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บทคัดย่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำรำยกรณีนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้ำเรียน และ
หำแนวทำงในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3.4 โรงเรียน
จ่ำนกร้อง สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 ปี กำรศึกษำ 2558 จำนวน 1 คน มี
พฤติกรรมไม่ตงั ้ ใจเรียนและมีเชำวน์ปัญญำอยูใ่ นระดับปำนกลำง เทคนิคและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรศึกษำ
คือ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรเยีย่ มบ้ำน อัตชีวประวัติ บันทึกประจำวัน สังคมมิติ แบบสอบถำม
แบบทดสอบ และระเบียนสะสม ภำยหลังกำรเก็บรวบรวมจำกกลุ่มตัวอย่ ำง ผู้ศึกษำได้สงั เครำะห์
วิเครำะห์ แปลควำมหมำยและสรุปผลกำรศึกษำรำยกรณี
ผลกำรศึกษำค้นคว้ำสรุปได้ ดังนี้
1. ปั ญหำของนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้ำเรียน มีสำเหตุมำจำกนักเรียน ได้แก่ ปั ญหำเกี่ยวกับ
นิสยั ทำงกำรเรียน ไม่มวี นิ ัย รักสบำย ปั ญหำเกี่ยวกับไม่มสี มำธิในกำรเรียนไม่สนใจกิจกรรมกำรเรียน
ไม่ม ีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมกำรเรีย น ไม่ทำกำรบ้ำน ตลอดจนไม่ทบทวนบทเรียน นอกจำกปั ญ หำ
ดังกล่ำว ยังเกี่ยวข้องกับปั ญหำครอบครัวของนักเรียน ซึง่ ได้แก่ ปั ญหำเกี่ยวกั บกำรอบรมเลีย้ งดูของ
บิดำมำรดำที่ส่ งผลต่ อ ปั ญ หำด้ำนวินั ยในกำรเรีย นของนักเรียน ปั ญ หำครอบครัว ไม่มพี ่อ แม่ค อยให้
คำแนะนำ ไม่สนใจติดตำมผลกำรเรียนของบุตรหลำน อีกทัง้ ยังเกี่ยวข้องกับ บรรยำกำศในชัน้ เรียน
เป็ นห้องเรียนศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสำกลและนำฎศิลป์ นักเรียนกว่ำครึง่ มีกจิ กรรมพิเศษทำให้ บำง
คนก็ไม่อยำกเรียน ด.ญ.จันทร์ทรำ โชติตระกูลไม่อยำกเรียน ก็จะไม่เข้ำเรียนตำมเพื่อน
2. ภำยหลังจำกกำรศึกษำรำยกรณี ปั ญหำต่ำงๆ โดยเฉพำะปั ญหำทีม่ สี ำเหตุมำจำกตัวนักเรียน
ลดลง โดยนักเรียนเข้ำใจตนเองมำกขึน้ ยอมรับและเข้ำชัน้ เรียนและมีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนดีขน้ึ
กำรศึกษำรำยกรณีครัง้ นี้นบั ว่ำเป็ นโปรแกรมพืน้ ฐำนของกำรให้คำปรึกษำ ทีพ่ ยำยำมให้ควำมช่วยเหลือ
นัก เรียนที่มปี ั ญ หำต่ ำงๆ เพื่อ ให้นัก เรียนมีพฤติกรรมกำรเรียนดีข้นึ และมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ียงิ่ ขึ้นทัง้ ใน
ห้องเรียนและในโรงเรียน
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1. ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองและมีความมันคงนั
่
น้ คุณภาพของคนในประเทศมีผล
ต่อความสาเร็จอย่างสาคัญยิง่ โดยเฉพาะคุณภาพของเด็ก ซึง่ เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าสูงสุดเหนือ ทรัพยากร
ใดๆในโลก กล่าวคือ การพัฒนาเด็กควรได้รบั การพัฒนารอบด้านทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ได้รบั การตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายอย่างพอเพียง มีความปลอดภัย มี
ความรักความผูกพัน ความเอือ้ อาทร ความอบอุ่น มีการอบรมบ่มนิสยั ให้เป็ นคนดี มีความรับผิดชอบ
มีความมานะบากบัน่ มีเหตุผล รูจ้ กั ควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและรูจ้ กั ตนเอง ดูแล
ช่วยเหลือ ตนเองและพึ่งตนเองได้อ ย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดาเนิน ชีว ิต ที่มคี ุ ณ ค่ าต่ อ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติยามวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีความสุ ข และ
ประสบความสาเร็จ นัน่ คือการเป็ นคนดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีแ่ ข็งแรงมันคง
่ ( กรมสุขภาพจิต.
2544 : 5 )
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการ
ศึก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่อ พัฒ นาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ท่ีส มบู ร ณ์ ท ัง้ ร่า งกาย จิต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้
คุ ณ ธรรมมีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการด าเนิ น ชีว ิต ามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้อ่ืน ได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข
(กระทรวงศึก ษาธิก าร.2546:5)และมาตราที่ 28 ได้ ก ล่ า วถึง หลัก สู ต รการศึก ษาต้ อ งมีล ัก ษณะที่
หลากหลาย มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพและมุง่ พัฒนาคน ให้
มีค วามสมดุ ล ทัง้ ด้านความรู้ค วามคิด ความสามารถ ความดีง าม และความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม
(กระทรวงศึก ษาธิก าร. 2546:13 ) ตามนโยบายการปฏิรูป การศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ม ี
เป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน ทีเ่ ป็ นผลผลิตทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนาให้ผเู้ รียน
มีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ คือ เป็ นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข คนดี คือ คนที่ดาเนินชีวติ อย่างมี
คุณ ภาพ มีจติ ใจที่ดงี าม มีคุณ ธรรมจริยธรรม คนเก่ง คือ คนที่มสี มรรถภาพในการดาเนินชีวติ หรือมี
ความพิเศษเฉพาะทางคนมีความสุข คือคนที่มสี ุขภาพดีทงั ้ ทางกายและจิตใจ เป็ นคนร่าเริง แจ่มใส
ร่างกายแข็งแรง มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิง่ มีอสิ รภาพปลอดพ้นจากการเป็ นทาสของ
อบายมุ ข และสามารถด ารงชีว ิต ได้อ ย่ า งเพีย งพอแก่ อ ัต ภาพ (คณะอนุ ก รรมการปฏิรูป การเรีย นรู้.
2543:11-12 ) จึงถือว่าการศึก ษาเป็ นกระบวนการพัฒ นาคนให้เป็ นมนุ ษ ย์ท่สี มบูรณ์ เป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมและระบบการเมืองของประเทศ
การที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายข้างต้นนัน้ ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบต่างๆหลายประการ
ด้วยกัน ดังที่ วิชยั วงษ์ใหญ่ ( 2526 : 12-13 ) กล่าวไว้ว่า การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงหรือต่ านัน้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายด้านด้วยกันคือ ตัวผูส้ อน เนื้อหาสาระทีส่ อน กิจกรรมการเรียนการ
สอน และตัวผู้เรียนเอง ตัวผู้เรียนเป็ นปั จจัยสาคัญมากที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ถ้านักเรียน
ไม่ให้ความร่วมมือ ในการเรียน เช่น ไม่ตงั ้ ใจเรียน คุยหรือ เล่ นในขณะที่ค รูส อน ไม่ทางานที่ครูส งั ่
เป็ น ต้น ก็จะทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนต้อ งหยุดชะงักลง ซึ่งทาให้การเรียนการสอนไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้นักเรียนก็จะไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนเท่าทีค่ วร (เยาวภา กันทรวชิยากุล.
2530:1 ) และการทีน่ ักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ านัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถทางสติปัญญา
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เพียงประการเดียว องค์ประกอบอื่นๆอาจมีอิทธิพ ลต่ อ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้ เช่ น วุฒ ิภ าวะ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ สภาพครอบครัว และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ( สุรตั น์ อังกุ รวิโรจน์ .
2532:60-65 )
ในสภาพความเป็ นจริงของการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาขณะนี้ ไม่ได้ผลตรงตามเป้ าหมายที่
ต้องการเนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า ไม่ประสบผลสาเร็จทางการเรียน สอบไม่ผ่าน
ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนมากกว่าทีก่ าหนด หรือลาออกกลางคัน ซึง่ เป็ นการสูญเปล่าทางการศึกษา
การทีผ่ เู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า ทาให้ผเู้ รียนไม่ได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถให้เจริญงอกงาม
และใช้ประโยชน์ เท่าที่ควรจะเป็ น นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนยังเป็ นเครื่องแสดงถึงความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวทางการจัดการศึกษาของนักเรียนและของประเทศชาติอกี ด้วย ( ก่อ สวัสดิพาณิชย์.
2527:35 ) จึงถือเป็ นหน้าทีข่ องครูผสู้ อนทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาทางแก้ไข ช่วยเหลือ ปรับปรุงหรือ
ป้ องกันปั ญ หาที่มผี ลต่ อ การเรียนของนักเรียน ทัง้ นี้เพื่อ ให้นักเรียนแก้ไขระดับผลการเรียนที่ ติด 0
ต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ท่ผี ู้ศกึ ษาได้ปฏิบตั หิ น้าที่ครูผสู้ อนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนจ่า
นกร้อง มาเป็ นเวลา 3 ปี
จากการสัมภาษณ์ครูผสู้ อนและจากการสารวจปั ญหาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
สภาพการเรียนการสอนของนักเรียน ในปี การศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่
มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนพฤติกรรมไม่ตงั ้ ใจเรียนในขณะทีค่ รูสอนและครูให้ทางาน ลักษณะการแสดงออก
ของนักเรียน คือ ชวนเพื่อนคุย เล่นกับเพื่อน แกล้งเพื่อน เหม่อลอยมองไปที่อ่นื นาการบ้านวิชา
อื่นมาทา ไม่มสี มาธิในการเรียน ไม่ร่วมกิจกรรมการเรียน ไม่ทางานที่ครูมอบหมาย ไม่ทบทวน
บทเรียนหลังการเรียนเสร็จ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้ทาให้การสอนของครูไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้ ทาให้นักเรียนไม่สามารถ เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ครูสอนได้อย่างชัดเจน และเป็ นสาเหตุทาให้
นัก เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนการช่วยเหลือ นักเรียนที่มพี ฤติกรรมไม่เข้าเรียนจะต้องมี
การศึกษาอย่างละเอียดและวิเคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้นักเรียนมีทม่ี พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน ซึง่ สามารถทาได้
หลายวิธ ี ได้แก่ การปรับพฤติกรรมการเรียน การศึกษารายกรณี การให้คาปรึกษาเป็ นรายกลุ่มและ
รายบุคคล ในที่น้ีผู้ศกึ ษาสนใจวิธกี ารศึกษารายกรณี เพราะการศึกษารายกรณีเป็ นวิธกี ารที่ผู้ศกึ ษามี
โอกาสศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับตัวนักเรียนและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
และวิเคราะห์ถงึ สาเหตุทแ่ี ท้จริงทีท่ าให้นกั เรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียนและแก้ปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุด
ดังที่ กมลรัต น์ หล้าสุ ว งษ์ ( 2529:3 ) กล่ าวว่าการศึกษาบุ คคลเป็ นรายกรณี (Case Study) คือ
การศึกษารายละเอียดต่างๆทีส่ าคัญโดยเฉพาะรายละเอียดทีจ่ ะต้องศึกษาต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่ง
แล้วนารายละเอียดมาวิเคราะห์ตีความ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็ นพฤติกรรมที่
เป็ นปั ญหาหรือไม่เป็ นปั ญหาก็ได้ เช่น พัฒนาการด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลาย ๆ ด้าน ถ้าในรายทีไ่ ม่เป็ นปั ญหา จะได้ใช้เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือหรือแก้ไข จะได้ใช้
เป็ นแนวทางในการป้ องกันส่งเสริมหรือนาไปเป็ นแบบฉบับแก่บุคคลอื่นต่อไปในปั จจุบนั และอนาคต (กมล
รัตน์ หล้าสุวงษ์ .2529 : 3)
ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะศึกษารายกรณีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3.4
ทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน โรงเรียนจ่านกร้อง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

