
ภาคผนวก ก 

ข้อค าถามพฤตกิรรมคณุธรรม เจตคตติอ่คณุธรรม ในแบบส ารวจชดุตา่งๆ 

 

 ในภาคผนวก ก นีจ้ะแสดงข้อค าถามของมาตรคณุธรรมทัง้หมดในการศกึษาท่ี 1 ซึง่ประกอบไป

ด้วยมาตรวดัพฤตกิรรมและเจตคตขิองคณุธรรมขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาดกาย สะอาดใจ 

สามคัคี มีน า้ใจ เรียงไว้ในตารางท่ี ก1 ถึง ก9 ตามล าดบั และในตารางเหลา่นีย้งัแสดงวา่ข้อค าถามแตล่ะ

ข้อ อยูใ่นข้อท่ีเทา่ไรในแบบวดัชดุตา่งๆ และแสดงวา่ข้อค าถามเหลา่นีไ้ด้ผา่นเกณฑ์การคดัเลือกข้อค าถาม

เพ่ือการน าไปใช้ในการศกึษาตอ่ไปหรือไม่ 

  

  



ตาราง ก1 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมขยนั และเจตคตติอ่ความขยนั 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         

1* ฉนัหาเร่ืองไมท่ าการบ้าน/ งาน 8  3      
2* ฉนัผดัวนัประกนัพรุ่ง 13  4      
3* ฉนัเลกิท าการบ้าน/งานทัง้ที่ยงัท าไมเ่สร็จ 17  5      
4 ฉนัท าการบ้าน/งานอยา่งเตม็ความสามารถ 21  7     x 
5* ฉนัเลอืกงานเบาๆ ที่ไมต้่องใช้ความพยายาม 22  8      
6 เมื่อท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉนัหาทางแก้ไขจนท าได้

เสร็จ 
26  9     x 

7 ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่องให้ใครมา
เคี่ยวเข็ญ 

31  11     x 

8 ฉนัตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งานเสร็จ 46  16     x 
9 ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย 53  19     x 
10 ฉนัทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว 54  20      
 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1 ความขีเ้กียจจะท าให้ฉนัมีชีวิตทีล่ าบาก 2  1     x 
2* ถ้ามีปัญหา เราควรเลกิท างานนัน้ ดีกวา่ทีจ่ะทนท า

ตอ่ไป 
4  2      

3* “หนกัเอาเบาสู้” เป็นความคิดที่ล้าสมยัแล้ว 6  4      
4 ถึงการบ้าน/ งานจะยากแคไ่หน เราก็ไมค่วรล้มเลกิ 7  5     x 
5 เราควรท างานเองโดยไมต้่องให้ใครมาจ า้จีจ้ า้ไช 12  8     x 
6 ฉนัภมูิใจเมือ่ได้ท างานอยา่งเต็มความสามารถ 14  9     x 
7* คนที่ลงมือท างานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนบ้า

งาน 
22  12      

8* แคท่ างานให้เสร็จก็พอแล้ว ไมต้่องท าให้ดีก็ได้ 23  13      
9 งานท่ีต้องใช้ความสามารถ สนกุกวา่งานง่าย ๆ 38  15      
10 การท าการบ้าน/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าให้ฉนัเกง่ขึน้ 50  19     x 

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 

  



ตาราง ก2 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมประหยดั และเจตคติตอ่ความประหยดั 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         

1* ฉนัยืมเงินคนอื่นเพื่อซือ้ของที่ไมจ่ าเป็น 4  1     x 
2* ฉนัซือ้ของตามเพื่อน 7  2     x 
3* ฉนัเสยีเงินจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น เช่น ขนม 

ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั 
20  6  

   
 

4* ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้ 30  10      
5 เมื่อของใช้เสยี ฉนัซอ่มของเสยีนัน้ แทนที่จะซือ้ใหม ่ 32  12      
6 ฉนัดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ 33  13     x 
7 ฉนัแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม 35  14      
8* ฉนัตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด 43  15      
9 ฉนัวางแผนก่อนใช้เงิน 47  17     x 
10 ฉนัออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น 50  18     x 
 เจตคติ (ตอนที่ 3)         
1 เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ 5  3      
2 การวางแผนใช้จา่ยเงินเป็นเร่ืองทีด่ี 10  6      
3* หากเพื่อนซือ้ของใหม ่เราก็ควรซือ้บ้าง จะได้มีอะไร

เหมือน ๆ กนั 
11  7      

4* ถ้าสิง่ของลดราคาต้องรีบซือ้ แม้จะไมไ่ด้ใช้ก็ตาม 17  10     x 
5* ฉนัตกัข้าวมาก่อนเยอะๆ แม้จะมากเกินจ าเป็น จะ

ได้ไมต้่องตกัอีก 
21  11     x 

6* การยืมเงินคนอื่นเพื่อซือ้ของที่อยากได้ไมใ่ช่เร่ือง
เสยีหาย 

31  14     x 

7* การซือ้ของฟุ่ มเฟือยบ้างชว่ยให้ความสขุแก่ชีวิตได้ 40  16     x 
8* การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดกีวา่ประหยดัแล้วไมม่ี

ความสขุ 
43  17     x 

9 เราควรออมเงินคา่ขนมไว้บ้าง อยา่ใช้จนหมด 47  18      
10 เราควรซอ่มแซมสิง่ของให้ใช้ได้นาน แทนที่จะซือ้

ของใหมท่กุครัง้ 
53  20      

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก3 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมซ่ือสตัย์ และเจตคติตอ่ความซ่ือสตัย์ 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         

1* ฉนัโกงข้อสอบ 2   2     
2* ฉนัลอกการบ้าน 5   4     
3* ฉนัแอบหยิบของคนอื่นไปใช้ แล้วไมค่ืน 10   5    x 
4* ฉนัยืมของคนอื่นแล้วไมค่ืน 12   6    x 
5* ฉนัท าตวันา่สงสาร เพื่อให้คนอื่นเห็นใจ 16   9     
6* ฉนัไมรั่กษาสญัญา 25   12    x 
7* ฉนัพดูปด 28   14    x 
8* ฉนัแกล้งป่วยเพื่อไมไ่ปเรียน 42   20     
9* เมื่อฉนัท าผิด ฉนัโกหกเพื่อเอาตวัรอด 45   21     
10* เมื่อฉนัท าผิด ฉนัไมย่อมรับผิด 51   23    x 

