลุมเด็กหนีเรียน มีปญหาพฤติกรรม
5) ครอบครัวไมใหความสําคัญตอการเรียน มีปญหาเศรษฐกิจ เก็บเด็ก
ไวที่บาน หรือขาดการฝกวินัย

* เจ็บปวยตองหยุดเรียนมากอน และเปนชวงตองกลับมาเรียน หรือมีประวัติ
หยุดเรียนบอยๆ
* มีเหตุการณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบาน เชน มีบุคคลสําคัญเสียชีวติ
การหยารางของพอแม หรือมีความรุนแรงทํารายกันในครอบครัว
* มีภาวะเดิมอยูกอน เชน เปนเด็กปรับตัวยาก ขี้กังวล ติดแม
* มีประวัติครอบครัวเปนโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศรา

1) เปนภาวะที่ตองรวมมือกันระหวางครอบครัว โรงเรียน และ
บุคลากรสาธารณสุข
2) หาสาเหตุ และแกไขในกรณีที่สามารถทําได
3) วางแผนในการรับเด็กจากพอแม การดูแลเด็กระหวางวัน การ
จัดหาเพื่อน การจัดเตรียมสถานที่ใหเด็กพักถาอยูในหองเรียนไมไหว
4) ระวังการมีสิทธิพเิ ศษมากเกินไปที่โรงเรียน
5) หลีกเลี่ยงการลงโทษรุนแรง หรือพูดใหเด็กอาย
6) เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในระหวางวัน หลีกเลี่ยงการ
สงกลับบาน อธิบายเด็กดวยทาทีสงบ หนักแนน อาจใหเด็กพักใน
สถานที่ที่จัดเตรียมไว
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1) มีปญหาการเรียน
2) เบื่อหนายการเรียนการสอน กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
3) ปรับตัวไมได ไมเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน
4) การถูกชักจูงจากเพื่อน อยูในสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุ จูงใจ นาสนใจ
แหลงที่ไปมีความสุขสนุก นาสนใจกวาการอยูในหองเรียน
5) ปญหาทางอารมณจติ ใจ สาเหตุจากครอบครัว ไมมีความสุข ขาด
ความรัก ความเขาใจ ความสัมพันธกับพอแมไมดี

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
1) ศึกษาขอมูล การเลี้ยงดู สิ่งแวดลอม
2) สรางสัมพันธภาพกับเด็กเพื่อทําใหเกิดความไววางใจ เชื่อใจ
3) ประเมินวาสาเหตุของพฤติกรรมหนีเกิดจากอะไร แสดงความเห็น
อกเห็นใจ และสอบถามถึงสาเหตุของพฤติกรรมนั้น
4) รับฟงขอคิดเห็น ใหเด็กประเมินการกระทํา ชี้ใหเห็นผลเสียที่
เกิดขึ้น รวมหาทางเลือกที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง
5) ชวยเหลือเด็กตามสาเหตุของพฤติกรรมหนีเรียน

พฤติกรรมเกเร (Conduct Problems)
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหราย
7. เชื่อฟง มักจะทําตามที่ผูใหญตองการ (R)
12. มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
18. ชอบโกหก หรือขี้โกง
22. ขโมยของของที่บาน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น

7

27/02/60

* ดานรางกาย (Physical Bullying)
* ดานวาจา (Verbal Bullying)
* ดานความสัมพันธ (Relational Bullying)
* ดานไซเบอร (Cyber Bullying)
Cyber Bullying พบบอยในระดับมัธยม นอกนั้นพบบอยในระดับประถม

* แบบเดี่ยว (Individual Bullying)
* แบบกลุม (Collective Bullying)

* พฤติกรรม “ลักขโมย” ใชเรียกในเด็กอายุตั้งแต 6 ขวบ ที่หยิบ
สิ่งของของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจากวัยนี้เปนวัยที่เขาใจ
เรื่องสิทธิและสมบัติสวนตัวไดเต็มที่แลว และรูวาการลักขโมยเปน
สิ่งผิด
* พฤติกรรมลักขโมยอาจมีลักษณะการกระทําและความมุง หมาย
แตกตางกันไปแตละอายุและแตละราย
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* เด็กที่วางแผนขโมยอยางแยบยล /
เด็กที่กระทําอยางไมมีการวางแผน
* เด็กที่นานๆ ขโมยสักครั้ง ดวยเหตุผลตางๆ ตาง /
เด็กที่กระทําเปนนิสัย
* เด็กที่เลือกขโมยเฉพาะสิ่งที่ตองการ /
เด็กที่ขโมยแบบไมเลือกชนิดของสิ่งของ
* เด็กที่จะขโมยตามกลุมเพื่อน /
เด็กที่กระทําคนเดียว
* เด็กที่ขโมยเฉพาะของที่ขโมยงายๆ ไมตองเผชิญหนากับเจาของ /
เด็กที่เขาขมขูโดยตรงแบบโจรปลน

