
 
 
 

 

 

แบบส ารวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ชุดที ่4 
 

โดย กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ ......................................................................นามสกุล ............................................................. 

ระดบัชัน้ ........................................................................................................................................ 

เลขประจ าตวันกัเรยีน ..................................................................................................................... 

โรงเรยีน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอยา่งมาก ขอใหท้่านตอบใหต้รงกบั

ความเป็นจรงิส าหรบัตวัท่านเอง และตอบทุกขอ้ ทางทมีงานผูส้ ารวจจะเกบ็ขอ้มลูของท่านเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอยีดเป็นรายบุคคลหรอืรายโรงเรยีนโดยเดด็ขาด หากท่านตอบเสรจ็แลว้ ใหน้ าสมดุนี้ส่งแก่

ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพื่อใหท้มีงานเยบ็สมดุเหล่านี้ไวด้ว้ยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญงิ 

อายุ  ........................... ปี 

รหสัประจ าตวันกัเรยีน  ..................................................  

โรงเรยีน  ..................................................  

จงัหวดัทีอ่ยูอ่าศยั  ..................................................  

ท่านมรีายไดว้นัละ   ................................................. บาท (รวมเงนิทีไ่ดจ้ากผูป้กครอง) 

เกรดเฉลีย่/รอ้ยละ  ................................................. 



ตอนที ่2 แบบส ารวจพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมา 

 ใหท้่านนึกยอ้นถงึพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใส่ลงไปในช่องทีต่รง

กบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่าท่านเคยหวัเราะเสยีงดงับา้งในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมท่ าหรอื
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสยีงดงั     
 

หากท่านคดิว่าท่านเคยหวัเราะเสยีงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมท่ าหรอื
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสยีงดงั     



 

 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัไปโรงเรยีนโดยไมไ่ดอ้าบน ้า สะอาดกาย ลบ   

2. ฉนัเขา้นอนโดยไมไ่ดอ้าบน ้า สะอาดกาย ลบ   

3. ฉนัเขา้นอนโดยไมไ่ดแ้ปรงฟนั สะอาดกาย ลบ   

4. ฉนัลา้งมอืก่อนกนิอาหาร สะอาดกาย    

5. ฉนัลา้งมอืหลงัเขา้หอ้งน ้า สะอาดกาย    

6. ฉนัดแูลหอ้งนอนใหส้ะอาด สะอาดกาย    

7. ฉนัขดีเขยีนก าแพง โต๊ะเรยีน หรอืสิง่ของ

สาธารณะ 

สะอาดกาย ลบ   

8. ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ สะอาดกาย    

9. ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรอืในแมน่ ้าล าคลอง สะอาดกาย ลบ   

10. ฉนัท าบา้นสกปรกเลอะเทอะ สะอาดกาย ลบ   

11. ฉนัราดน ้าหรอืกดชกัโครกหลงัจากเขา้

หอ้งน ้าทีโ่รงเรยีน 

สะอาดกาย    

12. ฉนักนิอาหารไมใ่หห้กเลอะเทอะโต๊ะในโรง

อาหาร 

สะอาดกาย    

13. ฉนัรา่เรงิแจม่ใส สะอาดใจ    

14. ฉนัคดิมากและกงัวลกบัเรือ่งต่างๆ สะอาดใจ ลบ   

15. ฉนัหวงัดต่ีอคนอื่น สะอาดใจ    

16. ฉนัไมไ่วใ้จใคร สะอาดใจ ลบ   

17. ฉนัอจิฉาคนอื่น สะอาดใจ ลบ   

18. ฉนัคดิรา้ยต่อคนอื่นเวลาโกรธ สะอาดใจ ลบ   

19. ฉนัสะใจเมือ่เหน็คนทีฉ่ันเกลยีดเดอืดรอ้น สะอาดใจ ลบ   

20. ฉนัดใีจเมือ่เหน็คนอื่นมคีวามสุข สะอาดใจ    

21. ฉนัยกโทษใหค้นทีท่ าผดิ สะอาดใจ    

22. ฉนัแสดงความกตญัญตู่อผูม้พีระคุณ สะอาดใจ    



 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

23. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนๆ ในกลุ่ม สามคัค ี    

24. ฉนัไมเ่อาเปรยีบเพื่อนในกลุ่ม สามคัค ี    

25. เมือ่มกีารท างานกลุ่ม/ชมรม/โรงเรยีน ฉนั

จะอาสาเขา้รว่ม 

สามคัค ี    

26. ฉนัยอมรบัขอ้ตกลงของกลุ่ม สามคัค ี    

27. ฉนัยใุหค้นอื่นทะเลาะกนั สามคัค ี ลบ   

28. หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุ่ม ฉนัจะไม่

ท างาน 

สามคัค ี ลบ   

29. ฉนัยอมเสยีเปรยีบ ถา้กลุ่มไดป้ระโยชน์ สามคัค ี    

30. ฉนักนิแรงเพื่อนในกลุ่ม สามคัค ี ลบ   

31. ในการท างานกลุ่ม ฉนัเอาความคดิของฉนั

เป็นหลกั 

สามคัค ี ลบ   

32. ฉนัมปีญัหาเมือ่ท างานกลุ่ม สามคัค ี ลบ   

33. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัของ

เพื่อนในกลุ่ม 

สามคัค ี    

34. ฉนับรจิาคเงนิเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น มนี ้าใจ    