 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1* การแอบหยิบของเลก็ๆ น้อยๆ ของคนอื่นไปใช้โดย

ไมค่ืน ไมน่บัเป็นการขโมย 
3   1     

2 เมื่อท าผิด เราต้องยอมรับผิด 19   6    x 
3 คนท าตวันา่สงสารเป็นคนนา่ร าคาญ 20   7     
4* การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เร่ืองผิด หากไมท่ าให้

คนอื่นเดือดร้อน 
25   9    x 

5 สญัญาต้องเป็นสญัญา ห้ามเบีย้ว 42   16     
6* เราควรปลอ่ยให้เพื่อนโกงข้อสอบ ไมอ่ยา่งนัน้เพื่อน

จะสอบตก 
45   18    x 

7* การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เร่ืองเสยีหาย 49   20    x 
8* การแกล้งป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสภุาพ เมือ่ไม่

อยากท าอะไร 
51   21    x 

9 เมื่อยมืเงินใครแล้ว เราต้องคืน 52   22     
10* การลอกการบ้านเป็นเร่ืองนา่รังเกียจ 54   23     
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก4 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมมีวินยั และเจตคตติอ่ความมีวินยั 

ข้อที่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         
1 ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา 1   1     
2 ฉนัท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามที่ตัง้ใจไว้ก่อนไปเทีย่วเลน่ 3   3    x 
3* ฉนัผิดนดักบัคนอื่น 14   7     
4 ฉนัตื่นนอนตรงเวลา 15   8     
5 ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท าอะไรบ้างในแตล่ะวนั 23   10    x 
6 ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาที่ก าหนด 24   11    x 
7 ฉนัเข้านอนตรงเวลา 27   13     
8 ฉนัท าตามสญัญาที่ให้ไว้กบัตนเอง 34   15    x 
9 ฉนัท าตามกฎระเบียบของบ้าน 38   16     

10* ฉนัคยุในขณะท่ีครูสอน 39   17     
11 ฉนักลบับ้านตรงเวลาหลงัเลกิเรียน 40   18     
12 ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาตามที่ตัง้ใจไว้ 41   19    x 
13* ฉนัท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 49   22     

 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1* ถ้าเราเบื่อการบ้าน/ งานท่ีท าอยู ่จะไปเที่ยวเลน่ก่อนแล้วคอ่ย

กลบัมาท าก็ได้ 
8   2     

2 แม้ไมม่ีอะไรต้องรีบท า เราก็ควรตื่นตรงเวลาทกุวนั 13   3    x 
3 การผิดนดัแสดงถงึความไมม่ีวินยั 15   4     
4 การกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลกิเรียนเป็นสิง่ที่ควรท า 16   5    x 
5 เราควรเข้านอนตรงเวลาทกุวนั 24   8    x 
6* การคยุกนัขณะท่ีครูสอนไมใ่ช่เร่ืองผิด 29   10    x 
7* เราไมจ่ าเป็นต้องท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตรงเวลาที่ตัง้ใจไว้

เสมอไป 
30   11     

8* การเข้าเรียนสายไมใ่ช่เร่ืองเสยีหาย 34   12     
9 การสง่การบ้าน/ งานตรงเวลาที่ก าหนดเป็นสิง่ที่ทกุคนควรท า 35   13     
10 เมื่อตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้ 36   14     
11* การวางแผนท าสิง่ตา่ง ๆ ในแตล่ะวนัเป็นเร่ืองยุง่ยาก 37   15     
12 การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นสิง่ที่ดี 44   17    x 
13 เมื่ออยูบ้่าน เราควรท าตามกฎระเบียบของบ้านอยา่ง

เคร่งครัด 
48   19     

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก5 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมสภุาพ และเจตคตติอ่ความสภุาพ 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         

1* ฉนัพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ใหญ่ 6      1  
2 ฉนัขอโทษเมื่อท าผิด 9      2 x 
3* ฉนัพดูแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลงัพดู 11      3  
4* ฉนัแซงควิคนอื่น 18      4  
5 ฉนัขออนญุาตก่อนหยิบของคนอืน่มาใช้ 19      5 x 
6* ฉนัพดูเสยีงดงัเมื่อเข้าห้องสมดุ 29      6  
7 ฉนัไหว้ทกัทายผู้ใหญ่ 36      7 x 
8 ฉนัขอบคณุเมื่อได้รับความชว่ยเหลอืจากคนอื่น 37      8 x 
9* ฉนัพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร 44      9  
10 ฉนัพดูเพราะกบัผู้ใหญ่  48      10 x 
11 ฉนัท าตวัเรียบร้อยเมื่ออยูก่บัผู้ใหญ่ 52      11  
 เจตคติ (ตอนที ่3)         

1* บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็ต้องแซงควิกนับ้าง 1      1  
2* การขอโทษคนอื่นเป็นการแสดงวา่เรายอมแพ้ 9      2  
3 การ"ห้ามคยุในห้องสมดุ" เป็นเร่ืองที่ด ี 18      3  
4 คนเราควร "ไปลา มาไหว้" 26      4 x 
5 เราควรขออนญุาตเจ้าของ ก่อนหยิบของมาใช้ 27      5 x 
6* คนที่พดูเพราะกบัผู้ใหญ่ เป็นคนขีป้ระจบ 28      6  
7* บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็พดูแทรกขณะที่คนอ่ืนก าลงั

พดูได้ 
32      7  

8* การพดูขอบคณุคนอื่นเป็นเร่ืองไมจ่ าเป็นส าหรับฉนั 33      8 x 
9 เราควรพดูจานอบน้อมกบัผู้ใหญ่ 39      9 x 
10 การท าตวัเรียบร้อยตอ่หน้าผู้ใหญ่เป็นเร่ืองที่ทกุคน

ควรท า 
41      10 x 

11* คนที่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจริต 46      11  
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก6 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมสะอาดกาย และเจตคตติอ่ความสะอาดกาย 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         
1 ฉนัล้างมือหลงัเข้าห้องน า้  1   1   x 
2* ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน  4   3    
3 ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ  6   4   x 
4* ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้  9   5    
5* ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้  10   6    
6* ฉนัท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ  12   7    
7 ฉนัดแูลห้องนอนให้สะอาด  18   8    
8* ฉนัขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือสิง่ของสาธารณะ  27   10   x 
9 ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร  33   13   x 
10 ฉนักินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะในโรงอาหาร  42   18    
11 ฉนัราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจากเข้าห้องน า้ที่