1) เด็กที่ไมตระหนักถึงสิทธิการเปนเจาของ ทั้งของตนเองและผูอื่น ซึ่งอาจเกิดจากการ
ขาดการอบรมชี้นาํ บางครอบครัวถือวาทุกอยางในบานทุกคนถือสิทธิ์ได หรือเด็กบางคน
มาจากสภาพบานที่แออัด สาเหตุนี้พบตั้งแตในเด็กประถมตน
2) เด็กมีความรูสึกอยากไดอยากมีสูง จากสภาพครอบครัวที่มีความขาดแคลนหรือการ
เลี้ยงดูที่ทําใหเด็กรูสึกขาด ตองการสิ่งของมาทดแทน
3) เด็กบางคนทําเพื่อใหตนคงสถานะไดในหมูเพื่อน ใหเปนที่ยอมรับวามีหรือทําเปน
เหมือนกัน มักพบในเด็กที่อาจมีปมดอย มีทักษะในการเขาสังคมต่ํา
4) มีลักษณะเปนอาชญากร ซึ่งมักทําเปนกลุมแกง ขโมยของมีคาและไมคอยยอมรับหรือ
รูสึกวาเปนพฤติกรรมที่ผดิ

1) สืบคนและหาหลักฐานใหแนชัดวาเด็กขโมยจริง ไมซักถามหรือตําหนิเกินกวาเหตุจนเด็ก
กลัว เพราะจะนําไปสูการพูดปดของเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ
2) บอกใหเด็กรับรูวาการขโมยเปนสิ่งผิด ไมเปนที่ยอมรับของครอบครัวและสังคม ดวย
ทาทีที่สงบ
3) ยืนยันอยางหนักแนนใหเด็กชดใชหรือนําสิ่งของที่ขโมยไปคืนทันทีที่ทราบ
4) ควรไปเปนเพื่อนเด็กในการคืนสิ่งของเพื่อใหแนใจวาเด็กนําไปคืนจริง และอธิบายให
เจาของรานคาหรือเจาของสิ่งของเขาใจวาเด็กหยิบของไปโดยไมไดชําระเงินหรือไมไดขอ
อนุญาตและตองการนําสิ่งของมาคืน ชวยไมใหเด็กเกิดความอับอายเกินไป และใหเด็กได
เห็นแบบอยางการพูดและแกปญหา
5) ไมควรประจานเด็กในที่ชุมนุมชนหรือหนาชั้นเรียน เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสและเกิด
กําลังใจในการปรับปรุงตัวใหม
6) หลีกเลี่ยงการบน วิจารณ หรือตราหนาวาอนาคตเด็กจะเปนขโมยหรือไมสามารถ
ปรับปรุงตัวเองได เนื่องจากทําใหเด็กเกิดความโกรธแคนมากขึ้น หรือหมดกําลังใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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1) ลักษณะบุคลิกภาพแบบตอตานสังคม เรียกรองความสนใจ มีความสุข
ความพอใจ สนุกสนานในการสรางเรื่องที่ไมเปนจริงใหผูอื่นเชื่อ สนใจ
2) การอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง รับรู เรียนรู เลียนแบบจากบุคคลในครอบครัว
ผูใกลชิดที่เปนแบบอยาง พูดไมจริง จนติดเปนเปนบุคลิกนิสัย
3) ประสบการณที่ถูกลงโทษเมื่อพูดความจริง จึงใชการพูดโกหก เพื่อใหพน
ผิด ไมถูกลงโทษ
4) มีปมดอย ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ไดรับการตําหนิดถู ูกจากผูอื่น ใชการ
พูดสรางเรื่องไมจริงใหตนเองไมมีปมดอย มีคุณคา มีความสําคัญ ไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่นมากขึ้น

1) คุยกับเด็กอยางจริงจัง ใหเขาใจชัดเจนวาไมตองการใหเด็กพูดโกหก
2) จัดการอยางจริงจังเมื่อเด็กพูดโกหก โดยไมตําหนิหรือลงโทษรุนแรงเกินไป
แตในขณะเดียวกันตองไมปลอยผานเรื่องนี้ไปโดยไมไดรับการจัดการหรือทํา
คลายวาเปนเรื่องธรรมดาและไมใชความผิดเลย ทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นตองคุยกับ
เด็กอยางตรงไปตรงมา อยาวิพากษวิจารณ หรือตําหนิตวั เด็ก แตบอกใหชัดเจน
วาสิ่งที่เด็กทํานั้นไมถูกตอง ใหเด็กเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชวยเด็กคิดวาวิธีการอื่น
ในการการแกไขปญหาแทนการโกหก บางครั้งเด็กอาจโกหกเพราะเด็กไมรูหรื
อนึกวิธีการแกไขปญหาอื่นไมได