3

2. ความมุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อ ศึก ษาปั ญ หาสาเหตุ ท่ีท าให้ นั ก เรีย นที่ม ีพ ฤติก รรมไม่ เข้า เรีย นและหาแนวทางในการ
ดาเนินการช่วยเหลือและป้ องกันโดยการศึกษาเป็ นรายกรณี
3. ความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า
ผลของการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้จะทาให้ทราบถึงสาเหตุท่สี ่งผลต่อ นักเรียนที่มพี ฤติกรรมไม่เข้า
เรีย น ซึ่งจะเป็ น แนวทางให้ค รู แ ละผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ นัก เรีย น ได้น าวิธ ีก ารศึก ษารายกรณี ไปใช้
ช่วยเหลือนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ ์ติด 0 ตัง้ แต่ ชนั ้ ม. 1-3 ให้สามารถมีโอกาสแก้ไขพฤติกรรมไม่เข้า
เรียน เพื่อให้มพี ฤติกรรมสนใจเรียนมากขึ้น และใช้ความรูท้ ่ไี ด้จากการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้เป็ น
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน
4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3.4
โรงเรียนจ่านกร้อง ทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน
4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาค้น คว้าในครัง้ นี้ เป็ น นัก เรียนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3.4
โรงเรียนจ่านกร้อง ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1) นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน
2) มีสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
3) มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การศึกษารายกรณี
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน
5. นิ ยามศัพท์เฉพาะ
5.1 การศึ กษารายกรณี ( Case Study ) หมายถึง วิธ ีการที่ใช้ในการศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ภาคเรียน แล้วนารายละเอียดทีศ่ กึ ษาได้มาวิเคราะห์
ตีความ เพื่อให้เข้าใจถึงปั ญหาและสาเหตุทท่ี าให้นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการช่วยเหลือและป้ องกัน ให้นกั เรียนมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
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5.1.1 การกาหนดปัญหาและการตัง้ สมมติ ฐาน หมายถึง การทีผ่ ศู้ กึ ษาตัง้ จุดมุ่งหมาย
ว่าจะศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่มพี ฤติกรรมไม่เข้าเรียนและตัง้ สมมติฐานว่า การมีพฤติกรรมไม่เข้า
เรีย นของนั ก เรีย นเกิด จากลัก ษณะส่ ว นตัว ของนั ก เรีย น ลัก ษณะครอบครัว และลัก ษณะการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
5.1.2 การรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ขอ้ มูล หมายถึงการหาข้อมูลและรายละเอียด
ของนักเรียน หลังจากที่มกี ารกาหนดปั ญหาและตัง้ สมมติฐานแล้วโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน ได้แก่การสังเกตและการบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การเขียน
อัตชีวประวัติ บันทึกประจาวัน แบบสอบถาม และระเบียนสะสม แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาแปลความหมาย
และวิเคราะห์เพื่อศึกษาสาเหตุทท่ี าให้นกั เรียนมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน
5.1.3 การวิ นิจฉั ย หมายถึง การนาเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากหลายๆ
วิธที ก่ี ล่าวมาแล้วในข้อ 5.1.2 มาเป็ นพืน้ ฐานประกอบการพิจารณา เพื่อวินิจฉัยสาเหตุทท่ี าให้นักเรียน
มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
5.1.4 การช่ ว ยเหลื อ และ การป้ องกัน หมายถึ ง วิธ ีก ารที่จะช่ ว ยให้ นั ก เรีย นแก้ ไ ข
พฤติกรรมไม่เข้าเรียน โดยการให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นกั เรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
5.1.5 การทานายผล หมายถึง การคาดเดาล่วงหน้ าว่า นักเรียนที่มพี ฤติกรรมไม่เข้า
เรียน จะได้รบั การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาตนได้มากน้อยเพียงใด
5.1.6 การติ ดตามผล หมายถึง การติดตามผลนักเรียนหลังจากได้รบั การช่วยเหลือแล้ว
และศึกษาเพิม่ เติมภายหลังการดาเนินการช่วยเหลือนักเรีย นไปแล้วว่าได้ผลอย่างไร และสารวจดูว่ามี
ปั ญหาเกิดขึน้ ใหม่อกี หรือไม่ การช่วยเหลือประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายเพียงใด หากมีขอ้ บกพร่อง
จะได้ม ีก ารปรับ ปรุงแก้ไขกระบวนการช่ว ยเหลือ ให้ม ีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยดูจากการแก้ไข
พฤติกรรมไม่เข้าเรียน
5.1.7 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ หมายถึง การทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
ศึกษานักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียนตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับนักเรียน ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับนักเรียนและบุคคลอื่นทีส่ นใจทีจ่ ะศึกษาในลักษณะของปั ญหา เช่นเดียวกันต่อไป
5.2 การประชุมปรึกษารายกรณี หมายถึง การประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงจากข้อมูลต่างๆทีร่ วบรวมได้มาวิเคราะห์
และวินิจฉัยหาสาเหตุของพฤติกรรม ตลอดจนหาทางช่วยเหลือการป้ องกันและการแก้ไขแก่นกั เรียนผูร้ บั
การศึกษาซึง่ ในทีน่ ้คี อื
5.3 นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3/4 ทีเ่ รียนวิชา
คอมพิวเตอร์ทม่ี พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 -2 ปี การศึกษา 2558
6. เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
1. แบบสังเกตและบันทึกการสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์
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3. แบบบันทึกการเยีย่ มบ้าน
4. แบบรายงานตนเอง
4.1 อัตชีวประวัติ
4 .2 แบบเติมประโยคให้สมบูรณ์
4.3 แบบรายงานข้อมูลส่วนตัว
5. แบบ บันทึกประจาวัน
6. แบบสอบถาม ( Questionnaire )
6.1 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงจากผูป้ กครอง
6.3 แบบสอบถามนิสยั ทางการเรียน
6.4 แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน
6.5 แบบสอบถาม “ใครเอ่ย”
7. สังคมมิติ ( Sociometry )
8. ระเบียนสะสม
9. แบบการติดตามการแก้ไขระดับผลการเรียน 0
7. วิ ธีการศึกษารายกรณี
ในการศึกษารายกรณีครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ศกึ ษาตามขัน้ ตอน 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกาหนดปั ญหาและการตัง้ สมมติฐาน
2. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวินิจฉัย
4. การช่วยเหลือและการป้ องกัน
5. การทานายผล
6. การติดตามผล
7. การสรุปและข้อเสนอแนะ
1. การกาหนดปัญหาและการตัง้ สมมติ ฐาน
สมมติฐานของปั ญหาเกิดจาก
1.1 ลักษณะส่วนตัว
1.2 ลักษณะครอบครัว
1.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. การรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาได้รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักเรียน และรวบรวบข้อมูลจากผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
กับนักเรียน เพื่อศึกษาสาเหตุจากลักษณะส่วนตัว ลักษณะครอบครัว การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ในข้อ 1 โดยใช้เทคนิคต่างๆ ต่อไปนี้
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2.1 การสังเกตและการบันทึกการสังเกต
ผู้ศึก ษาได้ส งั เกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนทัง้ ในและนอกห้อ งเรียน
เพื่อเก็บข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสาเหตุทท่ี าให้นกั เรียนมีพฤติกรรม
ไม่เข้าเรียน
2.2 การสัมภาษณ์
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ ( Informal Interview ) กับบุคคลต่อไปนี้
1. นักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ครูประจาชัน้
3. ครูแนะแนว
4. ครูประจาวิชาต่างๆ
5. ผูป้ กครอง
ผูศ้ กึ ษาใช้เทคนิคการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อหาข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ทัศนคติทม่ี ตี ่อครอบครัว
2. ทัศนคติทม่ี ตี ่อโรงเรียน
ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษา สัมภาษณ์ นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง คนละ 2 ครัง้
ใช้ระยะเวลาห่ างกันของการสัมภาษณ์ แต่ ละครัง้ 2 สัปดาห์ และผู้เกี่ ยวข้อ งกับนักเรียน ผู้ศึกษา
สัมภาษณ์คนละ 2 ครัง้ ใช้ระยะเวลาห่างกันของการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ 1 เดือน
2.3 การเยีย่ มบ้าน
ผูศ้ กึ ษารวบรวมข้อมูลทางบ้าน เพื่อศึกษาสิง่ แวดล้อมทางบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับบิดามารดา และบุคคลอื่นๆในบ้าน ตลอดจนขอความร่วมมือจากบิดามารดาหรือผูป้ กครอง
ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในการไปเยีย่ มบ้าน ผูศ้ กึ ษาปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กาหนดจุดมุง่ หมายในการไปเยีย่ มบ้าน
2. นัดเวลาทีจ่ ะไปเยีย่ มบ้านกับผูป้ กครอง
3. ไปเยี่ยมบ้านพร้อมทัง้ สังเกตสิง่ แวดล้อมทางบ้านและสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง
รวมทัง้ บุคคลในบ้าน ใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาที และไปเยีย่ มบ้าน 1 ครัง้
4. บันทึกการเยีย่ มบ้าน
2.4 การเขียนอัตชีวประวัต/ิ รายงานข้อมูลส่วนตัว/เติมประโยคให้สมบูรณ์
ผู้ศึก ษาเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่าง เพื่อ หาข้อ มูล เกี่ยวกับ ตนเอง
ครอบครัวและการเรียน ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึง่ ทาให้ทราบถึงกระบวนการเกิดพฤติกรรมของผู้รบั
การศึกษา โดยกาหนดหัวข้อเรือ่ งตนเอง ครอบครัว และการเรียน
2.5 บันทึกประจาวัน
ผูศ้ กึ ษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อมูลในเรือ่ งการดาเนิน
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ชีวติ ประจาวันความคิดเห็นที่มตี ่อเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น ความขัดแย้งและความสุขในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของผู้รบั การศึกษา โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้รบั การศึกษาทราบก่อนการเขียนบันทึก
ประจาวัน และให้เขียนต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีหวั ข้อต่อไปนี้
1. ชื่อ อายุ เพศ ของผูบ้ นั ทึก
2. วัน เดือน ปี ทีบ่ นั ทึก
3. กิจกรรมทีท่ าในวันนัน้
หลังจากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกประจาวันมาวิเคราะห์
2.6 แบบสอบถาม
ผู้ศึก ษาให้นัก เรียนตอบแบบสอบถามต่ างๆต่ อ ไปนี้ เพื่อ ศึกษารายละเอียด
ข้อเท็จจริงบางประการทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวินิจฉัยสาเหตุ ทท่ี าให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนและ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป แบบสอบถามทีใ่ ช้ มีดงั นี้
2.6.1 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2. 6.2 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงจากผูป้ กครอง
2. 6.3 แบบสอบถามนิสยั ทางการเรียน
2. 6.4 แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน
2.6.5 แบบสอบถาม “ใครเอ่ย”
2.7 สัง คมมิติ ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ส ัง คมมิติ เ พื่ อ หาความสัม พั น ธ์ ข องนั ก เรีย นในชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และศึกษาโครงสร้างทางสังคมของนั กเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ว่ามีธรรมชาติท่ี
แท้จริงเป็ นอย่างไร โดยใช้แบบสอบถามทางสังคมมิตเิ ป็ นเครือ่ งมือ ซึง่ มีขอ้ คาถาม ดังนี้
“ในการไปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูให้นักเรียนเลือกที่นงั ่ ในรถใกล้
กับเพื่อนชัน้ เดียวกัน โดยให้เลือกเพื่อนได้ 2 คน ตามลาดับจากมากไปหาน้อย”
หลังจากให้ทาสังคมมิตแิ ล้วให้นักเรียนทาแบบสอบถาม “ใครเอ่ย” เพื่อทราบถึง
สภาพการปรับตัวของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในห้องเรียน
2.8 ระเบียนสะสม
ผู้ศึก ษาใช้ร ะเบีย นสะสมเพื่อ หาข้อ มูล ของผู้รบั การศึก ษา เกี่ย วกับ ประวัติส่ ว นตัว
ประวัตคิ รอบครัว ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตทิ างการศึกษา และรายงานการพัฒนาการ เป็ นต้น ซึง่ จะทา
ให้ผศู้ กึ ษาได้นาข้อมูลมาวินิจฉัยหาสาเหตุของปั ญหา และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งอื่นๆ
ใช้ระเบียนสะสมเพื่อหาข้อมูลของผู้รบั การศึกษา ซึ่งฝ่ ายแนะแนวของโรงเรียนได้จดั
รวบรวม
2.9 แบบติดตามการแก้ไขระดับผลการเรียน 0
ผู้ศึก ษาได้ดาเนินการติดตามการแก้ไขผลการเรียน 0 โดยเริม่ จากการสารวจ
จานวนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 0 จากนัน้ ร่วมกับนักเรียนวางแผนการแก้ไขผลการเรียน 0 โดย
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กาหนดว่าจะดาเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไรต่อ การแก้ 0 ใน 1 รายวิชา ดาเนินการจนครบทุก
รายวิชาทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 0
3. การวิ นิจฉัย
โดยการนาผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ในขัน้ ตอนที่ 2 มาเป็ น ข้อ มูล พื้นฐานเพื่อ วินิ จฉัย
สาเหตุของนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่เข้าเรียน
4. การช่วยเหลือ การป้ องกัน และการส่งเสริ ม
ผูศ้ กึ ษาให้การช่วยเหลือและการป้ องกัน โดยได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เริม่ ต้นให้คาปรึกษา โดยสร้างสัมพันธภาพ กับนักเรียน
ให้นกั เรียนรูส้ กึ เป็ นกันเอง ไว้วางใจและกล้าทีจ่ ะระบายปั ญหาให้ผศู้ กึ ษาทราบ
ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการให้คาปรึกษา โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่การสะท้อน
ความรูส้ กึ การทาให้เกิดความกระจ่างชัด การเงียบ การฟั ง การใช้คาถาม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ตนเอง รูจ้ กั ตนเอง มองเห็นแนวทางในการทีจ่ ะเข้าเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ยุติก ารให้ค าปรึก ษา ผู้ศึก ษาให้นักเรียนสรุป เรื่อ งที่ส นทนา
ตลอดจนแนวทางในการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. การทานายผล
ผู้ศึก ษาชี้แจงให้นัก เรียนทราบว่าปั ญ หานี้ส ามารถแก้ไขได้หากนักเรียนและบุค คลที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ผู้ศกึ ษาพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดทัง้ การวินิจฉัยปั ญหา
และการช่วยเหลือ เพื่อคาดการณ์เกีย่ วกับการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
6. การติ ดตามผล
ผูศ้ กึ ษาทาการติดตามผลในขณะทีท่ าการศึกษารายกรณีทุกระยะ คือติดตามผลทุกครัง้
ทีไ่ ปพบกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาหรือแต่ละครัง้ ทีใ่ ห้การช่วยเหลือ และการป้ องกัน เพื่อประเมินผลว่าสิง่ ทีท่ า
ไปแล้วได้ผลหรือไม่ และควรมีการปรับปรุงอย่างไร
7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผูศ้ กึ ษาปฏิบตั ดิ งั นี้
7.1 สรุปผลทุกครัง้ ที่ทาการศึกษาแต่ละครัง้ ทาให้ทราบว่าได้ทาอะไรไปแล้ว
บ้าง และให้ขอ้ เสนอแนะว่ามีการวางแผนทาอะไรในครัง้ ต่อไป
7.2 สรุป ก่ อ นปิ ด ทาการศึกษา โดยสรุป ผลของการทาการศึกษาไว้ท งั ้ หมด
และได้ทาการเสนอแนะไว้ 3 ทางคือ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผูร้ บั การศึกษารายกรณี
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูร้ บั การศึกษารายกรณี
3. ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ จ่ี ะศึกษาต่อไป
8. การประชุมปรึกษารายกรณี
เป็ น การประชุ มเพื่อ ปรึก ษาร่ว มกัน หลังจากการท าการศึกษารายกรณีแล้ว โดยมี
จุดประสงค์ของการประชุมรายกรณี ดังนี้
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1. เพื่อพิจารณาปั ญหาตามข้อเท็จจริงจากบุคคลทุกฝ่ ายทีป่ ระชุม
2. เพื่อลดความโน้มเอียง หรือการมองนักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในแง่รา้ ย และทา
ให้ได้รบั ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาจากบุคคลหลายๆฝ่ ายในทีป่ ระชุม
ในการประชุมปรึกษารายกรณีปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การประชุมปรึก ษารายกรณี ใช้การประชุมกลุ่ มเล็ก ซึ่งประกอบไปด้ว ยบุ ค คล
ต่อไปนี้คอื ครูแนะแนว ครูประจาชัน้ และครูประจาวิชา
2. การประชุมปรึกษาเป็ นรายกรณี จะทาการประชุม 1 ครัง้ ใช้เวลาในการประชุม
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
3. ในการประชุมปรึกษาเป็ นรายกรณีแต่ละครัง้ ผู้ศกึ ษาจะเป็ นผู้กล่าวรายงานและ
วิธกี ารต่างๆทีศ่ กึ ษาและมีบนั ทึกย่อแจกสมาชิกเพื่อประกอบการรายงาน
9. การวิ เคราะห์ข้อมูล
เนื่องจาการศึกษารายกรณีในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเชิงบรรยาย ผูศ้ กึ ษาเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองโดยละเอียดทุกขัน้ ตอนโดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ ดังรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อเรือ่ งเทคนิคทีใ่ ช้
ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงเป็ นการนาข้อมูลมาสรุปหาข้อเท็จจริง ดังนัน้ การรายงานผล
การศึกษาจึงเขียนสรุป ตัง้ แต่ลกั ษณะของปั ญ หา ประวัตติ ่างๆ โดยย่อ การวินิจฉัย การช่วยเหลือ
การป้ องกัน การส่งเสริม และการติดตามผลตลอดจนการสรุปผลและข้อเสนอแนะ
10. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติ ตระกูล
1. การกาหนดปัญหาและการตัง้ สมมติ ฐาน
1.1 ปั ญหาของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล คือ มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน
1.2 สมมติฐานทีท่ าให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน
มีดงั นี้
1.2.1 ลักษณะทีเ่ ป็ นส่วนตัวของด.ญ.แก้ว
1.2.2 ลักษณะครอบครัว
1.2.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
2.1 แนะนาบุคคลที่ทาการศึกษารายกรณี
ชื่อ – สกุล
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล (นามสมมติ)
วันเดือนปี เกิด
1 เมษายน 2537
อายุ
17 ปี 2 เดือน
เชือ้ ชาติ-สัญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
สถานภาพ
นักเรียน
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ภูมลิ าเนาเดิม
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั

จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
บ้านเลขที่ 109/216-217 ถนนพิษณุ โลก-กาแพงเพชร
ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

2.2 สาเหตุที่ศึกษา
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนและมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เช่น
นังเหม่
่ อลอย นอนหลับ ไม่รว่ มกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ทางานส่งและไม่ทาการบ้าน
2.3 ลักษณะของปัญหาที่สาคัญ
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนมีพฤติกรรมเหม่อลอย ไม่สนใจ
เรียน ไม่ร่ว มกิจกรรมการเรียน มัก ไม่นาหนังสือ สมุด และอุปกรณ์ การเรียนมาเรียน มีพฤติกรรม
แยกตัวเมือ่ ให้ทากิจกรรมกลุ่มและนังหลั
่ บในขณะเรียนบ่อยครัง้
2.4 บุคคลที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2.4.1 ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล (ผูร้ บั การศึกษา)
2.4.2 ย่าของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
2.4.3 ครูประจาชัน้
2.4.4 เพื่อนร่วมชัน้ เรียน
2.5 สถานที่ใช้ประกอบการศึกษา
2.5.1 โรงเรียนจ่านกร้อง
2.5.2 บ้านทีด่ .ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลพักอาศัย
2.6 ประวัติครอบครัว
บิดา ถึงแก่กรรม
มารดา แต่งงานใหม่ อยูก่ รุงเทพมหานคร มีพน่ี ้อง 2 คน
1. ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล อายุ 14 ปี
2. ด.ญ.แก้ว อายุ 5 ปี พิษณุโลก เป็ นน้องต่างบิดา
3. ด.ช.ก้อง อายุ 2 ปี เป็ นน้องต่างบิดา
2.7 ความสัมพันธ์กบั บิ ดา มารดา และน้ องสาว
มีความสัมพันธ์กบั บิด าน้อยเพราะบิดาไม่ค่อยมีเวลาให้ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง
ๆ เท่าทีค่ วร กับมารดาก็มคี วามสัมพันธ์แบบห่างเหิน มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั น้องสาว
2.8 การศึกษา มีผลการเรียนเฉลีย่ 1.14
2.9 ประวัติสขุ ภาพ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มักจะหลับในเวลาเรียน
2.10 ประวัติทางสังคม ด.ญ.จัน ทร์ท รา โชติต ระกู ล เป็ น คนพู ด มาก ร่า เริงแจ่ม ใส
เหมือนเด็กในวัยเดียวกัน มักชอบอยูก่ บั เพื่อนเป็ นกลุ่ม ๆ
2.11 การใช้เวลาว่างหรืองานอดิ เรก เล่นเกม
2.12 ความใฝ่ ผันในอนาคต อยากเป็ นวิศวกร
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2.13 เจตคติ ที่มีต่อตนเอง
คิดว่าตนเองเรียนหนังสือไม่เก่ง
2.14 เจตคติ ที่มีต่อครอบครัว ทุกคนให้ความรัก
2.15 กิ จวัตรประจาวัน ชอบดูทวี ี และฟั งเพลง
2.16 สภาพความเป็ นอยู่
ลักษณะบ้านเป็ นบ้านชัน้ เดียว มี 1 ห้องนอน หน้า
บ้านขายข้าวเกรียบว่าว อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
2.17 ลักษณะทัวไป
่
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 อายุ 15 ปี 2 เดือน
ผิวคล้า รูปร่างเล็กค่อนข้างผอม ผมสีดา นัยน์ตาสีน้ าตาล ตาสองชัน้ ใบหน้ายาวเรียว ชอบอยู่กบั
เพื่อนเฉพาะกลุ่มของตน
จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค 9 เทคนิคสามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังนี้
1) การสังเกตและบันทึกการสังเกต
การสังเกต ผูศ้ กึ ษาสังเกต ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ทัง้ ในและ
นอกห้องเรียน ได้แก่ชวโมงเรี
ั่
ยนวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างเข้าแถว และระหว่างพักกลางวัน รวม
8 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 20 นาที พบว่าโดยทัวไป
่
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เป็ นคนพูดมาก ไม่
ค่อยมันใจในตนเอง
่
ในขณะเรียนเมื่อมีปัญ หาสงสัยจะไม่กล้าซักถามครูหรือเพื่อน จะนัง่ เงียบเฉย
มองเพื่อน ๆ ทางาน เมื่อครูเรียกให้ตอบมักแสดงท่าทีต กใจและไม่ต อบ ทางานช้ามักจะไม่เสร็จใน
ชัวโมง
่
มีเพื่อนสนิทต่างห้อง คือด.ญ.เก่ง เมื่อว่างจากการเรียน ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมักไปหา
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล บางทีไปเข้าแถวห้อง ม. 3.8 และเป็ นโอกาสไม่เข้าเรียน และออกไปนอก
โรงเรียนหรือไม่เข้าโรงเรียนตัง้ แต่เช้า
2) การสัมภาษณ์
ผู้ศึก ษาสัมภาษณ์ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล และผู้ท่เี กี่ยวข้องดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การสัมภาษณ์ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล รายงานว่า ด.ญ.จันทร์
ทรา โชติตระกูล เป็ นบุตรสาวคนโต บิดาเสียชีวติ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลจึงต้องอยู่กบั ย่า มารตา
แต่งงานใหม่ แก่นจึงเป็ นเด็กทีง่ ่ายๆ สบายๆ ไม่จริงจังกับชีวติ อยู่กบั ใครก็ได้ แต่ค่อนไปเข้ากับเด็ก
กลุ่มเกเรมากกว่า
ทัศนคติท่มี ตี ่อครอบครัว ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีความรูส้ กึ ว่า
ถ้าตนได้อยู่กบั แม่น่าจะมีความเป็ นอยู่ดกี ว่านี้ จึงบอกว่าไม่รจู้ กั แม่ ไม่รวู้ ่าแม่ช่อื อะไร แม่มอี าชีพอะไร
ก็ไม่รู้
หากมีพ่อแม่คงจะมีทป่ี รึกษาทีด่ กี ว่านี้
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโรงเรียน ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ขณะเรียนชอบคุย
และเล่นเกมฟั งเพลง ขาดสมาธิในการเรียน เมือ่ ครูให้การบ้านก็มกั ไม่ทา
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2.2 การสัมภาษณ์ ครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติ
ตระกูล
เป็ นเด็กเรียนอ่อน ทางานช้า ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ไม่ขยันด้านการเรียน เวลาครูถามมักตอบ
คาถามไม่ได้