โรงเรียน 
 43   19    

12* ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล าคลอง  45   21   x 
 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1 เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ  1   1    
2* เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล าคลองได้

บ้าง เป็นบางครัง้ 
 2   2    

3 เราควรดแูลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ  4   3   x 
4* การอาบน า้ก่อนเข้านอนไมใ่ช่เร่ืองส าคญั  8   5    
5 การไมร่าดน า้หรือไมก่ดชกัโครกเป็นเร่ืองนา่รังเกียจ  14   6    
6 เราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  15   7   x 
7 เราควรรักษาความสะอาดเมื่อใช้โต๊ะอาหารของ

โรงเรียน 
 23   12   x 

8 เราควรล้างมือทกุครัง้หลงัการเข้าห้องน า้  29   14    
9* เราอาจจะขดีเขยีนก าแพง หรือท าลายสิง่ของ

สาธารณะได้บ้าง แตอ่ยา่ท าเป็นประจ า 
 36   17    

10 เราควรดแูลร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอ  38   18   x 
11 เราควรดแูลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ  42   19   x 
12* เราอาจจะเข้านอนโดยไมแ่ปรงฟันได้บ้างเป็น

บางครัง้ 
 45   21    

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก7 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมสะอาดใจ และเจตคติตอ่ความสะอาดใจ 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         
1 ฉนัแสดงความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุ  3   2    
2 ฉนัร่าเริงแจม่ใส  26   9    
3* ฉนัคิดร้ายตอ่คนอื่นเวลาโกรธ  29   11   x 
4 ฉนัหวงัดีตอ่คนอื่น  32   12   x 
5* ฉนัไมไ่ว้ใจใคร  34   14    
6 ฉนัดีใจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสขุ  36   15   x 
7* ฉนัสะใจเมื่อเห็นคนที่ฉนัเกลยีดเดือดร้อน  39   16   x 
8* ฉนัอิจฉาคนอื่น  40   17   x 
9* ฉนัคิดมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ  44   20    
10 ฉนัยกโทษให้คนที่ท าผิด  46   22    
 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1 คนที่คิดดีท าดีตอ่ผู้อื่นเป็นคนจิตใจดี  5   4   x 
2 คนขีอ้ิจฉาเป็นคนไมม่คีวามสขุ  16   8    
3* เป็นเร่ืองธรรมดาที่ เราจะรู้สกึสะใจเมื่อคนท่ีเรา

เกลยีดเดือนร้อน 
 19   9    

4 เราควรให้อภยัผู้อื่น แม้เขาจะท าผิดร้ายแรงก็ตาม  20   10    
5* เราไมค่วรไว้ใจเพื่อน  21   11    
6 การดใีจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสขุแสดงถงึการมี

จิตใจที่ด ี
 28   13   x 

7* การคิดร้ายตอ่คนอื่นไมใ่ช่เร่ืองเสยีหายอะไร  33   15   x 
8* เราไมจ่ าเป็นต้องทดแทนบญุคณุคนทกุคนท่ีมี

พระคณุตอ่เรา 
 35   16   x 

9 คนคิดมากและขีก้งัวลเป็นคนไมม่ีความสขุ  44   20    
10 คนที่ยิม้แย้มแจม่ใส มองโลกในแง่ดี เป็นคนมี

ความสขุ 
 46   22   x 

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก8 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมสามคัคี และเจตคติตอ่ความสามคัคี 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         

1* ในการท างานกลุม่ ฉนัเอาความคิดของฉนัเป็นหลกั  5    2   
2* ฉนัมีปัญหาเมื่อท างานกลุม่  8    4   
3* ฉนัยใุห้คนอื่นทะเลาะกนั  11    5   
4* ฉนัเอาเปรียบเพื่อนในกลุม่  15    8   
5* หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุม่ ฉนัละทิง้งาน  20    12   
6 ฉนัรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งกนัของเพื่อนใน

กลุม่ 
 21    13  x 

7 เมื่อมกีารท างานกลุม่/ชมรม/โรงเรียน ฉนัอาสาเข้า
ร่วม 

 22    14  x 

8 ฉนัยอมเสยีเปรียบ ถ้ากลุม่ได้ประโยชน์  23    15  x 
9 ฉนัยอมรับข้อตกลงของกลุม่  30    19  x 
10 ฉนัรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุม่  37    22  x 
11* ฉนักินแรงเพื่อนในกลุม่  41    24   

 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1* ในการท างานกลุม่ ถ้าเพื่อนคดิวา่เขาเกง่อยูค่นเดยีว 

เราก็ไมจ่ าเป็นต้องช่วยเขา 
 6    2   

2* หากเพื่อนเสนอความเห็นที่ไมเ่ข้าทา่ เราควรให้
เพื่อนหยดุพดู 

 7    3   

3* ถ้าข้อตกลงของกลุม่ท าให้เราเดือดร้อน เราก็ไมต้่อง
ท า 

 11    6   

4 ฉนัคิดวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิง่ทีด่ี  12    7  x 
5 ฉนัชอบอาสาร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ  13    8   
6 ฉนัไมช่อบเห็นเพื่อนในกลุม่ทะเลาะกนั  22    11   
7 เราควรยอมเสยีสละเพื่อเพื่อนในกลุม่  24    12  x 
8 ฉนัยดึถือคติ “รวมกนัเราอยู”่  25    13   
9 ในการท างานกลุม่ เราควรช่วยกนัท างานอยา่งเต็มที่  27    15  x 
10 ถ้ากลุม่แบง่งานให้ท า เราก็ควรท าให้เสร็จ  37    20  x 
11 เราควรท าตามข้อตกลงของกลุม่  40    22  x 