35. ฉนัใหเ้พื่อนยมือุปกรณ์การเรยีน มนี ้าใจ    

36. ฉนัตวิเพื่อนในวชิาทีเ่พื่อนไมเ่ขา้ใจ มนี ้าใจ    

37. ฉนัหลกีเลีย่ง เวลาเพื่อนขอรอ้ง มนี ้าใจ ลบ   

38. ฉนัเกบ็ของไวใ้ชค้นเดยีว ไมแ่บ่งใหใ้คร มนี ้าใจ ลบ   

39. ฉนัช่วยคนทีต่อ้งการความช่วยเหลอื มนี ้าใจ    

40. ฉนัใหค้ าแนะน าเมือ่เพื่อนมปีญัหา มนี ้าใจ    

41. ฉนัแบ่งขนมใหเ้พื่อน มนี ้าใจ    

42. ฉนัช่วยคนอื่น เพราะอยากไดร้บัค าชม มนี ้าใจ ลบ   

43. ฉนัช่วยดแูลคนในครอบครวั มนี ้าใจ    



 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

44. ฉนัไมแ่บ่งของของฉนัใหใ้คร มนี ้าใจ ลบ   

45. ฉนัหลกีเลีย่งทีจ่ะช่วยผูป้กครองท างานบา้น มนี ้าใจ ลบ   

46. ฉนัโยนงานใหค้นอื่นท า มนี ้าใจ ลบ   

 



ตอนที ่3 แบบส ารวจความคดิเหน็ 

 ใหท้่านอ่านประโยค แลว้ประเมนิว่าท่านเหน็ดว้ยกบัประโยคเหล่านี้หรอืไม ่ใหท้่านท าเครือ่งหมาย 

 ใส่ลงไปในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่าท่านเหน็ดว้ยอย่างยิง่ กบัประโยคทีว่่า “เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั     

 

หากท่านคดิว่าท่านไมเ่หน็ดว้ยบา้งกบัประโยคทีว่่า “เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั” ใหก้ากบาทลงไป

ดงันี้ 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั     

 

 

 



 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1. เราควรดแูลร่างกายใหส้ะอาดอยูเ่สมอ สะอาดกาย    