2.3 การสัมภาษณ์ครูประจาชัน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เป็ นเด็กที่มปี ั ญหาในการเรียน สอบตกหลายวิชา ขาดความรับผิดชอบใน
การส่งงานวิชาต่าง ๆ ต้องให้ครูคอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ ไม่มสี มาธิในการเรียน เมื่อมีใครมาชวนไป
เทีย่ วไหนมักตามไป ไม่คานึงว่าจะทาให้ขาดเรียน ชอบซอยผมแบบผูช้ าย มีแฟนเป็ นผูห้ ญิง
2.4 การสัมภาษณ์ ผู้ปกครองซึ่งเป็ น ย่า ทาให้ทราบข้อมูล
ว่า ในขณะที่อยู่ท่บี ้านจะไม่ค่อยอ่านหนังสือ และทบทวนบทเรียน เมื่อมีเวลาว่างชอบดูทวี อี ยู่ท่บี ้าน
คนรอบตัวส่วนใหญ่เป็ นคนแก่ ปล่อยให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลรับผิดชอบตนเอง เพราะเห็นว่าโต
แล้วสามารถดูแลตัวเองได้ อีกทัง้ ต้องเหนื่อยกับ การทางาน จึงไม่ค่อยกวดขันมาก ประกอบกับเห็นใจ
ทีไ่ ม่มพี ่อและแม่
3) การเยี่ยมบ้าน
จากการเยี่ยมบ้าน สรุปได้ว่าบ้านที่ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล พัก
อาศัยอยูก่ บั ย่า 2 คนและบ้านติดกันมีน้องสาวทีม่ ลี ูกสาว 2 คน เมื่ออยู่บา้ นด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
มีหน้าที่ช่วยงานบ้านทุกอย่าง ได้แก่ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า และหุงข้าว แต่มกั ถูกว่า
กล่าว ตักเตือนให้ทางานอยูเ่ สมอ ห้องนอนจึงดูไม่เป็ นระเบียบ มุง้ ค่อนไปทางสีออกดาๆ ไม่มเี วลาทา
การบ้านและทบทวนบทเรียน เป็ นทีร่ กั ของครอบครัว
4) การเขี ย นอัตชี วประวัติ รายงานข้ อ มูลส่ วนตัว และการเติ มประโยคให้
สมบูรณ์
จากการวิเคราะห์อตั ชีวประวัตพิ บว่า ครอบครัวของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
อยู่กนั 2 คน ความเป็ นอยู่เป็ นไปอย่างเรียบง่าย บางครัง้ ก็ไปทานอาหารเย็นบ้านย่าใหญ่ ซึง่ ให้ความ
เอ็นดูสงสาร ไม่มผี กู้ วดขันเรื่องวินยั ไม่อ่านหนังสือ ไม่ทาการบ้าน วันไหนขีเ้ กียจก็ไม่กวาดบ้าน ไม่
เก็บมุง้ ไม่พบั ผ้าห่ม ไม่มนี ิสยั รักการทางาน ย่ามีอาชีพรับจ้างให้รบั ผิดชอบให้ซกั ผ้าของตนเองเท่านัน้
จากรายงานข้อมูลส่วนตัว พบว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ชอบเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ สิง่ ทีไ่ ม่ชอบทีส่ ุดคือการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โตขึน้ อยากเป็ นวิศวกร
สิง่ ทีค่ ดิ ว่ายากทีส่ ุดคือการเรียนและทาคะแนนได้ดี ๆ สิง่ ทีก่ งั วล คือ สอบตก
แบบเติม ประโยคให้ส มบูรณ์ จากการตอบแบบสอบถาม ท าให้ท ราบว่ า
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีความคิดเห็นว่า ครูบางคนดุ บางคนใจดี ขณะครูสอนมัก วิชาทีช่ อบ
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เรียนคือวิชาคอมพิวเตอร์และการทางานกลุ่มกับเพื่อน เวลาสอบมักไม่อ่านหนังสือ อยากให้เพื่อนคอย
ช่วยเหลือ
5) บันทึกประจาวัน
จากการเขียนบันทึกประจาวัน ทาให้ทราบว่ากิจกรรมในแต่ละวันของด.ญ.
จันทร์ทรา โชติตระกูล ทาส่วนใหญ่ คล้ายคลึงกันเกือบทุกวัน ตื่นเช้าช่วยทางานบ้านก่อนไปโรงเรียน
ตอนเย็นช่วยทางานบ้าน เล่นเกมบ้างเมื่อว่างจากงานประจา สิง่ ที่น่าสนใจในบันทึกประจาวัน คือ
การไม่ทาการบ้านบ่อย ๆ ไม่มสี มาธิในการเรียน เรียนไม่รเู้ รือ่ ง มักลอกการบ้านเพื่อน และมีการหลับ
ในห้องเรียนและไม่มกี ารบันทึกถึงการทาการบ้านหรือทบทวนบทเรียน
6) แบบสอบถาม
จากการทาแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้
6.1 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จากการตอบแบบสอบถามทาให้ทราบว่า ครอบครัว ด.ญ.จันทร์ทรา โชติ
ตระกูล มีฐานะค่อนข้างยากจน ด้านการเรียนไม่ชอบเรีย นวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชอบ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่มสี มาธิในการเรียน เรียนไม่ทนั เพื่อน ด้านสังคม มีเพื่อนมาก เพื่อนไม่ยอม
รับเข้ากลุ่มทางาน ปั ญหาของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล คือการเรียนและเรือ่ งส่วนตัว
6.2 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงจากผูป้ กครองทาให้ทราบว่า ด.ญ.
จันทร์ทรา โชติตระกูล มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากตน ด้านความรูส้ กึ นึกคิดของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อ
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลผูป้ กครองเห็นว่า นักเรียนมีความประพฤติดี เชื่อฟั ง อยู่ในโอวาท ช่ว ยงาน
บ้านอย่างดี แต่ไม่ชอบการเรีย น ส่วนการร่วมมือกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองเห็นว่าเมื่อมีปัญหาต่างๆ
โรงเรียนควรจะตัดสินใจเองโดยไม่ตอ้ งปรึกษาผูป้ กครอง
6.3 แบบสอบถามนิสยั ทางการเรียน
จากการตอบแบบสอบถาม ทาให้ทราบว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
มีนิสยั ทางการเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือไม่ค่อยจะเตรียมอุปกรณ์มาเรียน ไม่ค่อยทบทวนบทเรียน
ไม่ค่ อ ยตัง้ ใจเรียน ส่ งงานที่ค รูมอบหมายไม่ต รงตามเวลา ไม่ทาการบ้าน ไม่จดบันทึกย่อ และไม่ท า
ตารางเวลาเรียนในแต่ละวัน เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนจะไม่กล้าซักถามครูให้เข้าใจ
ไม่ตดิ ตามแก้ไขรายวิชาทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 0
6.4 แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน
จากการตอบแบบสอบถามทาให้ทราบว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มี
ความคิดเห็นด้านครูผสู้ อน ว่าในการเรียนครูเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นปานกลาง วิธสี อนของครู
ทาให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เข้าใจบทเรียนน้ อย และมีวธิ ถี ่ายทอดส่วนใหญ่ น่ าสนใจปานกลาง
ครูมขี อ้ เสนอแนะทางการเรียนและพยายามอธิบายเรื่องที่สอนให้นักเรียนปานกลาง ด้านลักษณะของ
ห้องเรียน ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเหมาะสมมาก การจัดวางของค่อ นข้างเป็ น
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ระเบียบ ด้านสื่อ การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนน่ าสนใจ ห้องมีค วามทันสมัยและ
เหมาะสมสาหรับฝึกปฏิบตั นิ ้อย
7) สังคมมิ ติ
จากการทาสังคมมิติ ทาให้ทราบว่า ในสถานการณ์จดั ทัศนศึกษา ด.ญ.จันทร์
ทรา โชติตระกูล ไม่ได้รบั การเลือกจากเพื่อนเลย แต่ตวั ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ยังเลือกเพื่อนทัง้
สองอันดับ
จากแบบสอบถาม “ใครเอ่ย” ทาให้ทราบว่า เพื่อนๆ จานวน 42 คน ตอบ
ว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เป็ นคนที่ นังเล่
่ นไม่ทางานตามทีค่ รูสงในห้
ั ่ องเรียนมากทีส่ ุด และเพื่อน
จานวน 15 คน ตอบว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ไม่ส่งการบ้านมากที่สุดในห้องเรียน แสดงว่า
ความรู้สกึ ของเพื่อ น ด.ญ.จัน ทร์ทรา โชติตระกูล เป็ นคนที่ไม่สนใจเรียน ไม่ทาการบ้านส่ ง ชอบ
นังเล่
่ นเกมในเวลาเรียน และไม่ตดิ ตามแก้ไขผลการเรียนทีต่ ดิ 0
8) ระเบียนสะสม
จากการศึกษาระเบียนสะสมของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ทาให้ทราบว่าผล
การเรียนของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ที่สอบตกได้แก่ วิชาสังคมศาสตรื ส่วนวิชาทีค่ วรปรับปรุงคือ
วิชาภาษาไทย วิชาที่ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล ท าได้ดีค ือ วิชา เกษตร ความคิดเห็นของครูท่ี
ปรึกษา เห็นว่าด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ควรปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพด้าน ความมันใจในตนเอง
่
ความขยันเรียน การแสวงหาความรู้ กล้าคิดกล้าทา การร่าเริงแจ่มใส และการมีนิสยั รักการทางาน
9) แบบติ ดตามการเข้าแถว
จากการศึกษาแบบติดตามการเข้าแถว ทาให้ทราบว่า นักเรียนได้มกี ารมาเรียน
อย่างสม่าเสมอเพิม่ ขึน้
3. การวิ นิจฉัย
จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว วินิจฉัยได้ว่า ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมีพฤติกรรมไม่เข้า
เรียน เพราะสาเหตุ ดังนี้
3.1 สาเหตุจากลักษณะส่วนตัวของด.ญ.จันทร์ทรา โชติ ตระกูล
จากการสังเกตการสัมภาษณ์ อัตชีวประวัติ บันทึกประจาวันและแบบสอบถาม สังคมมิติ
และแบบทดสอบ มีผลสอดคล้องกันว่าด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
เฉื่อยชา มีความต้องการความสาเร็จค่อนข้างต่ า ทัง้ นี้สาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดู เนื่องจากด.ญ.
จันทร์ทรา โชติตระกูลถูกเลีย้ งดูแบบตามใจ ไม่ค่อยกวดขันในเรือ่ งการเรียน มักมุ่งเน้นแต่การทามาหากิน
เด็กมีพฤติกรรมการเรียนไม่ถูกต้อง ไม่มสี มาธิในการเรียน ขาดการยอมรับจากเพื่อน ขาดการเตรียม
ตัวในการเรียน ไม่ทาการบ้าน หลังจากเรียนเสร็จในแต่ ล ะวันไม่มกี ารทบทวนบทเรียน ไม่มคี วาม
รับผิดชอบ
3.2 สาเหตุจากลักษณะครอบครัว
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จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การเยีย่ มบ้าน อัตชีวประวัติ ทาให้สรุปได้ว่า ลักษณะ
ครอบครัวเป็ นสาเหตุประการหนึ่งทีม่ ผี ลต่อ พฤติกรรมไม่เข้าเรียน ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ซึ่งได้รบั
การอบรมเลีย้ งดูแบบตามใจ ไม่ค่อยกวดขันด้านการเรียน บิดาเสียชีวติ มารดามีครอบครัวใหม่และมีลูก
ใหม่ ย่ามีค วามแตกต่างด้านอายุทาให้ไม่ค่ อยเข้าใจแก่นมากนัก ส่วนใหญ่ จะตามใจหลานมากกว่า
สอนให้เห็นความสาคัญของการเรียนทาให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีแรงจูงใจในการเรียนต่า
3.3 สาเหตุจากการจัดการศึกษาในโรงเรียน
จากการสังเกตการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ทาให้สามารถสรุปได้ว่ามีครูท่ปี รึกษาคน
เดียว มีแผนการเรียนหลากหลายและเป็ นนักเรียนกิจกรรม คือศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และ
แดนเซอร์ ทาให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ครูดูแลนักเรียนไม่ค่อยทัวถึ
่ ง นักเรียนอยากให้
ครูสนใจนักเรียนมากขึน้
4. การช่วยเหลือ การป้ องกันและการส่งเสริ ม
ผูศ้ กึ ษาได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
4.1 การให้การช่วยเหลือโดยตรง ปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1.1 ให้คาปรึกษาแก่ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล โดยใช้เทคนิคการให้คาปรึกษา
แบบนาทาง
4.1.2 ไม่นาทาง เพื่อให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล พยายามพัฒนาตนเอง เห็น
ความสาคัญ ของการเรียน รู้จกั ตัง้ เป้ าหมายชีวติ และขณะที่ให้คาปรึกษา ผู้ศึกษาได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ได้เห็นคุณค่าของการศึกษาและอาชีพ
เพื่อพัฒนาแรงจูงใจอันจะมีผลถึงความพยายามพัฒนาตนเองไปสู่เป้ าหมายทีว่ างไว้
4.1.3 แนะนาวิธกี ารเรียนทีถ่ ูกต้อง การสร้างสมาธิในการเรียน ทักษะวิธกี าร
อ่านหนังสือให้มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้ความรูเ้ พิ่มเติมในบทเรียนที่ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ไม่
เข้าใจ
4.1.4 เพิม่ แรงจูงใจในการเรียน โดยการให้ขอ้ มูลการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีเป้ าหมายในการเรียน มีความพยายามกระตือรือร้นในการเรียน มีความ
มุง่ มันและมี
่
จดุ มุง่ หมายในชีวติ ทีถ่ ูกต้อง
4.1.5 ให้ค วามสนใจและเอาใจใส่ ด.ญ.จัน ทร์ทรา โชติต ระกู ล อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ช่วยเหลือและให้กาลังใจ ซึ่งจะทาให้ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล เกิดความรูส้ กึ มันใจเกิ
่
ดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเองไปสู่เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
4.1.6 ปรึกษาปั ญ หาที่เกิดขึ้นกับครูท่ปี รึกษา ครูแนะแนวและครูผู้สอนเพื่อขอความ
ช่วยเหลือเอาใจใส่ ให้กาลังใจและเข้าใจปั ญ หาที่เกิดขึ้นช่วยกันแก้ไขปั ญหา เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีความรับผิดชอบมากขึน้ ในการเข้าเรียนและมีพฤติกรรมตัง้ ใจเรียนมากขึน้
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ปรึกษาปั ญหากับผูป้ กครอง เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุทท่ี าให้ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมีพฤติกรรมไม่เข้า
เรียน และขอความร่วมมือในการแก้ไขปั ญหาของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
4.2 การให้ความช่วยเหลือทางอ้อม ปฏิบตั ดิ งั นี้
การประชุ ม เป็ น รายกรณี (Case Conference ) 1 ครัง้ ผู้ เข้า ร่ว มประชุ ม
ประกอบด้ว ยครูท่ีป รึก ษา และหัว หน้ าระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 เพื่อ ขอความร่ว มมือ ในการให้
กาลังใจ เอาใจใส่ และเข้าใจพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาในการเรียนทีเ่ กิด ขึน้ ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ด.ญ.จันทร์
ทรา โชติตระกูล มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ใช้ชวี ติ อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลจากการประชุ ม ปรึก ษารายกรณี ครูแ นะแนว ครูท่ีป รึก ษา ครูป ระจ าวิช า ครูห ัว หน้ า ระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่ให้กาลังใจด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมากขึน้
5. การทานายผล
จากข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ ของนาย แก่ น พบว่ าผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรีย นต่ ามีส าเหตุ
เนื่องมาจากลักษณะส่วนตัว ลักษณะครอบครัว การจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า
สาเหตุดงั กล่าวสามารถแก้ไขได้ ถ้าหากด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ให้ความร่วมมือรวมทัง้ ผูป้ กครอง
และครูในโรงเรียนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ผูศ้ กึ ษาทานายผลว่าสาเหตุดงั กล่าว ถึงแม้
จะค่อนข้างมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กก็ตาม ถ้าหากด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่ ให้ความรักความอบอุ่นอย่างแท้จริง ก็สามารถช่วยเหลือได้ เพราะหากด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเป็ นอย่างดี ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล
น่าจะสูงขึน้
6. การติ ดตามผล
หลังจากได้ให้ความช่วยเหลือ ผูศ้ กึ ษาได้ตดิ ตามผลเป็ นระยะ ๆ ปรากฏผลดังนี้
6.1 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล มีพฤติกรรมในการเรียน
นิ ส ัย ทางการเรีย นเปลี่ย นไปในทางที่ดีข้นึ เช่ น มีส มาธิใ นการเรีย นมีค วามสนใจเรีย นมากขึ้น และมี
พฤติกรรมการเรียนทีถ่ ูกต้อง
6.2 จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง ครูท่ปี รึกษาและครูผู้สอนประจาวิชาต่าง ๆ สรุปได้ว่า
ด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูลมีพฤติกรรมการเรียนดีขน้ึ จากการรายงานผลการเรียน ด.ญ.จันทร์ทรา โชติ
ตระกูล ทางานส่งครูทนั มากขึน้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะ สาหรับด.ญ.จันทร์ทรา โชติตระกูล ดังนี้
ด.ญ.จัน ทร์ท รา โชติต ระกู ล ควรเข้า ใจตนเองและรู้จ ัก ตนเองมากขึ้น มีก าร
ตัง้ เป้ าหมายสาหรับอนาคตของตนเอง มีความพยายามมุ่งมันอดทนท
่
าในสิง่ ทีต่ นเองตัง้ เป้ าหมายไว้ให้
ประสบความสาเร็จ
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั นี้
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1) ผูป้ กครองควรให้ความสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งการเรียน คอยตักเตือนให้
ทาการบ้านและทบทวนบทเรียน คอยให้กาลังใจและให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก
2) ครูทป่ี รึกษา ครูแนะแนวและครูประจาวิชาต่าง ๆ ควรให้ความสนใจติดตาม
และเอาใจใส่ ด.ญ.จันทร์ทรา โชติต ระกูล หมันให้
่ การเสริมแรงในพฤติกรรมที่ดีในการเรียน เพื่อให้
พฤติกรรมดังกล่าวคงทนถาวร
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ระเบียนสะสม
1. ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ…………………………………………………..นามสกุล…………………………………
เชือ้ ชาติ……………สัญชาติ………………ศาสนา……………….วัน/เดือน/ปี เกิด………………
หมูโ่ ลหิต………………………….สถานทีเ่ กิด(อาเภอ/จังหวัด)……………………………………
 ชื่อบิดา…………………………………….นามสกุล……………………………..เกิดปี ………
อาชีพ………………………………………………………………. ( ) มีชวี ติ
( ) ถึงแก่กรรมเมือ่ ………
 ชื่อมารดา………………………………….นามสกุล……………………………..เกิดปี ………
อาชีพ………………………………………………………………. ( ) มีชวี ติ
( ) ถึงแก่กรรมเมือ่ ………
สถานภาพสมรสของบิดา – มารดา
( ) จดทะเบียนสมรส
( ) ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 ทีอ่ ยูข่ องนักเรียน…………………………ซอย…………………………ถนน…………………
แขวง/ตาบล………………………….เขต/อาเภอ…………………………จังหวัด…………………
โทรศัพท์……………………………………………..
ชื่อผูป้ กครอง………………………………………..เกิดปี …………………..อาชีพ………………
เกีย่ วข้องเป็ น…………………………………………..สาเร็จการศึกษา…………………………….
ประกอบอาชีพ…………………………………..ตาแหน่ง…………………………..รายได้………
ทีอ่ ยูข่ องผูป้ กครอง…………………………..ซอย………………………ถนน………………
แขวง/ตาบล…………………………….เขต/อาเภอ………………………จังหวัด…………………
โทรศัพท์………………………………………………..
 เพื่อนสนิทของนักเรียน
1) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ ดิ ต่อ………………ถนน………………
แขวง/ตาบล ………………………………..เขต/อาเภอ……………………จังหวัด……………
โทรศัพท์……………………………………………………
2) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ ดิ ต่อ………………ถนน…………………
แขวง/ตาบล ………………………………..เขต/อาเภอ……………………จังหวัด……………
โทรศัพท์……………………………………………………
3) ชื่อ…………………………………………สถานทีต่ ดิ ต่อ………………ถนน………………
แขวง/ตาบล ………………………………..เขต/อาเภอ……………………จังหวัด………………
โทรศัพท์……………………………………………………
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 บุคคลทีน่ กั เรียนไว้วางใจมากทีส่ ุดคือ…………………………………………………………
สถานทีต่ ดิ ต่อ………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………
บุคคลทีต่ ดิ ต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน ชื่อ…………………………………………………
ทีอ่ ยู…
่ …………………..ซอย…………………………….ถนน……………………………………
แขวง/ตาบล………………………………..เขต/อาเภอ…………………………….จังหวัด………
โทรศัพท์…………………………………………….
นักเรียนได้รบั ค่าใช้จา่ ยจาก……………………………………………………………………
นักเรียนอาศัยอยูก่ บั
 บิดาและมารดา
 ญาติ
 บิดา
 เพื่อน
 มารดา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………
สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย
 บ้านส่วนบุคคล  บ้านพักสวัสดิการของราชการ
 บ้านเช่า
 บ้านพักสวัสดิการของเอกชน
 หอพัก
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………
 นักเรียนมีพน่ี ้องร่วมบิดา-มารดา รวมทัง้ นักเรียน…………..คน นักเรียนเป็ นบุตรคนที…
่ ……
2. ข้อมูลด้านการศึกษา
ชัน้
ผลการเรียน วิชาทีช่ อบ
วิชาทีไ่ ม่ชอบ ค ว าม ส าม ารถ การเข้าร่วมกิจกรรมใน
พิเศษ
และนอกโรงเรียน

ทุนการศึกษา
ชัน้
ปี การศึกษา

ชื่อทุน

การวางเป้ าหมายในอนาคต
ชัน้
เป้ าหมายการศึกษา

มูลค่า

เป้ าหมายอาชีพ

เงือ่ นไขการรับทุน

เหตุผล
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3. ข้อมูลด้านสุขภาพ
ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
โรคประจาตัว
อาหาร/ยา/สารทีแ่ พ้

บันทึกการชังน
่ ้าหนักและวัดส่วนสูง
พฤษภาคม
ชัน้
น้าหนัก(กก.) ส่วนสูง (ซม.)