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 



ตาราง ก9 ข้อค าถามท่ีใช้ในมาตรวดัพฤตกิรรมมีน า้ใจ และเจตคติตอ่ความมีน า้ใจ 

ข้อที ่ ค าถาม 1, 3 2, 4 5 6 7 8 9 ใช้จริง 
 พฤติกรรม (ตอนที ่2)         
1 ฉนัช่วยคนท่ีต้องการความชว่ยเหลอื  2    1  x 
2 ฉนัแบง่ขนมให้เพื่อน  7    3  x 
3 ฉนัติวเพื่อนในวิชาที่เพื่อนไมเ่ข้าใจ  13    6  x 
4* ฉนัโยนงานให้คนอื่นท า  14    7   
5* ฉนัเก็บของไว้ใช้คนเดยีว ไมแ่บง่ให้ใคร  16    9   
6* ฉนัหลกีเลีย่ง เวลาเพื่อนขอร้อง  17    10   
7* ฉนัไมแ่บง่ของของฉนัให้ใคร  19    11   
8 ฉนับริจาคเงินเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่น  24    16   
9 ฉนัให้เพื่อนยืมอปุกรณ์การเรียน  25    17  x 
10 ฉนัช่วยดแูลคนในครอบครัว  28    18   
11 ฉนัให้ค าแนะน าเมื่อเพื่อนมีปัญหา  31    20  x 
12* ฉนัช่วยคนอื่น เพราะอยากได้รับค าชม  35    21   
13* ฉนัหลกีเลีย่งที่จะช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน  38    23   

 เจตคติ (ตอนที ่3)         
1* เราควรชว่ยเหลอืผู้อื่น ก็ตอ่เมื่อชว่ยแล้วได้รับค าชม  3    1   
2* แม้คนอื่นล าบาก หากเราไมอ่ยากช่วย ก็ไมต้่องชว่ย  9    4   
3* เราไมจ่ าเป็นต้องชว่ยท างานบ้าน  10    5   
4 การบริจาคเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่น เป็นสิง่ที่ควรท า  17    9  x 
5 เราควรชว่ยเหลอืเพื่อนเมื่อเขาล าบาก  18    10  x 
6 เราควรแบง่ปันของเลน่ให้คนอื่น  26    14   
7* เราไมค่วรเข้าไปช่วยเพื่อน เมื่อเขามีปัญหา  30    16  x 
8 เราควรดแูลคนในครอบครัว  31    17   
9* หากเพื่อนไมรั่บผิดชอบ ก็ไมค่วรให้เขายมือปุกรณ์

เรียน 
 32    18   

10* เราไมค่วรแบง่สิง่ของของเราให้ใครใช้  34    19  x 
11* เราไมค่วรแบง่ของให้กบัใคร  39    21  x 
12 เราควรชว่ยตวิเพื่อนเมื่อเพื่อนไมเ่ข้าใจ  41    23   
13* เราควรแบง่งานให้คนอื่นท ามากๆ เราจะได้สบาย  43    24   
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ภาคผนวก ข 

ข้อค าถามในมาตรวดัการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม และคา่สถิตท่ีิเก่ียวข้องในการศกึษาท่ี 1 

 

 การวิจยันีไ้ด้ใช้มาตรวดัการตอบตามความคาดหวงัของสงัคม 2 มาตร คือ มาตรวดัการตอบสนอง

ตามความคาดหวงัของสงัคมของ Marlowe และ Crowne (Marlown-Crowne Social Desirability Scale: 

MCSD) และมาตรวดัการตอบสนองตามความหวงัของสงัคมส าหรับเดก็ (Child Social Desirability 

Scale: CSD) โดยมาตรนี ้ข้อค าถามและผลการวิเคราะห์ข้อค าถามเบือ้งต้น และข้อค าถามท่ีคดัแล้ว จะ

แสดงไว้ในตารางท่ี ข1 และ ข2 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ ข1  ข้อค าถามในมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมของ Marlowe และ 

Crowne ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือใน

ข้อทีแ่ปล (CITC(33)) และข้อทีค่ดัแลว้ (CITC(16)) (N = 409) 

ข้อที ่ ค าถาม CITC(33) CITC(16) 
1 ก่อนที่จะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ฉนัจะศกึษาข้อมลูของผู้สมคัรทกุคนอยา่งละเอียด .30 .28 
2 ฉนัพร้อมสละเวลาเพื่อช่วยเหลอืคนที่เดือดร้อน .21  
3* ถ้าไมม่คีนคอยจีใ้ห้ท า ฉนัก็ไมน่กึอยากท างานตอ่จนเสร็จ .14  
4 ฉนัไมเ่คยเกลยีดใครอยา่งจริงจงั .31 .33 
5* บางครัง้ ฉนัก็ไมแ่นใ่จวา่ชีวิตฉนัจะประสบความส าเร็จ .14  
6* บางครัง้ ฉนัโกรธที่ท าอะไรไมไ่ด้ดงัใจ .16  
7 ฉนัระมดัระวงัการแตง่กายของตวัเองให้ดดูีอยูต่ลอดเวลา .16  
8 ฉนัมีมารยาทดใีนการรับประทานอาหารไมว่า่จะเป็นในบ้านหรือนอกบ้าน .30 .26 
9* ฉนัจะดหูนงัโดยไมจ่่ายเงิน ถ้าแนใ่จวา่ไมม่ใีครรู้ .06  
10* บางครัง้ ฉนัล้มเลกิงานท่ีท าเพราะไมม่ัน่ใจในความสามารถของตนเอง .14  
11* ฉนัชอบซุบซิบนินทาในบางครัง้ .29 .30 
12* มีบางครัง้ที่ฉนัอยากตอ่ต้านผู้ใหญ่ แม้สิง่ที่ทา่นพดูนัน้จะถกูต้องก็ตาม .30 .33 
13 ฉนัเป็นผู้ ฟังที่ดีเสมอ ไมว่า่จะอยูก่บัใคร .32 .28 
14* ฉนัเคย “แกล้งป่วย” เวลาไมอ่ยากท าอะไร .08  
15* บางครัง้ ฉนัก็เอาเปรียบผู้อื่นเหมอืนกนั .29 .31 
16 ฉนักล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเองเสมอ .19  
17 ฉนัพยายามท าในสิง่ที่ฉนัสอนคนอื่น .12  
18 ฉนัสามารถคบกบัคนปากเสยี นสิยันา่รังเกียจได้ .08  
19* บางครัง้ ฉนัคิดแตจ่ะแก้เผ็ดคนท่ีร้ายกบัฉนั แทนที่จะให้อภยั และลมืเร่ืองไมด่เีสยี .32 .34 



