
 
 
 

 

 

 

แบบส ารวจนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  

โดย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ชุดที่ 1   ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย           

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัแบบส ารวจ .......................................................... 

รหสัโรงเรียน    ........................................................... 

สพท. ................................................... เขต ................ 



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 2 จาก 7 หนา้ 

การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอย่างยิ่ง 

ขอให้ท่านตอบตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่านเอง และตอบครบทุกข้อ 

ข้อมูลของท่านจะเป็นความลบั 

 โดยไม่มีการระบุถงึตัวท่าน หรือ โรงเรียนของท่านอย่างเดด็ขาด 

 

ตอนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลทั่วไป 
 เพศ   ชาย  หญิง 

 อายุ  ...................................... ปี 

 ระดบัช้ันการศึกษา    ...................................................  

 ท่านอาศัยอยู่กบั   พอ่แม่  ญาติ   เพื่อน (หอพกั)    คนเดียว  

   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................  

 จงัหวดัทีอ่ยู่อาศัย   ...................................................  

 ท่านมรีายได้ / รับเงนิจากผู้ปกครองวนัละ  ............................................   บาท  

 เกรดเฉลีย่ในเทอมทีแ่ล้ว           .........................................................  

 อาชีพของพ่อ             ......................................................... การศึกษาของพ่อ                  ............................................   

 การศึกษาของพ่อ            ......................................................... การศึกษาของแม่          ............................................  

 อาชีพผู้ปกครอง (ถ้าไม่อยู่กบัพ่อ / แม่) .................................................. การศึกษาของผู้ปกครอง  ............................................  

 รายได้ครอบครัว          ......................................................  บาท 



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 3 จาก 7 หนา้ 

ตอนที่ 2 แบบส ารวจพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนที่ผ่านมา 

ให้ท่านนึกย้อนถึงพฤติกรรมของท่านในรอบ 3 เดอืนที่ผ่านมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่
ตรงกบัตวัท่านมากที่สุด 

 ไม่ท า  หรือ 
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบ่อย ท า        
เป็นประจ า 

1. ฉนัคิดร้ายต่อคนอ่ืนเวลาโกรธ     

2. ฉนัไหวท้กัทายผูใ้หญ่     

3. ฉนัลงมือท าการบา้น/งานโดยไม่ตอ้งใหใ้ครมาเค่ียวเข็ญ     

4. ฉนัทิ้งขยะลงในถงัขยะ     

5. ฉนัสะใจเม่ือเห็นคนท่ีฉนัเกลียดเดือดร้อน     

6. ฉนัยมืเงินคนอ่ืนเพื่อซ้ือของท่ีไม่จ  าเป็น     

7. ฉนัลา้งมือหลงัเขา้ห้องน ้า     

8. ฉนัตั้งใจท าการบา้น/งานจนกวา่งานเสร็จ     

9. ฉนัซ้ือของตามเพื่อน     

10. ฉนัรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม     

11. ฉนัท าตามสัญญาท่ีใหไ้วก้บัตนเอง     

12. ฉนัยอมรับขอ้ตกลงของกลุ่ม     

13. ฉนัลา้งมือก่อนกินอาหาร     

14. ฉนัไม่รักษาสัญญา     

15. ฉนัดูแลรักษาของส่วนตวัให้ใชไ้ดน้านๆ     

16. ฉนัอิจฉาคนอ่ืน     

17. ฉนัขีดเขียนก าแพง โตะ๊เรียน หรือส่ิงของสาธารณะ     

18. ฉนัดีใจเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสุข     

19. ฉนัท าการบา้น/ งานเสร็จตรงเวลาตามท่ีตั้งใจไว ้     

20. ฉนัวางแผนก่อนใชเ้งิน     

21. ฉนัขอบคุณเม่ือไดรั้บความช่วยเหลือจากคนอ่ืน     



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 4 จาก 7 หนา้ 

 ไม่ท า  หรือ 
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบ่อย ท า        
เป็นประจ า 

22. ฉนัแบ่งขนมให้เพื่อน     

23. เม่ือท าการบา้น/งานไม่ได ้ฉนัหาทางแกไ้ขจนท าไดเ้สร็จ     

24. เม่ือมีการท างานกลุ่ม/ชมรม/โรงเรียน ฉนัอาสาเขา้ร่วม     

25. ฉนัออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น     

26. ฉนัท าการบา้น/ งานใหเ้สร็จตามท่ีตั้งใจไวก่้อนไปเท่ียวเล่น     

27. ฉนัพดูเพราะกบัผูใ้หญ่      

28. ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ตอ้งท าอะไรบา้งในแต่ละวนั     