การเจ็บป่ วยและอุบตั เิ หตุ

ธันวาคม
น้าหนัก(กก.)

ส่วนสูง (ซม.)
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ข้อมูลด้านบุคลิ กภาพ
บุคลิกภาพทีป่ ระเมิน
1. รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
2. รักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
3. มันใจในตนเอง
่
4. ควบคุมอารมณ์
5. อดทน
6. ซื่อสัตย์
7. ขยัน
8. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
9. คิดริเริม่ สร้างสรรค์
10. มีเหตุผล
11. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
12. แสวงหาความรู้
13. ตรงต่อเวลา
14. เสียสละเพื่อส่วนรวม
15. มีน้าใจช่วยเหลือผูอ้ ่นื
16. ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
17. ประหยัด
18. มีสมั มาคารวะ
19. มีระเบียบวินยั
20. กล้าคิดกล้าทา
21. ร่าเริงแจ่มใส
22. พึง่ ตนเอง
23. มีนิสยั รักการทางาน
หมายเหตุ

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

1 หมายถึง ควรปรับปรุง
2. หมายถึง พอใช้ 3. หมายถึง ดี
เลขทีอ่ ยูใ่ น
ควรนามาพิจารณาเป็ นพิเศษเพื่อดูบุคลิกภาพและการพัฒนา
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แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเติมข้อความในแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด การตอบตามความ
เป็ นจริงจะเป็ นประโยชน์แก่ตวั นักเรียนเอง และข้อมูลในแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็ นความลับ
ก. ประวัตสิ ่วนตัวและครอบครัวของข้าพเจ้า
1. ข้าพเจ้าชื่อ.........................................นามสกุล...............................................เพศ.............
กาลังเรียนอยูช่ นั ้ ..................นับถือศาสนา..................เชือ้ ชาติ....................สัญชาติ..........
เกิดวันที.่ ........เดือน.............................................พ.ศ........................อายุ.......................ปี
2. สถานทีเ่ กิด.......................................ถนน.....................................ตาบล...........................
อาเภอ..............................................จังหวัด...................................โทรศัพท์.....................
อยูบ่ า้ นตนเองหรือบ้านเช่า................................มีหอ้ งส่วนตัวหรือไม่..............................
3. บิดาชื่อ........................................นามสกุล..........................................อายุ....................ปี
อาชีพ...................................................................รายได้เฉลีย่ เดือนละ..............................
สถานทีท่ างาน......................................................................โทรศัพท์.............................
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล........................................อายุ.....................ปี
อาชีพ...................................................................รายได้เฉลีย่ เดือนละ.............................
สถานทีท่ างาน......................................................................โทรศัพท์.............................
4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา ( เขียนเครือ่ งหมาย / หน้าข้อความ )
..................อยูด่ ว้ ยกัน
..................บิดาสมรสใหม่
..................แยกกันอยู่
..................บิดาถึงแก่กรรม
..................หย่าร้าง
..................มารดาสมรสใหม่
..................มารดารถึงแก่กรรม
5. นักเรียนพักอาศัยอยูก่ บั (เขียนเครือ่ งหมาย / หน้าข้อความ )
..................บิดามารดา
..................บิดาและมารดาเลีย้ ง
..................บิดา
..................มารดาและบิดาเลีย้ ง
..................มารดา
..................บิดามารดาบุญธรรม
..................อื่นๆ (ระบุ).......................
6. ผูป้ กครองชื่อ..........................................นามสกุล.............................................................
เกีย่ วข้องกับนักเรียนโดยเป็ น.......................................................อายุ...........................ปี
อาชีพ...........................................................รายได้เฉลีย่ เดือนละ...............................บาท
7. ระดับการศึกษาของบิดา...................................................................................................
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ระดับการศึกษาของมารดา................................................................................................
8. นักเรียนได้รบั ค่าใช้จา่ ยประจาวันจาก.................................ประมาณวันละ...............บาท
9. นักเรียนมีพน่ี ้องทีเ่ กิดจากบิดามารดาเดียวกัน.............คน ชาย........คน หญิง...........คน
นักเรียนมีพน่ี ้องทีเ่ กิดจากบิดากับภรรยาคนอื่น...........คน ชาย........คน หญิง...........คน
นักเรียนมีพน่ี ้องทีเ่ กิดจากมารดากับสามีคนอื่น...........คน ชาย........คน หญิง............คน
10. พีน่ ้องนักเรียนรวมทัง้ ตัวนักเรียนเรียงตามลาดับ ดังนี้
คนที่
...........
...........
...........
...........
..........
...........
...........

อายุ
.............
………
.............
………
.............
………
.............

เพศ
................
................
................
................
................
................
................

การศึกษา
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

อาชีพ
................
................
................
................
................
................
................

11. เพื่อนของนักเรียนทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวกทีส่ ุด
ชื่อ.................................นามสกุล.................................ระดับการศึกษา..........................
โรงเรียน.............................................................................โทรศัพท์..............................
ทีบ่ า้ น..................................................................................โทรศัพท์.............................
ข. ประวัตสิ ุขภาพ
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนเครือ่ งหมาย / หน้าข้อความทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนและเติม
ข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. สุขภาพของข้าพเจ้าในขณะนี้ ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ไม่ดเี ลย
2. ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่ วยอย่างหนักมาก่อน
( ) เคย
( ) ไม่เคย
ถ้าเคยเป็ น บอกชื่อโรค...................................................อายุขณะเป็ นโรค...................ปี
3. ข้าพเจ้าเคยเป็ นโรคเรือ้ รังมาก่อน
( ) เคย
( ) ไม่เคย
ถ้าเคยเป็ น บอกชื่อโรค...................................................อายุขณะเป็ นโรค...................ปี
4. ข้าพเจ้าเคยประสบอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงมาก่อน ( ) เคย
( ) ไม่เคย
ถ้าเคย ประสบอุบตั เิ หตุอะไร...........................................................................................
ได้รบั บาดเจ็บอะไรบ้าง............................................................................................
5. ข้าพเจ้าเคยเป็ นลมวิงเวียนศีรษะบ่อยๆ ( ) เป็ นเสมอ ( ) เป็ นบ้าง ( ) ไม่เคย
เป็ น
6. ข้าพเจ้ามีปัญหาเกีย่ วกับโรคประสาท ( ) มีปัญหา ( ) ไม่มปี ั ญหา
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7. ข้าพเจ้าต้องใช้แว่นสายตาในขณะนี้ ( ) ใช้ประจา ( ) ใช้บา้ ง ( ) ไม่ตอ้ งใช้
8. ข้าพเจ้าไม่เคยใช้แว่นสายตามาก่อนเลยแต่คดิ ว่าจาเป็ นต้องใช้
( ) จาเป็ นมาก
( ) จาเป็ น ( ) ไม่จาเป็ น
9. ในเรือ่ งการพูด
( ) ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าพูดคล่อง
( ) พูดไม่คล่องหรือพูดช้า
( ) พูดติดอ่าง
10. ในเรือ่ งการได้ยนิ
( ) ได้ยนิ ชัดเจน ( ) ได้ยนิ ไม่ชดั เจน
11. ตามปกติขา้ พเจ้านอนวันละ ( ) 4-6 ชัวโมง
่
( ) 6-8 ชัวโมง
่
( ) 8-10 ชัวโมง
่
12. โรคประจาตัวของข้าพเจ้าทีเ่ ป็ นอยูเ่ สมอ คือ...............................................................
13. ในบางครัง้ ข้าพเจ้าวิตกกังวลอย่างมากเกีย่ วกับสุขภาพขณะนี้ ( ) วิตก ( ) ไม่วติ ก
14. ขณะนี้ขา้ พเจ้าสูง....................ซม. น้าหนัก................................กก.
15. ตรวจสุขภาพปี ละ......................ครัง้
ครัง้ สุดท้ายตรวจร่างกายเมือ่ ...........................
ต
ร
ว
จ
ที่
...............................................................................................................................
ค. ประวัตสิ งั คมและกิจกรรม
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขียนเครือ่ งหมาย / หน้าข้อความทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนและเติม
ข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. ทีอ่ ยูข่ องครอบครัวของข้าพเจ้า
( ) บ้านบิดามารดา
( ) บ้านญาติ
( ) บ้านเช่า
( ) อื่นๆ ระบุ..............................................
2. ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าต่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
( ) ชอบมาก
( ) ชอบ
( ) ไม่ชอบเลย
3. เพื่อนๆมาเทีย่ วหรือเยีย่ มเยียนข้าพเจ้า ( ) มาบ้าง
( ) มาบ่อยๆ
( ) ไม่มาเลย
4. ข้าพเจ้าชอบให้เพื่อนมาบ้าน
( ) ชอบให้มาบ่อยๆ
( ) ชอบให้มาบ้างเป็ นบางครัง้
( ) ไม่ชอบให้มาเลย
5. ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าเมือ่ ได้พบปะกับเพื่อนๆ..................................................................
6. ความรูส้ กึ ของเพื่อนทีม่ ตี ่อข้าพเจ้า....................................................................................
7. ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตให้ตดั สินใจด้วยตัวเอง.....................................................................
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8. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