ข้อที ่ ค าถาม CITC(33) CITC(16) 
20 เวลาไมรู้่อะไร ฉนัจะยอมรับแตโ่ดยดวีา่ฉนัไมรู้่ .12  
21 ฉนัสภุาพเสมอ แม้กบัคนไมม่มีารยาท .40 .37 
22* บางครัง้ ฉนัก็เอาแตใ่จตวัเอง .15  
23* บางครัง้ ฉนันกึอยากท าลายข้าวของ .32 .33 
24 ฉนัไมย่อมให้คนอื่นถกูลงโทษเพราะความผิดของฉนั -.06  
25 ฉนัไมเ่คยโกรธเลย เวลามีใครมาทวงบญุคณุ .31 .29 
26 ฉนัไมเ่คยหงดุหงิดเลย เวลามใีครคิดไมต่รงกบัฉนั .19  
27 ฉนัไมเ่คยละเลยทีจ่ะตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์กอ่นออกเดินทางไกลทกุครัง้ .24  
28* บางครัง้ ฉนัก็อิจฉาความโชคดีของคนอื่น .36 .38 
29 ฉนัไมช่อบเอาเร่ืองของคนอื่นไปเลา่ตอ่  .21 .24 
30* บางครัง้ฉนัหงดุหงิดเวลาที่มคีนมาขอให้ช่วย .29 .29 
31 ฉนัไมเ่คยรู้สกึเลยวา่ ฉนัถกูลงโทษโดยไร้เหตผุล .25 .27 
32* ฉนัคิดวา่สมควรแล้วที่คนบางคนจะพบกบัเร่ืองที่เลวร้าย .21 .27 
33 ฉนัไมเ่คยตัง้ใจที่จะพดูให้คนอื่นรู้สกึเสยีใจเลย .20  
 M 0.52 0.43 
 SD 0.13 0.20 
  .71 .71 

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

  



ตารางที่ ข1  ข้อค าถามในมาตรวดัการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมส าหรับเด็ก ผลการ

วิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อทีแ่ปล 

(CITC(48)) และข้อที่คดัแล้ว (CITC(16)) (N = 236) 

ข้อที ่ ค าถาม CITC(33) CITC(16) 
1 ฉนัสนกุเสมอเวลาไปเที่ยว .23  
2* บางครัง้ฉนัก็โกหกบ้าง .26  
3 ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ที่ถกูบอกให้เลกิเลน่เพื่อไปทานข้าวหรือไปโรงเรียน .31  
4* บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากแบง่ของให้เพื่อน .31  
5 ฉนัเคารพคนที่มอีายมุากกวา่เสมอ .25  
6 ฉนัไมเ่คยรังแกเดก็เลก็กวา่เลย .31  
7* บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามทีค่รูสัง่ .46 .44 
8 ฉนัไมเ่คยเถียงพอ่แมเ่ลย .48 .58 
9 ฉนัยอมรับทกุครัง้ เมื่อฉนัท าผิด .36  

10* พอ่แมไ่มจ่ าเป็นต้องพดูถกูเสมอไป .23  
11 ฉนัไมช่อบพดูให้ใครเสยีใจเลย .21  
12 ฉนัท าการบ้านเสร็จทกุครัง้ .22  
13* บางครัง้ฉนัอยากขว้างปาหรือท าลายข้าวของ .30  
14 ฉนัไมย่อมให้ใครถกูดเุพราะฉนั .10  
15* บางครัง้ ฉนัคยุอวดเพื่อให้เพื่อนประทบัใจ .17  
16 ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผ้าและห้องนอนให้เรียบร้อย .39  
17 ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ .35 .40 
18* บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ้่านทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้ป่วย .35  
19* บางครัง้ ฉนัอยากให้พอ่แมจู่้ จีก้บัฉนัน้อยลง .35 .40 
20 ฉนัช่วยเหลอืคนที่ล าบากเสมอ .34  
21* บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉนัท าในสิง่ที่แมห้่าม .38 .54 
22 ฉนัไมเ่คยพดูอะไรให้คนอื่นเสยีใจเลย .47 .46 
23 ครูเป็นคนท่ีรู้ดีกวา่ฉนัในทกุเร่ือง .34  
24 ฉนัสภุาพเสมอ แม้แตก่บัคนที่ไมน่า่คบก็ตาม .26  
25* บางครัง้ ฉนัท าในสิง่ทีค่นอื่นห้าม .30 .36 
26 ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย .30 .40 
27* บางครัง้ ฉนัก็อยากมีของเหมือนที่เพื่อนมี .23  
28 ฉนัเช่ือฟังพอ่แมเ่สมอ .54 .52 
29 ฉนัไมเ่คยลมืที่จะพดูวา่ “ขอบคณุ” .18  
30* บางครัง้ ฉนัอยากไปเทีย่วมากกวา่ไปโรงเรียน .39  
31 ฉนัล้างมือก่อนกินข้าวเสมอ .38 .38 



ข้อที ่ ค าถาม CITC(33) CITC(16) 
32* บางครัง้ ฉนัขีเ้กียจท างานบ้าน ถงึจะรู้วา่พอ่แมอ่ยากให้ฉนัชว่ยก็ตาม .43 .46 
33 ฉนัสนิทกบัเพื่อนใหมไ่ด้งา่ย .05  
34 ฉนัไมเ่คยมคีวามคดิที่จะท าผิดกฎเลย .47 .50 
35* บางครัง้ ฉนัพยายามแก้แค้นคนที่เคยแกล้งฉนั .42  
36* บางครัง้ ฉนัโกรธที่ไมไ่ด้ดงัใจ .37 .42 
37 ฉนัช่วยเหลอืสตัว์ที่บาดเจ็บเสมอ .30  
38* บางครัง้ ฉนัอยากท าสิง่ที่พอ่แมบ่อกวา่เดก็ไมค่วรท า .29  
39* บางครัง้ ฉนัอยากแกล้งคนอื่นอบัอาย .27  
40 ฉนัไมเ่คยหยิบของคนอื่นไปใช้ โดยไมข่ออนญุาต .24  
41* บางครัง้ ฉนัจะหงดุหงิดหากมคีนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเลน่/ท าการบ้าน/เลน่เกมส์/

ดทูีว ี
.40 .40 

42 ฉนัชอบท่ีจะท างานกบัคนอื่นเสมอ .18  
43 เวลาเพื่อนขอให้ฉนัท าอะไรให้ ถงึฉนัจะไมอ่ยากท า ฉนัก็ยอมท าให้โดยไมห่งดุหงิด .21  
44* บางครัง้ ฉนัอยากให้เพื่อนๆ สนใจฟังฉนัมากขึน้ .16  
45 ฉนัท าสิง่ที่ถกูต้องเสมอ .41 .42 
46* บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากท าตามที่พอ่แมส่ัง่ .50 .52 
47* บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามีคนมาขอให้ฉนัท าอะไรให้ .43  
48* บางครัง้ ฉนัโกรธที่คนอื่นไมต่ามใจฉนั .34  