29. ฉนัหวงัดีต่อคนอ่ืน     

30. ฉนัท าการบา้น/ งานเสร็จตรงเวลาท่ีก าหนด     

31. ฉนัท าการบา้น/งานอยา่งเตม็ความสามารถ     

32. ฉนัใหค้  าแนะน าเม่ือเพื่อนมีปัญหา     

33. ฉนัยอมเสียเปรียบ ถา้กลุ่มไดป้ระโยชน์     

34. ฉนัรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของเพื่อนในกลุ่ม     

35. ฉนัพดูปด     

36. ฉนัช่วยคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ     

37. ฉนัลงมือท าการบา้น/งานทนัทีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

38. ฉนัแอบหยบิของคนอ่ืนไปใช ้แลว้ไม่คืน     

39. ฉนัขออนุญาตก่อนหยบิของคนอ่ืนมาใช ้     

40. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัไม่ยอมรับผิด     

41. ฉนัขอโทษเม่ือท าผิด     

42. ฉนัยมืของคนอ่ืนแลว้ไม่คืน     

43. ฉนัติวเพื่อนในวชิาท่ีเพื่อนไม่เขา้ใจ     

44. ฉนัใหเ้พื่อนยมือุปกรณ์การเรียน     

45. ฉนัทิ้งขยะบนถนน หรือในแม่น ้าล าคลอง     
 



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 5 จาก 7 หนา้ 

ตอนที่ 3 แบบส ารวจความคดิเห็น 

ให้ท่านอ่านประโยค แล้วประเมนิว่าท่านเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย มากน้อยเพยีงใด กบัประโยค
เหล่านี ้โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัความเห็นของท่านมากที่สุด 

 ไม่      
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่    
เห็นด้วย 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

1. เราควรปล่อยใหเ้พื่อนโกงขอ้สอบ ไม่อยา่งนั้นเพื่อนจะสอบตก     

2. ฉนัตกัขา้วมาก่อนเยอะๆ แมจ้ะมากเกินจ าเป็น จะไดไ้ม่ตอ้งตกัอีก     

3. เราควรยอมเสียสละเพื่อเพื่อนในกลุ่ม     

4. เราควรท างานเองโดยไม่ตอ้งใหใ้ครมาจ ้าจ้ีจ  ้าไช     

5. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นส่ิงท่ีควรท า     

6. เราควรเขา้นอนตรงเวลาทุกวนั     

7. เราควรดูแลร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ     

8. การฟุ่มเฟือยแลว้มีความสุข ดีกวา่ประหยดัแลว้ไม่มีความสุข     

9. การท าตวัเรียบร้อยต่อหนา้ผูใ้หญ่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรท า     

10. ถา้ส่ิงของลดราคาตอ้งรีบซ้ือ แมจ้ะไม่ไดใ้ชก้็ตาม     

11. ถึงการบา้น/ งานจะยากแค่ไหน เราก็ไม่ควรลม้เลิก     

12. การพดูขอบคุณคนอ่ืนเป็นเร่ืองไม่จ  าเป็นส าหรับฉนั     

13. ฉนัภูมิใจเม่ือไดท้  างานอยา่งเตม็ความสามารถ     

14. การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีดี     

15. คนท่ียิม้แยม้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี เป็นคนมีความสุข     

16. ถา้กลุ่มแบ่งงานใหท้ า เราก็ควรท าใหเ้สร็จ     

17. การแกลง้ป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสุภาพ เม่ือไม่อยากท าอะไร     

18. แมไ้ม่มีอะไรตอ้งรีบท า เราก็ควรต่ืนตรงเวลาทุกวนั     

19. เราควรท าตามขอ้ตกลงของกลุ่ม     

20. เม่ือท าผดิ เราตอ้งยอมรับผิด     

21. เราไม่ควรเขา้ไปช่วยเพื่อน เม่ือเขามีปัญหา     



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 6 จาก 7 หนา้ 

 ไม่      
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่    
เห็นด้วย 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

22. เราควรพดูจานอบนอ้มกบัผูใ้หญ่     

23. การท าการบา้น/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าใหฉ้นัเก่งข้ึน     

24. การยมืเงินคนอ่ืนเพื่อซ้ือของท่ีอยากไดไ้ม่ใช่เร่ืองเสียหาย     

25. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไม่ใช่เร่ืองผดิ หากไม่ท าใหค้นอ่ืน
เดือดร้อน 

