
 
 
 

 

 

แบบส ารวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ชุดที ่6 
 

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. ฉนัโกงขอ้สอบ ซื่อสตัย ์ ลบ   

2. ฉนัลอกการบา้น ซื่อสตัย ์ ลบ   

3. เมือ่ฉนัท าผดิ ฉนัโกหกเพื่อเอาตวัรอด ซื่อสตัย ์ ลบ   

4. ฉนัแกลง้ปว่ยเพื่อไมไ่ปเรยีน ซื่อสตัย ์ ลบ   

5. ฉนัยมืของคนอื่นแลว้ไมค่นื ซื่อสตัย ์ ลบ   

6. ฉนัท าตวัน่าสงสาร เพื่อใหค้นอื่นเหน็ใจ ซื่อสตัย ์ ลบ   

7. เมือ่ฉนัท าผดิ ฉนัจะไม่ยอมรบัผดิ ซื่อสตัย ์ ลบ   

8. ฉนัแอบหยบิของคนอื่นไปใช ้แลว้ไมค่นื ซื่อสตัย ์ ลบ   

9. ฉนัไมร่กัษาสญัญา ซื่อสตัย ์ ลบ   

10. ฉนัพดูปด ซื่อสตัย ์ ลบ   

11. ฉนัท าผดิกฎระเบยีบของโรงเรยีน มวีนิยั ลบ   

12. ฉนัท าการบา้น/ งานเสรจ็ตรงเวลาตามที่

ตัง้ใจไว ้

มวีนิยั    

13. ฉนัท าการบา้น/ งานเสรจ็ตรงเวลาทีก่ าหนด มวีนิยั    

14. ฉนัเขา้เรยีนตรงเวลา มวีนิยั    

15. ฉนัตื่นนอนตรงเวลา มวีนิยั    

16. ฉนัเขา้นอนตรงเวลา มวีนิยั    

17. ฉนัคุยในขณะทีค่รสูอน มวีนิยั ลบ   

18. ฉนักลบับา้นตรงเวลาหลงัเลกิเรยีน มวีนิยั    

19. ฉนัท าการบา้น/ งานใหเ้สรจ็ตามทีต่ ัง้ใจไว้

ก่อนไปเทีย่วเล่น 

มวีนิยั    

20. ฉนัผดินดักบัคนอื่น มวีนิยั ลบ   

21. ฉนัท าตามกฎระเบยีบของบา้น มวีนิยั    

22. ฉนัวางแผนใหต้นเอง ว่าตอ้งท าอะไรบา้งใน

แต่ละวนั 

มวีนิยั    



 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

23. ฉนัท าตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัตนเอง มวีนิยั    

 



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. เราควรปล่อยใหเ้พื่อนโกงขอ้สอบ ไมอ่ยา่งนัน้

เพื่อนจะสอบตก 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

2. การลอกการบา้นเป็นเรือ่งน่ารงัเกยีจ ซื่อสตัย ์ ลบ   

3. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เรือ่งเสยีหาย ซื่อสตัย ์ ลบ   

4. การแกลง้ปว่ยเป็นการปฏเิสธอยา่งสุภาพ เมือ่

ไมอ่ยากท าอะไร 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

5. เมือ่ยมืเงนิใครแลว้ เราตอ้งคนื ซื่อสตัย ์    

6. คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ ซื่อสตัย ์    

7. เมือ่ท าผดิ เราตอ้งยอมรบัผดิ ซื่อสตัย ์    

8. การแอบหยบิของเลก็ๆ น้อยๆ ของคนอื่นไปใช้

โดยไมค่นื ไมน่ับเป็นการขโมย 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

9. สญัญาตอ้งเป็นสญัญา หา้มเบีย้ว ซื่อสตัย ์    

10. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เรือ่งผดิ หากไม่

ท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

11. การท าตามกฎระเบยีบของโรงเรยีนเป็นสิง่ทีด่ ี มวีนิยั    

12. เราไม่จ าเป็นตอ้งท าการบา้น/ งานใหเ้สรจ็ตรง

เวลาทีต่ ัง้ใจไวเ้สมอไป 

มวีนิยั ลบ   

13. การส่งการบา้น/ งานตรงเวลาทีก่ าหนดเป็นสิง่ที่

ทุกคนควรท า 

มวีนิยั    

14. การเขา้เรยีนสายไมใ่ช่เรือ่งเสยีหาย มวีนิยั ลบ   

15. แมไ้ม่มอีะไรตอ้งรบีท า เรากค็วรตื่นตรงเวลาทุก

วนั 

มวีนิยั    

16. เราควรเขา้นอนตรงเวลาทุกวนั มวีนิยั    

17. การคุยกนัขณะทีค่รสูอนไมใ่ช่เรือ่งผดิ มวีนิยั ลบ   



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

18. การกลบับา้นตรงเวลาหลงัเลกิเรยีนเป็นสิง่ที่

ควรท า 

มวีนิยั    

19. ถา้เราเบื่อการบา้น/ งานทีท่ าอยู ่จะไปเทีย่วเล่น

ก่อนแลว้ค่อยกลบัมาท ากไ็ด้ 

มวีนิยั ลบ   

20. การผดินดัแสดงถงึความไม่มวีนิยั มวีนิยั    

21. เมือ่อยูบ่า้น เราควรท าตามกฎระเบยีบของบา้น

อยา่งเครง่ครดั 

มวีนิยั    

22. การวางแผนท าสิง่ต่าง ๆ ในแต่ละวนัเป็นเรือ่ง

ยุง่ยาก 

มวีนิยั ลบ   

23. เมือ่ตัง้ใจท าอะไร กต็อ้งท าใหไ้ดต้ามนัน้ มวีนิยั    

  

 

 กรุณาตรวจสอบอกีครัง้หน่ึงวา่ ทา่นไดท้ าครบทุกขอ้ ทุกหน้า 

หากครบแลว้ ใหส้ง่สมุดน้ีใหแ้ก่ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพือ่เยบ็สมุดของทา่น 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 