3) รวมมือกับเด็กในการแกปญหาเด็กจําเปนตองรับผิดชอบในสิ่งที่ทําและ
จัดการเรื่องที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย แตไมควรปลอยใหเด็กจัดการลําพัง
4) อยาใหเด็กไดรับผลประโยชนจากการโกหก
5) หากเด็กมีลกั ษณะนิสัยชอบโม เลาเรื่องเกินจริง บางเรื่องก็เติมแตงจน
กลายเปนอีกเรื่องหนึ่งไป เพื่อใหตนเองไดรับความสนใจจากคนรอบขาง ควร
หาขอดีที่เห็น ชื่นชม และใหความสนใจเด็ก
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* เด็กเล็ก มักจะแสดงพฤติกรรมกาวราวบาง ไมมากก็นอย โดยการมีพฤติกรรม
เหลานี้เปนครั้งคราวไมใชเรื่องที่ผดิ ปกติ แตถามีบอยๆ และเปนระยะเวลา
ยาวนาน ก็ถือวาเปนเรื่องผิดปกติ และจําเปนตองไดรับการแกไข
* เด็กโต ความกาวราวจะรุนแรงกวาในเด็กเล็ก โดยอาจเปนความกาวราวทาง
วาจา หรือความกาวราวทางกาย
* เด็กวัยรุนอาจจะกาวราวไดเปนครั้งคราวเมื่อเผชิญกับความเครียด แตถาเปน
บอยๆ หรือมีสิ่งกระตุนเพียงเล็กนอย แสดงวาเปนปญหา และตองไดรับการ
แกไขอยางจริงจัง

1) วิเคราะหวาเด็กมีปญหาหรือความเครียดดานใด พูดคุยและ
ชวยเหลือในการแกปญหา
2) ใหโอกาสเด็กไดระบายความรูสึก เชน แสดงออกมาเปนคําพูด
3) บอกใหชัดเจนวาไมเห็นดวยกับวิธีการกาวราวทีเ่ ด็กใช แตยอมรับ
ในตัวเขา
4) สอนใหตระหนักในสิทธิของบุคคลอื่นที่ตอ งเคารพ
5) ในกรณีที่มีความกาวราวกับบุคคลอื่น ควรเขาไปหยุดทันที ใหความ
ยุติธรรมกับทั้งสองฝาย และสอนใหสามารถตกลงกันไดดว ยสันติวธิ ี

สาเหตุจากตัวเด็ก
เพศ ชาย > หญิง
พื้นอารมณ
ปญหาทางภาษา
ความบกพรองทางสมอง
ความเครียด
ความผิดปกติทางอารมณ
ไมมีทางระบายพลังงานที่ซอนอยู
ความรูสึกกลัว
รูสึกวาตนเองเปราะบาง

* วิธีการอบรมของพอแม
* ปฏิสมั พันธภายในครอบครัว
* การเลียนแบบ
* เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมเกเร
หรือบุคลิกภาพอันธพาล

6) เมื่อเด็กมีพฤติกรรมกาวราว หลีกเลี่ยงการตําหนิ ดุ ดา บนหรือ
ออกคําสั่งซ้ําๆ โดยไมไดติดตามอยางจริงจังวาเด็กทําตามหรือไม
7) วิเคราะหกับเด็กวาจะเกิดเหตุการณอะไรไดบางที่จะนํามาซึ่ง
พฤติกรรมกาวราว สอนการแกไขปญหาลวงหนา
8) ชมเชยเมื่อเด็กสามารถควบคุมตนเองไดดี
9) ใหเด็กมีโอกาสทํากิจกรรมที่แสดงถึงความเมตตากรุณาตอผูอ ื่น
10) ใหเด็กมีโอกาสระบายพลังออกมาในทางที่สรางสรรค เชน ออก
กําลังกาย
11) เปนตัวอยางที่ดี

11

27/02/60

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

ปญหาความสัมพันธกบั เพื่อน (Peer problems)
6. คอนขางแยกตัว ชอบเลนคนเดียว
11. มีเพื่อนสนิท (R)
14. เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน (R)
19. ถูกเด็กคนอื่น ลอเลียนหรือรังแก
23. เขากับผูใหญไดดีกวาเด็กวัยเดียวกัน

แบบประเมินจุดแข็งและจุดออน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม
(Pro-social behavior)
1. หวงใยความรูสึกคนอื่น
4. เต็มใจแบงปนสิ่งของใหคนอื่น (ขนม ของเลน ดินสอ เปนตน)
9. เปนที่พึ่งไดเวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณไมดี หรือไมสบายใจ
17. ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา
20. ชอบอาสาชวยเหลือคนอื่น (พอ, แม, ครู, เด็กคนอื่น)
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