 M 0.46 0.28 
 SD 0.16 0.24 
  .86 .84 

หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

  



ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งแบบส ารวจในการศกึษาครัง้ท่ี 1 

 
 ในการเรียงล าดบัของแบบส ารวจ จะเรียงล าดบัจากแบบส ารวจท่ี 1 ถึง 9 ท่ีใช้ในการศกึษาท่ี 1 โดย

แบบส ารวจท่ี 1 และ 2 จะใช้กบัผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อาชีวศกึษา และมหาวิทยาลยั แบบ

ส ารวจท่ี 3 และ 4 จะใช้กบัผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และแบบส ารวจท่ี 5 ถึง 9 จะใช้กบัผู้ เรียนระดบั

ประถมศกึษาปีท่ี 6 สามารถอา่นรายละเอียดองค์ประกอบของแบบส ารวจชดุตา่งๆ ได้ดงัตารางท่ี 2 

  



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่1 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)   คนเดียว  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นมีรายได้วนัละ   ................................................. บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา     

2. ฉนัโกงข้อสอบ     

3. ฉนัท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามท่ีตัง้ใจไว้

ก่อนไปเท่ียวเลน่ 

    

4. ฉนัยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีไมจ่ าเป็น     

5. ฉนัลอกการบ้าน     

6. ฉนัพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ใหญ่     

7. ฉนัซือ้ของตามเพื่อน     

8. ฉนัหาเร่ืองไมท่ าการบ้าน/ งาน     

9. ฉนัขอโทษเม่ือท าผิด     

10. ฉนัแอบหยิบของคนอ่ืนไปใช้ แล้วไมคื่น     

11. ฉนัพดูแทรกขณะท่ีผู้ อ่ืนก าลงัพดู     

12. ฉนัยืมของคนอ่ืนแล้วไมคื่น     

13. ฉนัผดัวนัประกนัพรุ่ง     

14. ฉนัผิดนดักบัคนอ่ืน     

15. ฉนัต่ืนนอนตรงเวลา     

16. ฉนัท าตวันา่สงสาร เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นใจ     

17. ฉนัเลิกท าการบ้าน/งานทัง้ท่ียงัท าไมเ่สร็จ     

18. ฉนัแซงควิคนอ่ืน     

19. ฉนัขออนญุาตก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้     

20. ฉนัเสียเงินจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น เชน่ 

ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั 

    

21. ฉนัท าการบ้าน/งานอยา่งเตม็ความสามารถ     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. ฉนัเลือกงานเบาๆ ท่ีไม่ต้องใช้ความ

พยายาม 

    

23. ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท าอะไรบ้างใน

แตล่ะวนั 

    

24. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาท่ีก าหนด     

25. ฉนัไมรั่กษาสญัญา     

26. เม่ือท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉันหาทางแก้ไข

จนท าได้เสร็จ 

    

27. ฉนัเข้านอนตรงเวลา     

28. ฉนัพดูปด     

29. ฉนัพดูเสียงดงัเม่ือเข้าห้องสมดุ     

30. ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้     

31. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่องให้ใคร

มาเคี่ยวเข็ญ 

    

32. เม่ือของใช้เสีย ฉันซอ่มของเสียนัน้ แทนท่ีจะ

ซือ้ใหม่ 

    

33. ฉนัดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

34. ฉนัท าตามสญัญาท่ีให้ไว้กบัตนเอง     

35. ฉนัแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม     

36. ฉนัไหว้ทกัทายผู้ใหญ่     

37. ฉนัขอบคณุเม่ือได้รับความช่วยเหลือจาก

คนอ่ืน 

    

38. ฉนัท าตามกฎระเบียบของบ้าน     

39. ฉนัคยุในขณะท่ีครูสอน     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

40. ฉนักลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียน     

41. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาตามท่ี

ตัง้ใจไว้ 

    

42. ฉนัแกล้งป่วยเพ่ือไมไ่ปเรียน     

43. ฉนัตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด     

44. ฉนัพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร     

45. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัโกหกเพ่ือเอาตวัรอด     

46. ฉนัตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งานเสร็จ     

47. ฉนัวางแผนก่อนใช้เงิน     

48. ฉนัพดูเพราะกบัผู้ใหญ่      

49. ฉนัท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน     

50. ฉนัออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น     

51. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัไมย่อมรับผิด     

52. ฉนัท าตวัเรียบร้อยเม่ืออยูก่บัผู้ใหญ่     

53. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

    

54. ฉนัทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแล้ว     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็ต้องแซงควิกนับ้าง     

2. ความขีเ้กียจจะท าให้ฉนัมีชีวิตท่ีล าบาก     

3. การแอบหยิบของเล็กๆ น้อยๆ ของคนอ่ืนไปใช้

โดยไมคื่น ไมน่บัเป็นการขโมย 

    

4. ถ้ามีปัญหา เราควรเลิกท างานนัน้ ดีกวา่ท่ีจะ

ทนท าตอ่ไป 

    

5. เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

6. “หนกัเอาเบาสู้” เป็นความคิดท่ีล้าสมยัแล้ว     

7. ถึงการบ้าน/ งานจะยากแคไ่หน เราก็ไมค่วร

ล้มเลิก 

    

8. ถ้าเราเบื่อการบ้าน/ งานท่ีท าอยู่ จะไปเท่ียว

เลน่ก่อนแล้วคอ่ยกลบัมาท าก็ได้ 

    

9. การขอโทษคนอ่ืนเป็นการแสดงวา่เรายอมแพ้     

10. การวางแผนใช้จ่ายเงินเป็นเร่ืองท่ีดี     

11. หากเพ่ือนซือ้ของใหม่ เราก็ควรซือ้บ้าง จะได้มี

อะไรเหมือน ๆ กนั 

    

12. เราควรท างานเองโดยไม่ต้องให้ใครมาจ า้จีจ้ า้

ไช 

    

13. แม้ไมมี่อะไรต้องรีบท า เราก็ควรต่ืนตรงเวลา

ทกุวนั 

    

14. ฉนัภมูิใจเม่ือได้ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ     

15. การผิดนดัแสดงถึงความไมมี่วินยั     

16. การกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียนเป็นสิ่งท่ี

ควรท า 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

17. ถ้าสิ่งของลดราคาต้องรีบซือ้ แม้จะไมไ่ด้ใช้ก็

ตาม 

    