2. การอาบน ้าก่อนเขา้นอนไมใ่ช่เรือ่งส าคญั สะอาดกาย ลบ   

3. เราอาจจะเขา้นอนโดยไมแ่ปรงฟนัไดบ้า้งเป็น

บางครัง้ 

สะอาดกาย ลบ   

4. เราควรลา้งมอืก่อนรบัประทานอาหาร สะอาดกาย    

5. เราควรลา้งมอืทุกครัง้หลงัการเขา้หอ้งน ้า สะอาดกาย    

6. เราควรดแูลหอ้งนอนใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยู่

เสมอ 

สะอาดกาย    

7. เราอาจจะขดีเขยีนก าแพง หรอืท าลายสิง่ของ

สาธารณะไดบ้า้ง แต่อยา่ท าเป็นประจ า 

สะอาดกาย ลบ   

8. เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ สะอาดกาย    

9. เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรอืในแม่น ้าล าคลอง

ไดบ้า้ง เป็นบางครัง้ 

สะอาดกาย ลบ   

10. เราควรดแูลบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ สะอาดกาย ลบ   

11. การไมร่าดน ้าหรอืไมก่ดชกัโครกเป็นเรือ่งน่า

รงัเกยีจ 

สะอาดกาย    

12. เราควรรกัษาความสะอาดเมื่อใชโ้ต๊ะอาหารของ

โรงเรยีน 

สะอาดกาย    

13. คนทีย่ ิม้แยม้แจ่มใส มองโลกในแงด่ ีเป็นคนมี

ความสุข 

สะอาดใจ    

14. คนคดิมากและขีก้งัวลเป็นคนไม่มคีวามสุข สะอาดใจ    

15. คนทีค่ดิดที าดต่ีอผูอ้ื่นเป็นคนจติใจด ี สะอาดใจ    

16. คนเราไมค่วรไวใ้จใคร สะอาดใจ ลบ   

17. คนขีอ้จิฉาเป็นคนไม่มคีวามสุข สะอาดใจ    

18. การคดิรา้ยต่อคนอื่นไมใ่ช่เรื่องเสยีหายอะไร สะอาดใจ ลบ   



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

19. เป็นเรือ่งธรรมดาที ่เราจะรูส้กึสะใจเมือ่คนทีเ่รา

เกลยีดเดอืนรอ้น 

สะอาดใจ ลบ   

20. การดใีจเมือ่เหน็คนอื่นมคีวามสุขแสดงถงึการมี

จติใจทีด่ ี

สะอาดใจ    

21. เราควรใหอ้ภยัผูอ้ื่น แมเ้ขาจะท าผดิรา้ยแรงก็

ตาม 

สะอาดใจ    

22. เราไม่จ าเป็นตอ้งทดแทนบุญคุณคนทุกคนทีม่ ี

พระคุณต่อเรา 

สะอาดใจ ลบ   

23. หากเพื่อนเสนอความเหน็ทีไ่มเ่ขา้ท่า เราควรให้

เพื่อนหยดุพดู 

สามคัค ี ลบ   

24. ในการท างานกลุ่ม ถา้เพื่อนคดิว่าเขาเก่งอยูค่น

เดยีว เรากไ็ม่จ าเป็นตอ้งช่วยเขา 

สามคัค ี ลบ   

25. ฉนัชอบอาสารว่มกจิกรรมกบัหมูค่ณะ สามคัค ี    

26. เราควรท าตามขอ้ตกลงของกลุ่ม สามคัค ี    

27. ฉนัไมช่อบเหน็เพื่อนในกลุ่มทะเลาะกนั สามคัค ี    

28. ถา้กลุ่มแบ่งงานใหท้ า เรากค็วรท าใหเ้สรจ็ สามคัค ี    

29. ถา้ขอ้ตกลงของกลุ่มท าใหเ้ราเดอืดรอ้น เรากไ็ม่

ตอ้งท า 

สามคัค ี ลบ   

30. เราควรยอมเสยีสละเพื่อเพื่อนในกลุ่ม สามคัค ี    

31. ในการท างานกลุ่ม เราควรช่วยกนัท างานอยา่ง

เตม็ที ่

สามคัค ี    

32. ฉนัยดึถอืคต ิ“รวมกนัเราอยู่” สามคัค ี    

33. ฉนัคดิว่าการรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่นเป็น

สิง่ทีด่ ี

สามคัค ี    

34. การบรจิาคเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น เป็นสิง่ทีค่วรท า มนี ้าใจ    



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

35. หากเพื่อนไม่รบัผดิชอบ กไ็มค่วรใหเ้ขายมื

อุปกรณ์เรยีน 

มนี ้าใจ ลบ   

36. เราควรช่วยตวิเพื่อนเมือ่เพื่อนไมเ่ขา้ใจ มนี ้าใจ    

37. แมค้นอื่นล าบาก หากเราไม่อยากช่วย กไ็มต่อ้ง

ช่วย 

มนี ้าใจ ลบ   

38. เราไมค่วรแบ่งสิง่ของของเราใหใ้ครใช้ มนี ้าใจ ลบ   

39. เราควรช่วยเหลอืเพื่อนเมือ่เขาล าบาก มนี ้าใจ    

40. เราไมค่วรเขา้ไปช่วยเพื่อน เมือ่เขามปีญัหา มนี ้าใจ ลบ   

41. เราควรแบ่งปนัของเล่นใหค้นอื่น มนี ้าใจ    

42. เราควรช่วยเหลอืผูอ้ื่น กต่็อเมือ่ช่วยแลว้ได้

รบัค าชม 

มนี ้าใจ ลบ   

43. เราควรดแูลคนในครอบครวั มนี ้าใจ    

44. เราไมค่วรแบ่งของใหก้บัใคร มนี ้าใจ ลบ   

45. เราไม่จ าเป็นตอ้งช่วยท างานบา้น มนี ้าใจ ลบ   

46. เราควรแบ่งงานใหค้นอื่นท ามากๆ เราจะได้

สบาย 

มนี ้าใจ ลบ   

 



ตอนที ่4 แบบส ารวจพฤตกิรรมโดยทัว่ไป 

 ใหท้่านอ่านประโยค แลว้ประเมนิว่าท่านมลีกัษณะดงัประโยคเหล่านี้หรอืไม ่ใหท้่านท าเครือ่งหมาย 

 ใส่ลงไปในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่า “ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร” เป็นจรงิส าหรบัท่าน ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร   

 

หากท่านคดิว่า “ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร” ไมจ่รงิส าหรบัท่าน ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

1. ฉนัสนุกเสมอเวลาไปเทีย่ว   

2. บางครัง้ฉันกโ็กหกบา้ง   

3. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ทีถู่กบอกใหเ้ลกิเล่นเพื่อไปทานขา้วหรอืไป