( ) ใช้เป็ นประจา
( ) ใช้บา้ ง
( ) ไม่ใช้เลย

9. ข้าพเจ้าชอบฟั งวิทยุ
( ) ชอบฟั งเป็ นประจา ( ) ชอบฟั งบ้าง ( ) ไม่ชอบฟั งเลย
10. ข้าพเจ้าชอบดูโทรทัศน์
( ) ดูเป็ นประจา ( ) ดูบา้ ง ( ) ไม่ดเู ลย
11. ข้าพเจ้าชอบดูภาพยนตร์
( ) ดูบ่อยครัง้ ( ) ดูบางครัง้ ( ) ไม่ได้ดเู ลย
12. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือประเภท
( ) ผจญภัย
( ) ลีล้ บั
( ) รักใคร่
( ) ตลกขบขัน
( ) วิทยาศาสตร์
( ) กีฬา
( ) ประวัตศิ าสตร์ ( ) โคลงบทละคร ( ) ชีวประวัติ
( ) แนวจินตนาการ
( ) เครือ่ งยนต์กลไก
13. ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
( ) เป็ นประจา ( ) เป็ นครัง้ คราว ( ) ไม่เคยอ่ านเลย
14. ข้าพเจ้าชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง
( ) ชอบมาก
( ) ชอบบ้าง
( ) ไม่ชอบเลย
กีฬากลางแจ้งทีข่ า้ พเจ้าชอบมากทีส่ ุด ....................................................................
15. ข้าพเจ้าชอบเล่นกีฬาในร่ม
( ) ชอบมาก
( ) ชอบบ้าง
( ) ไม่ชอบเลย
กีฬาในร่มทีข่ า้ พเจ้าชอบมากทีส่ ุด ..........................................................................
16. ข้าพเจ้าเคยเล่นละครในงานต่างๆ
( ) เคย ( ) ไม่เคย
17. ข้าพเจ้าสามารถเล่นดนตรี ( ) ได้ดี ( ) พอใช้ ( ) ไม่ได้เลย
เครือ่ งดนตรีทช่ี อบเล่น คือ ......................................................................................
18. ข้าพเจ้าชอบร้องเพลง ( ) ชอบมาก ( ) ชอบบ้าง ( ) ไม่ชอบเลย
ประเภทของเพลงทีช่ อบ คือ..........................................................................................
19. ข้าพเจ้ามีความสนใจนาฏศิลป์ ไทย ( ) สนใจมาก ( ) สนใจบ้าง ( ) ไม่สนใจ
เลย
20. ข้าพเจ้า ( ) ทา ( ) ไม่ทางานพิเศษหรือหารายได้ส่วนตัว
21. งานอดิเรกของข้าพเจ้า คือ..............................................................................................
ง. กิจกรรม การศึกษา และปั ญหาของข้าพเจ้า
1. เมือ่ ปี ทแ่ี ล้วข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนได้จดั คือ...............................................
กิจกรรมทีข่ า้ เจ้าชอบมากทีส่ ุด คือ...................................................................................
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2. ข้าพเจ้า ( ) เคย ( ) ไม่เคย เป็ นหัวหน้ากลุ่มในการทากิจกรรม
ข้าพเจ้า ( ) เคย ( ) ไม่เคย เป็ นหัวหน้าชัน้
3. ในโรงเรียน ข้าพเจ้า มี
( ) เพื่อนมาก ( ) เพื่อนน้อย ( ) ไม่ม ี เพื่อนเลย
เพื่อนทีด่ ที ส่ี ุดของข้าพเจ้าชื่อ............................................................................................
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. ตามปกติขา้ พเจ้าใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนในวันหนึ่งๆประมาณ ...........ชัวโมง
่
ข้าพเจ้า ( ) มี
( ) ไม่ม ี สถานทีเ่ งียบสงบเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือทาการบ้าน
5. ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าเกีย่ วกับวิชาทีเ่ คยเรียน
ชอบมากทีส่ ุด
ชอบน้อยทีส่ ุด
ยากทีส่ ุด
ง่ายทีส่ ุด
( วิชา )
( วิชา )
( วิชา )
(
วิชา )
.........................
..........................
........................
..........................
.........................
..........................
........................
..........................
.........................
..........................
........................
..........................
6. วิชาทีข่ า้ พเจ้าต้องเอาใจใส่มากทีส่ ุด คือ .................................................................
7. ข้าพเจ้า ( ) ทา ( ) ไม่ได้ทาตารางกาหนดไว้ดหู นังสือ
8. ข้าพเจ้าทาให้มสี มาธิเวลาดูหนังสือ ( ) ได้งา่ ย ( ) ได้ยาก
9. ข้าพเจ้า ( ) ต้องการ ( ) ไม่ตอ้ งการ คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารเรียน
10. ตามปกติขา้ พเจ้า ( ) ชอบ ( ) ไม่ชอบเรียนหนังสือ
เมือ่ เทียบกับเพื่อนๆ ข้าพเจ้าเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ ( ) ดี ( ) ปานกลาง ( ) ไม่ดี
11. เมือ่ ข้าพเจ้าเติบโตขึน้ บิดาต้องการให้ขา้ พเจ้ามีอาชีพ....................................................
มาดาต้องการให้ขา้ พเจ้ามีอาชีพ..................................................
ข้าพเจ้าต้องการให้ขา้ พเจ้ามีอาชีพ................................................
12. ข้าพเจ้าตัง้ ใจจะเรียนให้จบชัน้ สูงสุดของโรงเรียนแห่งนี้
( ) ตัง้ ใจแน่วแน่
( ) ไม่แน่ใจ ( ) ไม่ตกลงใจเลย
13. ข้าพเจ้าต้องการจะเรียนจบในระดับ
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอ ( ) ระดับอื่นๆ ระบุ.............
14. อาชีพทีข่ า้ พเจ้าเลือกตามความตัง้ ใจของข้าพเจ้าในขณะนี้ เรียงตามลาดับ
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1................................................
2....................................................
3................................................
4....................................................
15. ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าเกีย่ วกับความเป็ นอยูใ่ นโรงเรียนแห่งนี้
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
16. ความรูส้ กึ ของข้าพเจ้าเกีย่ วกับความเป็ นอยูท่ างบ้าน
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
17. ปั ญหาหรือความไม่สบายใจทีข่ า้ พเจ้าต้องการได้รบั ความช่วยเหลือ
1................................................
2....................................................
3................................................
4....................................................
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แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริ งจากผูป้ กครอง
เรียนผูป้ กครองนักเรียน
แบบสอบถามนี้ทางโรงเรียนมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นบางประการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในความปกครองของท่าน เพื่อนามาใช้ประกอบการช่วยเหลือแนะแนว
และจัดเตรียมงานทางด้านการแนะแนวของโรงเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของผูป้ กครองให้มาก
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
คาชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม
1. โปรดกรอกแบบสอบถามนี้ ด้ว ยความจริงใจที่สุ ด และใส่ เครื่อ งหมาย / ลงในช่ อ งว่าง
หน้าข้อความทีท่ ่านต้องการ
2. ถ้าบิดามารดาเป็ นผูป้ กครองให้กรอกรายการเฉพาะรายการของบิดามารดาเท่านัน้ ถ้าบิดา
มารดามิได้เป็ นผูป้ กครองให้กรอกรายการทัง้ ของบิดา มารดาและผูป้ กครองด้วย
3. ทางโรงเรียนจะเก็บข้อมูลนี้เป็ นความลับทีส่ ุด จะนามาใช้เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็กของท่าน
เท่านัน้
รายละเอียดของผูป้ กครอง
( กรณีทท่ี ่านมิใช่บดิ ามารดาของนักเรียน )
1. ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ กครองของ....................................................เกีย่ วของโดยเป็ น.................
2. ข้าพเจ้าชื่อ......................................นามสกุล................................เชือ้ ชาติ........................
สัญชาติ.................ศาสนา....................อายุ....................ปี การศึกษาครัง้ สุดท้าย คือ........................
ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ ( กรุณาระบุให้ละเอียด ถ้าค้าขายกรุณาบอกด้วยว่าขายอะไร ) .....................
...........................................................................................................................................................
..
ถ้าทางานกรุณาระบุตาแหน่งด้วย..........................................สถานทีท่ างาน.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ( ถ้ามี ) ทีบ่ า้ น...........................................ทีท่ างาน...............................................
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบุโดยละเอียด..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..
3. รายได้ของผูป้ กครองเดือนละ..........................................บาท
...........................ก. เป็ นรายได้ประจาอย่างเดียว
...........................ข. เป็ นรายได้ประจาและรายได้พเิ ศษรวมกัน
...........................ค. อื่นๆ ( โปรดระบุ ).....................................
4. ประเภทของบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
..........................ก. บ้านส่วนตัว
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.....................ข. บ้านเช่า โดยเสียค่าเช่าเดือนละ................บาท
.....................ค. บ้านพักของทางราชการ
.....................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )............................................
5. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีจานวน...........................คน
ผูท้ ท่ี ่านอุปการะทางการเงินมีจานวน.............................คน
สาหรับเด็กผูน้ ้ที ่านอุปการะทางการเงินด้วยหรือไม่
...................ก. ใช่ เป็ นจานวนเงิน....................บาทต่อเดือน
..................ข. ไม่ใช่
6. สถานภาพสมรสของท่าน
..................ก. โสด
.....................ข. สมรส
..................ค. หม้าย
.....................ง. หย่าร้าง
...................จ. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................................
รายละเอียดสาหรับบิ ดามาดา
1. ข้าพเจ้าบิดาหรือมารดาของ..............................................................................................
2. ชื่อบิดา.........................................นามสกุล...................................อายุ.............................
เชือ้ ชาติ..............สัญชาติ................ศาสนา.................การศึกษาครัง้ สุดท้าย......................
บิดา ....................... ก. ยังมีชวี ติ อยู่
.......................ข. ถึงแก่กรรม เมือ่ ใด............................................
3. อาชีพของบิดา ( ระบุโดยละเอียด ) ถ้าค้าขายกรุณาระบุว่าขายอะไร...............................
ถ้าทางานกรุณาระบุตาแหน่งด้วย...........................สถานทีท่ างาน....................................
หมายเลขโทรศัพท์ ( ถ้ามี ) ทีบ่ า้ น..........................ทีท่ างาน............................................
4. รายได้ของบิดาประมาณเดือนละ......................บาท
...........................ก. เป็ นรายได้ประจาอย่างเดียว
...........................ข. เป็ นรายได้ประจาและรายได้พเิ ศษรวมกัน
...........................ค. อื่นๆ ( โปรดระบุ ).....................................
5. ชื่อมารดา.........................................นามสกุล...................................อายุ..........................
เชือ้ ชาติ..............สัญชาติ................ศาสนา.................การศึกษาครัง้ สุดท้าย......................
มารดา
....................... ก. ยังมีชวี ติ อยู่
.......................ข. ถึงแก่กรรม เมือ่ ใด............................................
6. อาชีพของมารดา ( ระบุโดยละเอียด ) ถ้าค้าขายกรุณาระบุว่าขายอะไร...........................
ถ้าทางานกรุณาระบุตาแหน่งด้วย...........................สถานทีท่ างาน....................................
หมายเลขโทรศัพท์ ( ถ้ามี ) ทีบ่ า้ น..........................ทีท่ างาน............................................

35
7. รายได้ของมารดาประมาณเดือนละ......................บาท
..........................ก. เป็ นรายได้ประจาอย่างเดียว
...........................ข. เป็ นรายได้ประจาและรายได้พเิ ศษรวมกัน
...........................ค. อื่นๆ ( โปรดระบุ ).....................................
8. ปั จจุบนั บิดาอยูบ่ า้ นเลขที.่ .................ถนน...............................................ตาบล/แขวง......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อ า เ ภ อ / เ ข ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จั ง ห วั ด
........................................................
ปั จจุบนั มารดาอยูบ่ า้ นเลขที.่ .................ถนน...............................................ตาบล/แขวง...
.......................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................................
9. ประเภทบ้านทีบ่ ดิ าอาศัยอยู่
ประเภทบ้านทีม่ ารดาอาศัยอยู่
..................บ้านส่วนตัว
..................บ้านส่วนตัว
..................บ้านเช่าโดยเสียค่าเช่า
..................บ้านเช่าโดยเสียค่าเช่า
เดือนละ..................บาท
เดือนละ..................
บาท
..................บ้านพักของทางราชการ
..................บ้านพักของทางราชการ
..................อื่นๆ ( โปรดระบุ ).................... ..................อื่นๆ (โปรดระบุ).................
10. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
..................ก. อยูด่ ว้ ยกัน .....................ข. แยกกันอยู่
....................ค. หย่าร้าง
...................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )...................
7. ถ้าบิดามารดาแยกกันอยู่
..................ก. แต่งงานใหม่ทงั ้ คู่
.....................ข. ไม่แต่งงานใหม่ทงั ้ คู่
..................ค. บิดาแต่งงานใหม่
.....................ง. มารดาแต่งงานใหม่
..................จ. อื่นๆ ( โปรดระบุ )...................................................
8. งานทางบ้านทีม่ อบหมายให้นกั เรียนช่วยทา คือ.............................................................
9. นักเรียนช่วยเหลืองานทางบ้าน
..................ก. ด้วยความเต็มใจ
.....................ข. ช่วยบ้างไม่ชว่ ยบ้าง
........ ....ค. ด้วยความไม่เต็มใจ
...................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..........
10. ความประพฤติของนักเรียนขณะอยูท่ บ่ี า้ น
..................ก. อยูใ่ นโอวาท
.....................ข. เชือ่ ฟั งเป็ นบางครัง้
..................ค. ไม่ค่อยเชือ่ ฟั ง
...................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..........
11. เมือ่ อยูบ่ า้ นนักเรียนมีความสนใจการเรียนอย่างไรบ้าง
..................ก. สนใจดีมาก
.....................ข. ไม่สนใจเลย
................ค. สนใจพอประมาณ
...................ง. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..........
12. ท่านให้เงินแก่เด็กของท่าน วันละ................บาท
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13. เด็กของท่านมีรายได้พเิ ศษหรือไม่
..................ก. มี ได้จาก........................................................................................
...................ข. ไม่ม ี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน
1. สิง่ ทีเ่ ด็กชอบและสนใจมากทีส่ ุด คือ................................................................................
สิง่ ทีเ่ ด็กไม่ชอบและไม่สนใจมากทีส่ ุด คือ.......................................................................
2. ผูท้ เ่ี ด็กรักและไว้วางใจมากทีส่ ุดในบ้าน คือ.....................................................................
3. เมือ่ เด็กของท่านจบชัน้ ม.3 แล้วท่านต้องการให้
......................ก. ออกไปประกอบอาชีพ ( โปรดระบุ )..........................................
......................ข. ศึกษาต่อชัน้ มัธยมต้น
..................... ค. ศึกษาต่อสายอาชีพ
......................ง. ยังไม่ทราบ เพราะ.........................................................................
..................... จ. ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและความถนัดของเด็ก
..................... ฉ. อย่างอื่น ( โปรดระบุ )...............................................
4. ท่านต้องการให้นกั เรียนในปกครองของท่านประกอบอาชีพเป็ น.....................................
เพราะ..............................................................................................................................
5. ในกรณีทโ่ี รงเรียนต้องการพบปะกับผูป้ กครอง เพื่อปรึกษาหารือทางด้านการเรียนหรือ
วางแผนอนาคตให้แก่เด็กของท่าน หรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม
......................ก. ข้าพเจ้ายินดีมาด้วยตนเอง หรือจะส่งผูอ้ ่นื มาแทน
..................... ข. ให้เป็ นธุระของโรงเรียน เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง
......................ค โรงเรียนควรจะตัดสินใจเองโดยไม่ตอ้ งปรึกษาผูป้ กครอง
6. เด็กของท่านชอบทางาน
..................ก. ตามลาพัง
....................ข. รวมกับผูอ้ ่นื
...................ค. อื่นๆ ( โปรดระบุ )...........................................
7. เด็กของท่านชอบเล่น
..................ก. กับผูอ้ ่นื
....................ข. เล่นคนเดียว
..................ค. อื่นๆ ( โปรดระบุ )...........................................
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8. ผูท้ ใ่ี ห้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กเวลาเด็กทาการบ้าน คือ................................................
9. งานอดิเรกทีเ่ ด็กของท่านชอบทา คือ..........................................................................
10. เด็กของท่านใช้เวลาว่างส่วนใหญ่โดย
..................ก. อ่านหนังสือ
.....................ข. ฟั งวิทยุ
.................ค. ดูโทรทัศน์
.....................ง. เล่น หรือพูดคุย
..................จ. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..............................................
11. สุขภาพของเด็กโดยทัวไป
่ คือ
..................ก. ดี
.................ข. ไม่ดี เพราะ........................................................................
12. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับโรงเรียน..................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................ผูก้ รอกข้อมูล
วันที.่ .....เดือน...........พ.ศ...................
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อัตชีวประวัติ
คาชี้แจง
ให้นักเรียนเขียนประวัตติ นเอง โดยเติมข้อความให้สมบูรณ์ตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
ข้อความเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรียนโดยตรง และทางโรงเรียนจะเก็บเป็ นความลับ
1. ข้าพเจ้าเกิด วันที/่ เดือน/พ.ศ ……………………..สถานทีเ่ กิด…………………………
เมื่อ ครัง้ เป็ นเด็ก สิ่ง ที่ข้า พเจ้า กลัว มากที่สุ ด คือ ………………………………..ข้า พเจ้า เคยป่ วยเป็ น
โรค………………เพื่อน ๆ ที่ขา้ พเจ้าเล่นด้วยมักจะมีอายุ…………กับข้าพเจ้า ถ้าโตขึน้ ข้าพเจ้าอยาก
เป็ น…………………………………………………………………….
2. ข้าพเจ้าเติบ โตมาพร้อ ม ๆ กับ …………………………………….เท่ าที่จาได้เหตุ การณ์ ท่ี
ข้าพเจ้าชอบมากคือ ……………………………………………เวลาที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ใช้ชีว ิต อย่าง
สนุ กสนาน คือ …………………………………………………………………….พ่อให้ความสนิทสนมกับ
ข้าพเจ้าโดยการ……………………………………………………………………….แม่ให้ความสนิทสนม
โดยการ………………………………………………………………………
เมื่ออยู่บ้านสิง่ ที่ข้าพเจ้าอยากทาคือ …………………………………………………….ข้าพเจ้าคิดว่าเด็ก
คนอื่นในบ้านมีความสุข……………………………………….ข้าพเจ้า
3. สิง่ ที่ขา้ พเจ้าอยากทามากที่สุดในโรงเรียนคือ ……………………………………สิง่ ที่ขา้ พเจ้า
อยากทาน้ อ ยที่สุ ดในโรงเรียนคือ ………………………………..สิง่ ที่ข้าพเจ้าอยากได้จากโรงเรียนมาก
ที่ สุ ด คื อ ………………………………………ถ้ า มี ค ว า ม จ า เป็ น ต้ อ ง ย้ า ย โ ร ง เรี ย น ข้ า พ เจ้ า
จะ………………………………………………ไปอยูโ่ รงเรียนอื่น
4. ถ้ามีเวลาว่างข้าพเจ้าจะใช้เวลานัน้ ……………………….ข้าพเจ้าชอบทางานที…
่ ……
……………………………………………สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าคิดว่าตนเองทาได้ดที ส่ี ุดคือ………………..
……………………………………………………………………………………………………….
5. แผนในอนาคตและความหวัง
 เมือ่ ข้าพเจ้าโตขึน้ อยากประกอบอาชีพ………………………………………
 ถ้าข้าพเจ้าสามารถขอสิง่ ใดได้ตามใจนึก ข้าพเจ้าจะขอ
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. ………………………………………………………….
6. เป้ าหมายในชีวติ ข้าพเจ้า คือ……………………………………………………………
14. คนทีข่ า้ พเจ้าชอบ คือ …………………………………………………………………
15. ถ้าให้เลือกได้สงิ่ ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะเลือกเป็ นข้อแรกคือ
( ) ชื่อเสียง
( ) เงิน
( ) ความสาเร็จในการเรียน
( ) การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………….
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16. สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าต้องการมากทีส่ ุดในขณะนี้คอื ……………………………………………
17. สิง่ ทีท่ าให้ขา้ พเจ้าไม่สบายใจ คือ………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………..
และเมือ่ มีเรือ่ งไม่สบายใจ บุคคลทีข่ า้ พเจ้าไปปรึกษาคือ…………………………………..
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แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฉันชื่อ...............................................................................................................................
ฉันมีอายุ..........................................................................................................................
ฉันอาศัยอยูท่ .่ี ..................................................................................................................
ฉันเกิดที.่ ........................................................................................................................
วิชาทีช่ อบมากทีส่ ุด.......................................................................................................
วิชาทีช่ อบน้อยทีส่ ุด......................................................................................................
งานทีฉ่ นั ชอบทามากทีส่ ุด......................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. งานทีฉ่ นั ไม่ชอบทา ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. งานอดิเรก/ กิจกรรมยามว่างของฉัน………………………………………………………..
...............................................................................................................................................
10. ในวันข้างหน้าฉันทะเยอทะยานทีจ่ ะ......................................................................................
...............................................................................................................................................
11. สิง่ ทีฉ่ นั คิดว่ายากมาก............................................................................................................
12. สิง่ ทีฉ่ นั กังวล ........................................................................................................................
13. ความกลัวทีฉ่ นั เก็บเป็ นความลับ............................................................................................
14. งานบ้านทีท่ าเมือ่ กลับจากโรงเรียน........................................................................................
15. เพลงทีฉ่ นั ชอบฟั ง..................................................................................................................
16. กีฬาทีช่ อบดู...........................................................................................................................
17. ภาพยนตร์ทช่ี อบดู.................................................................................................................
18. ในวันหยุดฉันจะปฏิบตั กิ จิ กรรม...........................................................................................
19. ฉันมีความรูส้ กึ ว่าคุณพ่อคุณแม่............................................................................................
...............................................................................................................................................
20. ฉันอยากให้เพื่อน.................................................................................................................
21. ฉันรูส้ กึ ว่าครู........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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แบบเติ มประโยคให้สมบูรณ์
(SENTENCE COMPLETION TEST )
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ทีท่ าแบบทดสอบ (Date Tested)……………………………………………………….
วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth)……………………………………………………………………..
วิธตี อบแบบทดสอบ
จงเติมประโยคหรือข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ โดยอ่านแต่ละประโยคหรือแต่ละข้อความ
แล้วเติมสิง่ แรกทีผ่ ่านสมองของท่านเพื่อให้ได้ประโยคสมบูรณ์ โปรดทาให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ถ้าไม่
ทราบว่าจะเติมอะไรให้เขียนวงกลมหมายเลขของข้อนัน้ ๆ และพยายามเติมประโยคหรือข้อความนัน้ ใน
ภายหลัง
1. ฉันคิดว่าครูของฉัน……………………………………………………………………………
2. ขณะทีค่ รูสอนฉันมักจะ……………………………………………………………………..
3. พ่อแม่พดู เกีย่ วกับการเรียนของฉันว่า………………………………………………………..
4. ฉันชอบครูท…
่ี ………………………………………………………………………………
5. เมือ่ ครูให้การบ้าน…………………………………………………………………………..
6. เมือ่ ครูเรียกให้ตอบคาถาม…………………………………………………………………..
7. วิชาทีฉ่ นั ชอบเรียน…………………………………………………………………………..
8. สิง่ ทีฉ่ นั ไม่ชอบการเรียน…………………………………………………………………….
9. ฉันให้เวลาในการทบทวนบทเรียน……………………………………………………………
10. ในขณะทีท่ าข้อสอบฉันรูส้ กึ ว่า……………………………………………………………….
11. การส่งรายงานของฉัน………………………………………………………………………..
12. สิง่ ทีฉ่ นั ทาได้ดใี นการเรียน………………………………………………………………….
13. ฉันคงมีความสุข ถ้า…………………………………………………………………………
14. สิง่ ทีฉ่ นั ต้องการมากทีส่ ุดในชีวติ …………………………………………………………….
15. เมือ่ ใกล้สอบฉันจะ…………………………………………………………………………..
16. เมือ่ ฉันไม่เข้าใจบทเรียนฉันจะ……………………………………………………………….
17. สิง่ ทีเ่ พื่อนช่วยเหลือในการเรียนของฉัน……………………………………………………..
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติ กรรมทั ่วไป
ชื่อนักเรียน………………นามสกุล……… ..ชัน้ ..................อายุ…………..ปี
คาชี้แจง จงกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อความทีบ่ รรยายตรงกับลักษณะของนักเรียน
1. ด้านร่างกาย
ความแข็งแรง
อ่อนแอ
รูปร่างหน้ าตา
หน้าตาไม่
ดีเลย
รูปร่างทรวดทรง
ผอม
ผิวกาย
ดา
ใบหน้ า
ขรุขระ