18. การ"ห้ามคยุในห้องสมดุ" เป็นเร่ืองท่ีดี     

19. เม่ือท าผิด เราต้องยอมรับผิด     

20. คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ     

21. ฉนัตกัข้าวมาก่อนเยอะๆ แม้จะมากเกินจ าเป็น 

จะได้ไมต้่องตกัอีก 

    

22. คนท่ีลงมือท างานทนัทีท่ีได้รับมอบหมาย เป็น

คนบ้างาน 

    

23. แคท่ างานให้เสร็จก็พอแล้ว ไมต้่องท าให้ดีก็ได้     

24. เราควรเข้านอนตรงเวลาทกุวนั     

25. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองผิด หากไม่

ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน 

    

26. คนเราควร "ไปลา มาไหว้"     

27. เราควรขออนญุาตเจ้าของ ก่อนหยิบของมาใช้     

28. คนท่ีพดูเพราะกบัผู้ใหญ่ เป็นคนขีป้ระจบ     

29. การคยุกนัขณะท่ีครูสอนไมใ่ชเ่ร่ืองผิด     

30. เราไมจ่ าเป็นต้องท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตรง

เวลาท่ีตัง้ใจไว้เสมอไป 

    

31. การยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีอยากได้ไมใ่ช่

เร่ืองเสียหาย 

    

32. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็พดูแทรกขณะท่ีคนอ่ืน

ก าลงัพดูได้ 

    

33. การพดูขอบคณุคนอ่ืนเป็นเร่ืองไมจ่ าเป็น

ส าหรับฉนั 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

34. การเข้าเรียนสายไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     

35. การสง่การบ้าน/ งานตรงเวลาท่ีก าหนดเป็นสิ่ง

ท่ีทกุคนควรท า 

    

36. เม่ือตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้     

37. การวางแผนท าสิ่งตา่ง ๆ ในแตล่ะวนัเป็นเร่ือง

ยุง่ยาก 

    

38. งานท่ีต้องใช้ความสามารถ สนกุกวา่งานง่าย 

ๆ 

    

39. เราควรพดูจานอบน้อมกบัผู้ใหญ่     

40. การซือ้ของฟุ่ มเฟือยบ้างชว่ยให้ความสขุแก่

ชีวิตได้ 

    

41. การท าตวัเรียบร้อยตอ่หน้าผู้ ใหญ่เป็นเร่ืองท่ี

ทกุคนควรท า 

    

42. สญัญาต้องเป็นสญัญา ห้ามเบีย้ว     

43. การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดีกวา่ประหยดั

แล้วไมมี่ความสขุ 

    

44. การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีดี     

45. เราควรปลอ่ยให้เพ่ือนโกงข้อสอบ ไมอ่ยา่งนัน้

เพ่ือนจะสอบตก 

    

46. คนท่ีมีมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจริต     

47. เราควรออมเงินคา่ขนมไว้บ้าง อยา่ใช้จนหมด     

48. เม่ืออยู่บ้าน เราควรท าตามกฎระเบียบของ

บ้านอยา่งเคร่งครัด 

    

49. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

50. การท าการบ้าน/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าให้ฉนั

เก่งขึน้ 

    

51. การแกล้งป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสภุาพ เม่ือ

ไมอ่ยากท าอะไร 

    

52. เม่ือยืมเงินใครแล้ว เราต้องคืน     

53. เราควรซ่อมแซมสิ่งของให้ใช้ได้นาน แทนท่ีจะ

ซือ้ของใหมท่กุครัง้ 

    

54. การลอกการบ้านเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ     

 



ตอนท่ี 4 แบบส ารวจพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะดงัประโยคเหล่านีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร” เป็นจริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   

 

หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สึกรังเกียจใคร” ไมจ่ริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   
  



 จริง ไมจ่ริง 

1. ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ฉนัจะศกึษาข้อมลูของผู้สมคัรทกุ

คนอยา่งละเอียด 

  

2. ฉนัพร้อมสละเวลาเพ่ือชว่ยเหลือคนท่ีเดือดร้อน   

3. ถ้าไมมี่คนคอยจีใ้ห้ท า ฉนัก็ไมน่กึอยากท างานตอ่จนเสร็จ   

4. ฉนัไมเ่คยเกลียดใครอย่างจริงจงั   

5. บางครัง้ ฉนัก็ไมแ่นใ่จวา่ชีวิตฉนัจะประสบความส าเร็จ   

6. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีท าอะไรไม่ได้ดงัใจ   

7. ฉนัระมดัระวงัการแตง่กายของตวัเองให้ดดีูอยูต่ลอดเวลา   

8. ฉนัมีมารยาทดีในการรับประทานอาหารไมว่า่จะเป็นในบ้านหรือนอก

บ้าน 

  

9. ฉนัจะดหูนงัโดยไมจ่า่ยเงิน ถ้าแนใ่จวา่ไมมี่ใครรู้   

10. บางครัง้ ฉนัล้มเลิกงานท่ีท าเพราะไมม่ัน่ใจในความสามารถของ

ตนเอง 

  

11. ฉนัชอบซุบซิบนินทาในบางครัง้   

12. มีบางครัง้ท่ีฉนัอยากตอ่ต้านผู้ใหญ่ แม้สิ่งท่ีทา่นพดูนัน้จะถกูต้องก็   

13. ฉนัเป็นผู้ ฟังท่ีดีเสมอ ไมว่า่จะอยูก่บัใคร   

14. ฉนัเคย “แกล้งป่วย” เวลาไม่อยากท าอะไร   

15. บางครัง้ ฉนัก็เอาเปรียบผู้ อ่ืนเหมือนกนั   

16. ฉนักล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเองเสมอ   

17. ฉนัพยายามท าในสิ่งท่ีฉนัสอนคนอ่ืน   

18. ฉนัสามารถคบกบัคนปากเสีย นิสยัน่ารังเกียจได้   

19. บางครัง้ ฉนัคิดแตจ่ะแก้เผ็ดคนท่ีร้ายกบัฉนั แทนท่ีจะให้อภยั และลืม

เร่ืองไมดี่เสีย 

  

