
 
 
 

 

 

แบบส ารวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ชุดที ่7 
 

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    



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. เราควรดแูลร่างกายใหส้ะอาดอยู่เสมอ 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   

  

 

กรุณาตรวจสอบอกีครัง้หน่ึงวา่ ทา่นไดท้ าครบทุกขอ้ ทุกหน้า 

หากครบแลว้ ใหส้ง่สมุดน้ีใหแ้ก่ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพือ่เยบ็สมุดของทา่น 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 