ค่อนข้างแข็งแรง
หน้าตาค่อน
ข้างไม่ดี
ค่อนข้างผอม
ค่อนข้างดา
ค่อนข้างขรุขระ

ปานกลาง
หน้าตา
พอใช้

แข็งแรง

หน้าตาดี

อ้วน

ค่อนข้างอ้วน

ไม่ดาไม่ขาว ค่อนข้าง
เกลีย้ ง

หน้าตา
ดีมาก

ขาว

ค่อนข้าเกลีย้ ง

2. ด้านอารมณ์
อารมณ์
ใจร้อน
ค่อนข้างใจร้อน
ใจเย็น ค่อนข้างใจเย็น
ความรู้สึก
ช้า
ค่อนข้างช้า
เร็ว
ค่อนข้างเร็ว
การแสดงออก
หงอยเหงา
ค่อนข้างหงอยเหงา
ค่อนข้างสนุกสนาน สนุกสนาน
ความรัก ความเกลียด
เกลียดง่าย
ค่อนข้างรักง่าย
ค่อนข้างรักง่าย
รักง่าย
ความประหม่า
ประหม่า
มักประหม่า
ประหม่าเป็ นบางครัง้
ค่อนข้างควบคุมจิตใจ
3. ด้านสังคม
การแสดงตัว

ขาว
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ชอบเก็บตัว ค่อนข้างเก็บตัว
บางครัง้ เก็บตัว แสดงตัว
ชอบแสดงตัว
การเข้าสังคม
เข้ากับคนได้ยากมาก เข้ากับคนได้ค่อนข้างยาก
เข้ากับคนได้ค่อนข้างง่าย
เข้ากับ
คนได้ได้งา่ ย
ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
ชอบเป็ นผูต้ าม ค่อนข้างชอบผูต้ าม
เป็ นผูน้ าหรือผูต้ ามก็ได้ ค่อนข้างชอบเป็ นผูน้ า
ชอบเป็ นผูน้ า
ความสุภาพ
ชอบพูดคาหยาบเสมอ ค่อนข้างพูดคาหยาบ พูดสุภาพปนหยาบ
ค่อนข้างพูด
ชอบพูดสุภาพ ชอบพูดคาสุภาพเสมอ
การคบเพื่อน
มีเพื่อนน้อยมาก
มีเพื่อนค่อนข้างน้อย
มีเพื่อนพอประมาณ มีเพื่อนค่อนข้างมาก
มีเพื่อนมาก
4. ด้านเชาวน์ปัญญา
การเรียน
เรียนอ่อน

เรียนค่อน
ข้างอ่อน

ความสามารถทางสมอง
สมองช้า
สมองค่อนข้างช้า
สมองดีมาก
ความขยัน
ขีเ้ กียจ
ค่อนข้างขีเ้ กียจ
การจาการลืม
ขีล้ มื
ค่อนข้างขีล้ มื
ความจาดีมาก
ความตัง้ ใจเรียน
ใจลอย
ค่อนข้างใจลอย
ตัง้ ใจเรียนดี