    

26. เราควรช่วยเหลือเพื่อนเม่ือเขาล าบาก     

27. ฉนัคิดวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีดี     

28. เราไม่จ  าเป็นตอ้งทดแทนบุญคุณคนทุกคนท่ีมีพระคุณต่อเรา     

29. เราควรลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร     

30. การดีใจเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสุขแสดงถึงการมีจิตใจท่ีดี     

31. เราควรรักษาความสะอาดเม่ือใชโ้ตะ๊อาหารของโรงเรียน     

32. ความข้ีเกียจจะท าใหฉ้นัมีชีวิตท่ีล าบาก     

33. ในการท างานกลุ่ม เราควรช่วยกนัท างานอยา่งเตม็ท่ี     

34. คนท่ีคิดดีท าดีต่อผูอ่ื้นเป็นคนจิตใจดี     

35. การคุยกนัขณะท่ีครูสอนไม่ใช่เร่ืองผดิ     

36. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไม่ใช่เร่ืองเสียหาย     

37. เราไม่ควรแบ่งส่ิงของของเราใหใ้ครใช ้     

38. เราควรดูแลห้องนอนใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ     

39. การซ้ือของฟุ่มเฟือยบา้งช่วยใหค้วามสุขแก่ชีวติได ้     

40. การคิดร้ายต่อคนอ่ืนไม่ใช่เร่ืองเสียหายอะไร     

41. เราควรดูแลบา้นใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ     

42. คนเราควร "ไปลา มาไหว"้     

43. การกลบับา้นตรงเวลาหลงัเลิกเรียนเป็นส่ิงท่ีควรท า     

44. เราควรขออนุญาตเจา้ของ ก่อนหยบิของมาใช ้     

45. เราไม่ควรแบ่งของใหก้บัใคร     
 



ชุดที ่1   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

หนา้ 7 จาก 7 หนา้ 

ตอนที่ 4 แบบส ารวจพฤตกิรรมโดยทั่วไป 

ให้ท่านอ่านประโยค แล้วประเมนิว่าท่านมลีกัษณะตรงกบัประโยคเหล่านีห้รือไม่  โดยท า 
เคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากที่สุด 

 จริง ไม่จริง 
1. ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ฉนัจะศึกษาขอ้มูลของผูส้มคัรทุกคนอยา่งละเอียด   

2. ฉนัไม่เคยเกลียดใครอยา่งจริงจงั   

3. ฉนัมีมารยาทดีในการรับประทานอาหารไม่วา่จะเป็นในบา้นหรือนอกบา้น   

4. ฉนัชอบซุบซิบนินทาในบางคร้ัง   

5. มีบางคร้ังท่ีฉนัอยากต่อตา้นผูใ้หญ่ แมส่ิ้งท่ีท่านพดูนั้นจะถูกตอ้งก็ตาม   

6. ฉนัเป็นผูฟั้งท่ีดีเสมอ ไม่วา่จะอยูก่บัใคร   

7. บางคร้ัง ฉนัก็เอาเปรียบผูอ่ื้นเหมือนกนั   

8. บางคร้ัง ฉนัคิดแต่จะแกเ้ผด็คนท่ีร้ายกบัฉนั แทนท่ีจะใหอ้ภยั และลืมเร่ืองไม่ดีเสีย   

9. ฉนัสุภาพเสมอ แมก้บัคนไม่มีมารยาท   

10. บางคร้ัง ฉนันึกอยากท าลายขา้วของ   

11. ฉนัไม่เคยโกรธเลย เวลามีใครมาทวงบุญคุณ   

12. บางคร้ัง ฉนัก็อิจฉาความโชคดีของคนอ่ืน   

13. ฉนัไม่ชอบเอาเร่ืองของคนอ่ืนไปเล่าต่อ    

14. บางคร้ังฉนัหงุดหงิดเวลาท่ีมีคนมาขอใหช่้วย   

15. ฉนัไม่เคยรู้สึกเลยวา่ ฉนัถูกลงโทษโดยไร้เหตุผล   

16. ฉนัคิดวา่สมควรแลว้ท่ีคนบางคนจะพบกบัเร่ืองท่ีเลวร้าย   

 

 

กรุณาตรวจสอบอกีคร้ังว่า ท่านได้ท า ครบทุกข้อ ทุกหน้า 

ขอบคุณอย่างยิง่ในความร่วมมอื 