โรงเรยีน 

  

4. บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากแบ่งของใหเ้พื่อน   

5. ฉนัเคารพคนทีม่อีายุมากกว่าเสมอ   

6. ฉนัไมเ่คยรงัแกเดก็เลก็กว่าเลย   

7. บางครัง้ฉันไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่   

8. ฉนัไมเ่คยเถยีงพ่อแมเ่ลย   

9. ฉนัยอมรบัทุกครัง้ เมือ่ฉนัท าผดิ   

10. พ่อแมไ่ม่จ าเป็นตอ้งพดูถูกเสมอไป   

11. ฉนัไมช่อบพดูใหใ้ครเสยีใจเลย   

12. ฉนัท าการบา้นเสรจ็ทุกครัง้   

13. บางครัง้ฉันอยากขวา้งปาหรอืท าลายขา้วของ   

14. ฉนัไมย่อมใหใ้ครถูกดุเพราะฉนั   

15. บางครัง้ ฉนัคุยอวดเพื่อใหเ้พื่อนประทบัใจ   

16. ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผา้และหอ้งนอนใหเ้รยีบรอ้ย   

17. ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ   

18. บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ่า้นทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดป้ว่ย   

19. บางครัง้ ฉนัอยากใหพ้่อแม่จูจ้ ีก้บัฉนัน้อยลง   

20. ฉนัช่วยเหลอืคนทีล่ าบากเสมอ   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

21. บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉันท าในสิง่ทีแ่มห่า้ม   

22. ฉนัไมเ่คยพดูอะไรใหค้นอื่นเสยีใจเลย   

23. ครเูป็นคนทีรู่ด้กีว่าฉนัในทุกเรือ่ง   

24. ฉนัสุภาพเสมอ แมแ้ต่กบัคนทีไ่มน่่าคบกต็าม   

25. บางครัง้ ฉนัท าในสิง่ทีค่นอื่นหา้ม   

26. ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย   

27. บางครัง้ ฉนักอ็ยากมขีองเหมอืนทีเ่พื่อนม ี   

28. ฉนัเชื่อฟงัพอ่แมเ่สมอ   

29. ฉนัไมเ่คยลมืทีจ่ะพดูว่า “ขอบคุณ”   

30. บางครัง้ ฉนัอยากไปเทีย่วมากกว่าไปโรงเรยีน   

31. ฉนัลา้งมอืก่อนกนิขา้วเสมอ   

32. บางครัง้ ฉนัขีเ้กยีจท างานบา้น ถงึจะรูว้่าพ่อแมอ่ยากใหฉ้นัช่วยกต็าม   

33. ฉนัสนิทกบัเพื่อนใหมไ่ดง้่าย   

34. ฉนัไมเ่คยมคีวามคดิทีจ่ะท าผดิกฎเลย   

35. บางครัง้ ฉนัพยายามแกแ้คน้คนทีเ่คยแกลง้ฉัน   

36. บางครัง้ ฉนัโกรธทีไ่มไ่ดด้งัใจ   

37. ฉนัช่วยเหลอืสตัวท์ีบ่าดเจบ็เสมอ   

38. บางครัง้ ฉนัอยากท าสิง่ทีพ่่อแมบ่อกว่าเดก็ไมค่วรท า   

39. บางครัง้ ฉนัอยากแกลง้คนอื่นอบัอาย   

40. ฉนัไมเ่คยหยบิของคนอื่นไปใช ้โดยไมข่ออนุญาต   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

41. บางครัง้ ฉนัจะหงดุหงดิหากมคีนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเล่น/ท า

การบา้น/เล่นเกมส/์ดูทวี ี

  

42. ฉนัชอบทีจ่ะท างานกบัคนอื่นเสมอ   

43. เวลาเพื่อนขอใหฉ้นัท าอะไรให ้ถงึฉนัจะไมอ่ยากท า ฉนักย็อมท าให้

โดยไมห่งุดหงดิ 

  

44. บางครัง้ ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆ สนใจฟงัฉนัมากขึน้   

45. ฉนัท าสิง่ทีถู่กตอ้งเสมอ   

46. บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากท าตามทีพ่่อแมส่ัง่   

47. บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามคีนมาขอใหฉ้นัท าอะไรให้   

48. บางครัง้ ฉนัโกรธทีค่นอื่นไม่ตามใจฉัน   

 

 

กรุณาตรวจสอบอกีครัง้หน่ึงวา่ ทา่นไดท้ าครบทุกขอ้ ทุกหน้า 

หากครบแลว้ ใหส้ง่สมุดน้ีใหแ้ก่ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพือ่เยบ็สมุดของทา่น 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 