เรียนปานกลาง ค่อนข้าง
(ไม่เก่งแต่ไม่อ่อน)
สมองพอปานกลาง

ปานกลาง

เรียนเก่ง
เก่ง

สมองค่อนข้างไว

ค่อนข้างขยัน

ขยัน

จาได้บา้ ง ลืมบ้าง

ค่อนข้างความจาดี

ตัง้ ใจบ้างใจลอยบ้าง

ค่อนข้างตัง้ ใจเรียน

ลงชื่อ.................................ผูส้ งั เกต
ตาแหน่ง.....ครูทป่ี รึกษา...........
…20…/…พ.ค.…./…2558….
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติ กรรมการเรียน
การบันทึกการสังเกตครัง้ ที่ ………….
ชื่อผูถ้ ูกสังเกต…………..……..อายุ……..…….ปี เพศ………………..
วันเวลาทีส่ งั เกต…………………………..……………………………
สถานที…
่ …………………..…………………………………………………………………
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ (บรรยายพฤติกรรมพร้อมกับความคิดเห็น)…………………………….
แก่น เป็ นคนอารมณ์ ดี ครูเรียกมาว่ากล่าวก็ยอมรับให้ลงโทษโดยดี อยากเป็ นผู้ชาย ชอบซอยผม
ตักเตือนตัง้ แต่วนั เปิ ดเทอม เพื่อนในห้องบอกว่า ยากจนแต่พฤติ กรรมไม่ดี ไม่ค่อยไปกับเพื่อนห้อง
เดียวกัน
เสือ้ ผ้าสีตุ่น อยูก่ บั ย่า………………………………….
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..
ควรให้การดูแลเป็ นกรณีพเิ ศษ
ลงชื่อ…………………………………….ผูส้ งั เกต
ครูทป่ี รึกษา ………….......................................
….…/…..…./….….
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ พฤติ กรรมการเรียน
การสัมภาษณ์ครัง้ ที…
่ ….……
ชื่อ……….. …………นามสกุล…………………..อายุ…….……..ปี
วันเวลาทีส่ งั เกต………………….……เวลา…………….……………
สถานที…
่ …….…………………………………………………………………
ชื่อผูถ้ ูกสังเกต…….……..อายุ…….…….ปี เพศ……….……..
จุดมุง่ หมายในการสัมภาษณ์………………………………………………………………..
พิจารณาสมัครขอทุนการศึกษาของโรงเรียน
สรุปผลจากการสัมภาษณ์…………………………………………………………………...
ใช้โทรศัพท์เป็ นสมาร์ทโฟน แต่หน้าจอแตก ได้ความว่าลูกพี่ลูกน้องให้ อยากได้ทุนการศึกษา แต่ไม่
ค่อยรับผิดชอบมาตามนัด
……………………………………………………………………………………………………….
ความคิดเห็น………………………………………………………………………………...
เพื่อ นมีค วามเห็น ว่ า 1. มีค วามประพฤติไม่ดี 2. ไม่ ม าเพื่อ กรอกใบสมัค รตามที่ค รูนั ด 3. ขอ
ภาพถ่ายของบ้านก็ไม่ได้
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..
ครูให้เขียนบันทึกสัญญาว่าจะทาความดี ถ้าทาตัวไม่ดยี นิ ดีอนุ ญาตให้ยกเลิกการให้ทุนซึง่ จะแบ่งเป็ น 2
เทอม ให้ยกเลิกเทอม 2
……………………………………………………………………………………………………….
นัดสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไปวันที…
่ ………………………………..เวลา………………………..
สถานที…
่ …………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………..ผูส้ มั ภาษณ์
ครูทป่ี รึกษา....................................................
….…/…..…./….….
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ทศั นคติ ที่มีต่อครอบครัว
การสัมภาษณ์ครัง้ ที…
่ …….……
ชื่อ………… …………นามสกุล………….………..อายุ……..……..ปี
วันเวลาทีส่ งั เกต………..……เวลา…………….……………
สถานที…
่ ……………..……………
จุดมุง่ หมายในการสัมภาษณ์……พิจารณาความเหมาะสมในการขอทุนปั จจัยพืน้ ฐาน
……………………………………………………………………………………………………….
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ………บอกว่าไม่เคยเห็นหน้ าแม่ จาหน้าแม่ไม่ได้ แต่สมั ภาษณ์ย่า
บอกว่าแม่เคยมาหา มีลกู กับพ่อใหม่ ไม่สามารถเอาเกตุไปอยูด่ ว้ ย
-ผูอ้ ุปการะคือย่าใหญ่ท่ไี ม่มคี รอบครัว มีรายได้จากการรับจ้างทัวไปรายวั
่
น มีรายได้วนั ละ 300 บาท
บางวันก็ไม่มงี าน
-ผูอ้ ุปการะคนที่ 2 คือย่ารองทีม่ คี รอบครัว มีลกู 2 คน มีอาชีพค้าขาย ให้การช่วยเหลือบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
ความคิดเห็น………มีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อแม่..สนุกไปวันวัน ไม่จริงจังกับชีวติ และการเรียน
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ………ควรมีเป้ าหมาย ตัง้ ใจเรียนและตอบแทนบุญคุณย่าที่แก่ลงทุกวันและ
รายได้ไม่แน่นอนและไม่มาก…..
……………………………………………………………………………………………………….
นัดสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไปวันที…
่ ………………………………..เวลา………………………..
สถานที…
่ ……ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง……………
ลงชื่อ…………………………………..ผูส้ มั ภาษณ์
ครูทป่ี รึกษา................................................
…....…/…....…./….......….
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ทศั นคติ ที่มีต่อโรงเรียน
การสัมภาษณ์ครัง้ ที…
่ ..………
ชื่อ………. …………นามสกุล…………………..อายุ…….……..ปี
วันเวลาทีส่ งั เกต………..……เวลา…………………………
สถานที…
่ ……………………………………………………………………………
จุดมุง่ หมายในการสัมภาษณ์………………………………………………………………..
หาสาเหตุทห่ี นีออกจากบ้าน
สรุปผลจากการสัมภาษณ์…………………………………………………………………...
สาเหตุทไ่ี ม่กลับบ้านเนื่องจากเพื่อนมารับไปเทีย่ ว ขีม่ อเตอร์ไซด์รอบเมือง แล้วเช่าห้องรวมกัน
ทัง้ ผูห้ ญิงผูช้ าย รูส้ กึ สนุกเลยไม่กลับบ้าน
……………………………………………………………………………………………………….
ความคิดเห็น………………………………………………………………………………...
ชอบซอยผมตักเตือนตัง้ แต่เปิ ดเทอมจนจะปิ ดเทอมก็ยงั ไม่เปลีย่ นแปลงถูกครูตดั ผมให้ 2 ครัง้
แม่ พี่สาว (ลูกพี่ลูกน้ อง) มาโรงเรียน มาหาครูท่ปี รึกษาแต่ครูไปราชการ ได้สอบถามเพื่อนแต่ได้
ข้อมูลว่าไปกับเพื่อห้อง 10 ชื่อกษมา พ่อกษมาโกรธโทษว่าเกตุทาให้ลูกเขาเสียคน ผู้ปกครองก็โทษ
กษมา
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..
ครูแนะนาไม่ให้เงินนักเรียนมากเพื่อไม่ใช้เงินในทางทีไ่ ม่ถูก
……………………………………………………………………………………………………….
นัดสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไปวันที…
่ ………………………………..เวลา………………………..
สถานที…
่ …………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………..ผูส้ มั ภาษณ์
ครูทป่ี รึกษา..............................................
…..…/…....…./….....….
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษา/ประจาวิ ชา
การสัมภาษณ์ครัง้ ที…
่ ……
ชื่อ/สกุลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์………………..…………………………............
ตาแหน่ง...........................................................................โรงเรียน ……………………………
ครูประจาชัน้ /ประจาวิชา............................... ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ……………………………
วันที…
่ …เดือน………….….พ.ศ.……………เวลา…….…สถานที…
่ ………………………………
จุดมุง่ หมายในการสัมภาษณ์………………………………………………………………..
หาสาเหตุทห่ี นีออกจากบ้าน ครัง้ ที่ 2
สรุปผลจากการสัมภาษณ์…………………………………………………………………...
ย่า แก่ น บอกว่ า กษมา มารับ ไปแล้ว ไม่ ก ลับ บ้ า น ไปนอนกับ กษมา 1 คืน ไปเที่ย วงานสัป ดาห์
วิทยาศาสตร์ มน. 2 วัน ไม่เข้าเรียน ขีม่ อเตอร์ไซด์เทีย่ วเล่น
……………………………………………………………………………………………………….
ความคิดเห็น………………………………………………………………………………...
เรียกมาทาภาคทัณฑ์ ครัง้ ที่ 2
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
นัดสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไปวันที…
่ ………………………………..เวลา………………………..
สถานที…
่ …………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………..ผูส้ มั ภาษณ์
ครูทป่ี รึกษา..............................................
…..…/…....…./….....….
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แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
ชื่อครูทไ่ี ปเยีย่ ม………………………………………………
ชื่อนักเรียน………….. …………นามสกุล…………..……อายุ…………….ปี ชัน้ ……………….
ชื่อครูประจาชัน้ ……………………. ………………………………………………...
ชื่อบิดา ………………………ชื่อมารดา…………………………………..
ทีอ่ ยู…
่ …………………………………………………….……………………………..
วันทีไ่ ปเยีย่ ม………………………………เวลา…….….ถึงเวลา…………………………….
1. บรรยายรูปร่างลักษณะภายนอกตัวบ้านและบริเวณสนามหญ้า………………………
บ้านชัน้ เดียวมีแคร่หน้าบ้านขายข้าวเกรียบโบราณ
2. บรรยายลักษณะภายในบ้าน……มีห้องนอน 1 ห้อง กางมุง้ นอนกับยาย ค่อนข้างมืดและ
ไม่เรียบร้อยไม่ค่อยสะอาด…………………………….
3. บรรยายลักษณะของบิดามารดา…………บิดาเสียชีวติ มารดาแต่งงานใหม่ มาหาแค่ครัง้
เดียวลูกบอกว่าจาหน้าแม่ไม่ได้
4. บรรยายเจตคติผู้ปกครองที่มตี ่อนักเรียน……ย่ารักและเป็ นห่วงแต่ควบคุมไม่ได้ เกตุไม่
ค่อยเชื่อ
5. บรรยายเจตคติของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อสถาบันการศึกษา…………………………………
ไว้วางใจว่าโรงเรียนจะดูแลนักเรียนได้ แต่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมางานสานสัมพันธ์บา้ นโรงเรียน ให้ลกู พีล่ กู น้องมาแทน
……………………………………………………………………………………………………….
6. บรรยายสถานการณ์การทางานและโอกาสทีน่ กั เรียนได้ทาการบ้านทีบ่ า้ น……………..
ไม่ค่อยสนใจทาการบ้าน ชอบมีเพื่อนมารับไปเทีย่ ว บางครัง้ ก็กลับมืด
7. บันทึกถ้อยคาของผูป้ กครองทีท่ ่านคิดว่าสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจนักเรียนได้ดขี น้ึ ………
สงสารทีไ่ ม่มพี ่อและแม่
8. บันทึกข้อเสนอแนะของผูป้ กครอง เกีย่ วกับวิธกี ารช่วยเหลือนักเรียนและปรับปรุง
สถาบันการศึกษาให้ดขี น้ึ ……………………-………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………..ผูไ้ ปเยีย่ มบ้าน
ครูทป่ี รึกษา..............................................
…..…/…....…./….....….
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แบบสอบถามนิ สยั ทางการเรียนของนักเรียน
คาชีแ้ จง
ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วโปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างขวามือช่องใดช่อง
หนึ่ง ทีต่ รงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากทีส่ ุดเพียงข้อละเครือ่ งหมายเดียว ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 อันดับ
ได้แก่
5
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก
3
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนบ้างและไม่ตรงบ้าง
2
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อยทีส่ ุด
ข้อ ข้อความ
1 2 3 4 5
1 ข้าพเจ้าเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาพร้อม
2 ข้าพเจ้าหมันทบทวนบทเรี
่
ยนเสมอ
3 ข้าพเจ้าตัง้ ใจเรียน
4 ข้าพเจ้าส่งงานทีค่ รูมอบหมายตรงเวลา
5 ข้าพเจ้าทาการบ้านด้วยตนเอง
6 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเรียนทุกครัง้
7 ข้าพเจ้าเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนการสอบทุกครัง้
8 เมือ่ ครูให้ทางานในห้องเรียน ข้าพเจ้าทางานด้วยความตัง้ ใจ
9 ข้าพเจ้าจดบันทึกหรือโน้ตย่อเสมอขณะทีค่ รูสอนหรือเมือ่ สอนเสร็จ
10 ข้าพเจ้าจัดทาตารางเวลาเรียนและปฏิบตั ติ ามเป็ นกิจวัตร
11 ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาทีเ่ รียนไม่มปี ระโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
12 ข้าพเจ้านังหลั
่ บหรือเหม่อลอยขณะทีค่ รูสอน
13 ข้าพเจ้าหนีเรียนวิชาทีไ่ ม่ชอบ
14 ข้าพเจ้าดีใจเมือ่ ครูไม่สอน
15 เมือ่ มีปัญหาหรือไม่เข้าใจเกีย่ วกับบทเรียน จะซักถามครูให้เข้าใจ
16 ข้าพเจ้าชอบชวนเพื่อนคุยในขณะเรียน
17 ขณะทีก่ าลังเรียน เมือ่ ครูถามข้าพเจ้าตอบได้
18 หลังเลิก เรีย น ถ้ าข้าพเจ้า ไม่เ ข้าใจบทเรีย น จะถามเพื่อ นจน
เข้าใจ
19 ข้าพเจ้าไม่เคยขาดเรียนโดยไม่มเี หตุผล
20 ข้าพเจ้าเอาใจใส่การเรียน
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แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน
คาชีแ้ จง
ให้นกั เรียนอ่านข้อความ แล้วโปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างขวามือช่องใดช่องหนึ่ง ที่
ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากทีส่ ุดเพียงข้อละเครือ่ งหมายเดียว ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 อันดับ ได้แก่
5
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก
3
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนบ้างและไม่ตรงบ้าง
2
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อย
1
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อยทีส่ ุด
ข้อ ข้อความ
1
ด้านครู
1 ในการเรียนการสอนครูไม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าแสดงความคิดเห็น
2 วิธสี อนของครูทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจบทเรียนได้ดี
3 ครูส่วนใหญ่มวี ธิ ถี ่ายทอดความรูท้ าให้ขา้ พเจ้าสนใจ
4 ครูมวี ธิ กี ารให้ขอ้ เสนอแนะทางการเรียน
5 ครูพยายามอธิบายเรือ่ งทีส่ อนให้นกั เรียนเข้าใจ
ด้านลักษณะของห้องเรียน
6 ขณะทีค่ รูสอนมีเสียงดังจากภายนอกรบกวนทาให้เรียนไม่รเู้ รือ่ ง
7 ห้องเรียนมีของวางจัดเป็ นระเบียบ
8 ห้องเรียนสกปรก รกรุงรัง ไม่น่าเรียน
9 ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก
10 ห้องเรียนมีแสงสว่างเหมาะสม
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสอนเหมาะสมกับบทเรียน
12 อุปกรณ์ทใ่ี ช้มจี านวนเพียงพอกับจานวนนักเรียน
13 ห้องทดลองมีความทันสมัยเหมาะสมสาหรับฝึกภาคปฏิบตั ิ
14 ครูทาเอกสารแจกหรือมีหนังสือแบบเรียน
15 กิจกรรมการเรียนน่ าสนใจ

2

3

4

5
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สังคมมิ ติ
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนใส่ช่อื เพื่อนตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้
ทางโรงเรียนจัดทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูให้นักเรียนเลือกนังกั
่ บเพื่อนใน
ชัน้ เรียนเดียวกัน โดยให้เลือกเพื่อนได้ 2 คน ตามลาดับความชอบจากมากไปหาน้อย ให้นักเรี ยน
เขียนชื่อเพื่อนทีน่ กั เรียนเลือกลงในบัตรทีค่ รูแจกให้

ใช้บตั รขนาด 3  5 นิ้ว

ชื่อ..............นามสกุล.....................
สถานการณ์ ในการไปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูท้ ข่ี า้ พเจ้าจะเลือกนังด้
่ วยในรถ คือ
อันดับที่ 1 คือ.............................................................
นดับที่ 2 คือ..............................................................
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แบบสอบถามใครเอ่ย
คาชีแ้ จง ข้อความต่อไปนี้เป็ นข้อความบรรยายลักษณะบางอย่างของนักเรียน ให้นกั เรียนคิดถึง
เพื่อนในห้อง รวมทัง้ ตัวนักเรียนเอง แต่ละคนทีม่ ลี กั ษณะตรงกับข้อความแต่ละข้อลงใน
ช่องว่าง ก่อนที่จะเขียนชื่อผู้ใดลงไปในช่องว่าง จะต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียด
จากการสังเกตของนักเรียนเอง ห้ามปรึกษาเพื่อน คาตอบของนักเรียนจะเก็บเป็ นความลับ
ดังนัน้ ให้นกั เรียนเขียนด้วยความจริงใจ ( 1 ชื่อใช้ตอบได้หลายคาถาม)
1. คนทีช่ อบช่วยเหลือเพื่อนมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ....................................................................
2. คนทีช่ อบแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ มากทีส่ ุดในห้องเรียน...................................................
3. คนทีพ่ ดู จาสุภาพต่อผูอ้ ่นื มากทีส่ ุด คือ...........................................................................................
4. คนทีช่ อบหนีเรียนมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ.................................................................................
5. คนทีพ่ ดู จามีเหตุผลมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ...............................................................................
6. คนทีข่ าดความรับผิดชอบในการเรียนมากทีส่ ุด คือ ......................................................................
7. คนทีเ่ ข้าห้องเรียนสายบ่อยทีส่ ุด คือ .............................................................................................
8. คนทีเ่ ห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื มากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ........................................................................
9. คนทีไ่ ม่ส่งการบ้านบ่อยทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ..............................................................................
10. คนทีม่ อี ารมณ์ขนั มากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ.................................................................................
11. คนทีช่ อบเหม่อลอยในห้องเรียนบ่อยทีส่ ุด คือ ............................................................................
12. คนทีท่ าผิดและยอมรับผิด คือ .....................................................................................................
13. คนทีช่ อบมีปัญหากับครูผสู้ อนมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ...........................................................
14. คนทีเ่ พื่อนรักมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ ......................................................................................
15. คนทีไ่ ม่สนใจเรียนมากทีส่ ุดในห้องเรียน คือ .............................................................................

54

แบบทดสอบบุคลิ กภาพ
คาชีแ้ จง แบบทดสอบชุดนี้ประกอบด้วยข้อความทีเ่ กี่ยวกับลักษณะนิสยั ของนักเรียน ให้นักเรียน
พิจารณาว่าข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของ
นักเรียนมากน้อยเพียงใด โดยขอให้นักเรียนทาเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือช่ องใดช่องหนึ่ง
เพียงช่องเดียว โดยพิจารณา ดังนี้
จริงทีส่ ุด
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากทีส่ ุด
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก
จริงบ้าง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนเพียงครึง่ เดียว
จริงน้อย
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อย
จริงน้อยทีส่ ุด หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อยมากจนแทบ
ไม่เกิดขึน้ เลย

ข้อที่

ข้อความ

1
2
3
4

นักเรียนเป็ นคนพูดตรงไปตรงมาตามทีใ่ จคิด
คนอื่นคิดว่านักเรียนเป็ นคนร่าเริงมีชวี ติ ชีวา
นักเรียนสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
นั ก เรีย นชอบแสวงหาการผจญ ภั ย ที่ น่ า
ตื่นเต้น
นักเรียนชอบเป็ นผูน้ ามากกว่าผูต้ าม
นั ก เรีย นชอบท างานคนเดีย วมากกว่ า การ
ทางานเป็ นกลุ่ม
นัก เรีย นรู้ส ึก ราคาญเมื่อ มีค นจ้อ งมองขณะ
ทางาน
นักเรียนมีความสุขเมือ่ เห็นคนอื่นทางาน
นักเรียนชอบอ่านหนังสือมากกว่าเข้าสังคม
นักเรียนทนไม่ได้ถ้าต้องทางานร่วมกับคนที่
ทางานอย่างขอไปที

5
6
7
8
9
10

จ ริ ง
จ ริ ง จ ริ ง จ ริ ง
ทีส่ ุด จริง บ้าง น้อย น้ อ ย
ทีส่ ุด
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ข้อที่

ข้อความ

11

นักเรียนเป็ นคนที่จริงจังกับงานและคิดอย่าง
รอบคอบ ก่ อ นที่ จ ะลงมือ ท างานที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย
นักเรียนไม่พ อใจในการทางานของเพื่อนใน
ห้องเรียน
นักเรียนรูส้ กึ หงุดหงิดเมื่อต้องฟั งคนที่พูดจา
ซ้าซาก
นักเรียนเป็ นคนที่ไม่ยอมเสียเวลาเพื่อฟั งคน
อื่นพูดเพ้อเจ้อ
ถ้ า นั ก เรี ย น ต้ อ งฟั งค น ที่ พู ด ไม่ รู้ จ ั ก จบ
นักเรียนจะรูส้ กึ ทนไม่ได้
นักเรียนชอบทางานทีร่ บั ผิดชอบให้เสร็จก่อน
กาหนดเวลา
เมื่อ นั ก เรีย นก าลัง ฟั งคนพู ด เรื่อ งไร้ส าระ
นักเรียนจะรูส้ กึ เบื่อและหาทางเลีย่ งออกมา
นักเรียนเป็ นคนทีท่ ากิจกรรมต่างๆด้วยความ
รวดเร็ว ว่องไว
เมื่อนักเรียนต้องทาสิง่ ต่างๆซ้าซาก นักเรียน
รูส้ กึ หงุดหงิด
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน

12
13
14
15
16
17
18
19
20

จ ริ ง
จ ริ ง จ ริ ง จ ริ ง
ทีส่ ุด จริง บ้าง น้อย น้ อ ย
ทีส่ ุด