20. เวลาไมรู้่อะไร ฉนัจะยอมรับแตโ่ดยดีวา่ฉนัไมรู้่   

21. ฉนัสภุาพเสมอ แม้กบัคนไม่มีมารยาท   



 จริง ไมจ่ริง 

22. บางครัง้ ฉนัก็เอาแตใ่จตวัเอง   

23. บางครัง้ ฉนันกึอยากท าลายข้าวของ   

24. ฉนัไมย่อมให้คนอ่ืนถกูลงโทษเพราะความผิดของฉนั   

25. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย เวลามีใครมาทวงบญุคณุ   

26. ฉนัไมเ่คยหงดุหงิดเลย เวลามีใครคิดไมต่รงกบัฉนั   

27. ฉนัไมเ่คยละเลยท่ีจะตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดนิ

ทางไกลทกุครัง้ 

  

28. บางครัง้ ฉนัก็อิจฉาความโชคดีของคนอ่ืน   

29. ฉนัไมช่อบเอาเร่ืองของคนอ่ืนไปเลา่ตอ่    

30. บางครัง้ฉนัหงุดหงิดเวลาท่ีมีคนมาขอให้ชว่ย   

31. ฉนัไมเ่คยรู้สกึเลยวา่ ฉนัถกูลงโทษโดยไร้เหตผุล   

32. ฉนัคดิวา่สมควรแล้วท่ีคนบางคนจะพบกบัเร่ืองท่ีเลวร้าย   

33. ฉนัไมเ่คยตัง้ใจท่ีจะพดูให้คนอ่ืนรู้สกึเสียใจเลย   

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่2 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)   คนเดียว  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นมีรายได้วนัละ   ................................................. บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัล้างมือหลงัเข้าห้องน า้     

2. ฉนัชว่ยคนท่ีต้องการความช่วยเหลือ     

3. ฉนัแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ     

4. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน     

5. ในการท างานกลุม่ ฉนัเอาความคดิของฉนั

เป็นหลกั 

    

6. ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

7. ฉนัแบง่ขนมให้เพ่ือน     

8. ฉนัมีปัญหาเม่ือท างานกลุม่     

9. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

10. ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

11. ฉนัยใุห้คนอ่ืนทะเลาะกนั     

12. ฉนัท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ     

13. ฉนัตวิเพ่ือนในวิชาท่ีเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

14. ฉนัโยนงานให้คนอ่ืนท า     

15. ฉนัเอาเปรียบเพ่ือนในกลุม่     

16. ฉนัเก็บของไว้ใช้คนเดียว ไมแ่บง่ให้ใคร     

17. ฉนัหลีกเล่ียง เวลาเพ่ือนขอร้อง     

18. ฉนัดแูลห้องนอนให้สะอาด     

19. ฉนัไมแ่บง่ของของฉนัให้ใคร     

20. หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุม่ ฉนัละทิง้งาน     

21. ฉนัรับฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัของ

เพ่ือนในกลุม่ 

    



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. เม่ือมีการท างานกลุม่/ชมรม/โรงเรียน ฉนั

อาสาเข้าร่วม 

    

23. ฉนัยอมเสียเปรียบ ถ้ากลุม่ได้ประโยชน์     

24. ฉนับริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน     

25. ฉนัให้เพ่ือนยืมอปุกรณ์การเรียน     

26. ฉนัร่าเริงแจม่ใส     

27. ฉนัขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือสิ่งของ

สาธารณะ 

    

28. ฉนัชว่ยดแูลคนในครอบครัว     

29. ฉนัคดิร้ายตอ่คนอ่ืนเวลาโกรธ     

30. ฉนัยอมรับข้อตกลงของกลุม่     

31. ฉนัให้ค าแนะน าเม่ือเพ่ือนมีปัญหา     

32. ฉนัหวงัดีตอ่คนอ่ืน     

33. ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร     

34. ฉนัไมไ่ว้ใจใคร     

35. ฉนัชว่ยคนอ่ืน เพราะอยากได้รับค าชม     

36. ฉนัดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุ     

37. ฉนัรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนๆ ในกลุม่     

38. ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะชว่ยผู้ปกครองท างานบ้าน     

39. ฉนัสะใจเม่ือเห็นคนท่ีฉนัเกลียดเดือดร้อน     

40. ฉนัอิจฉาคนอ่ืน     

41. ฉนักินแรงเพ่ือนในกลุม่     

42. ฉนักินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะในโรง

อาหาร 

    



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

43. ฉนัราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจากเข้า

ห้องน า้ท่ีโรงเรียน 

    

44. ฉนัคดิมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ     

45. ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรือในแม่น า้ล าคลอง     

46. ฉนัยกโทษให้คนท่ีท าผิด     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

2. เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล า

คลองได้บ้าง เป็นบางครัง้ 

    

3. เราควรช่วยเหลือผู้ อ่ืน ก็ตอ่เม่ือชว่ยแล้วได้

รับค าชม 

    

4. เราควรดแูลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่

เสมอ 

    

5. คนท่ีคดิดีท าดีตอ่ผู้ อ่ืนเป็นคนจิตใจดี     

6. ในการท างานกลุม่ ถ้าเพ่ือนคดิว่าเขาเก่งอยู่

คนเดียว เราก็ไมจ่ าเป็นต้องชว่ยเขา 

    

7. หากเพ่ือนเสนอความเห็นท่ีไมเ่ข้าทา่ เราควร

ให้เพ่ือนหยดุพดู 

    

8. การอาบน า้ก่อนเข้านอนไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญั     

9. แม้คนอ่ืนล าบาก หากเราไม่อยากช่วย ก็ไม่

ต้องชว่ย 

    

10. เราไมจ่ าเป็นต้องชว่ยท างานบ้าน     

11. ถ้าข้อตกลงของกลุม่ท าให้เราเดือดร้อน เราก็

ไมต้่องท า 

    

12. ฉนัคดิวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็น

สิ่งท่ีดี 

    

13. ฉนัชอบอาสาร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ     

14. การไมร่าดน า้หรือไมก่ดชกัโครกเป็นเร่ืองนา่

รังเกียจ 

    

15. เราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร     

16. คนขีอิ้จฉาเป็นคนไมมี่ความสขุ     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

17. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีควรท า     

18. เราควรช่วยเหลือเพ่ือนเม่ือเขาล าบาก     

19. เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี เราจะรู้สึกสะใจเม่ือคนท่ี

เราเกลียดเดือนร้อน 

    

20. เราควรให้อภยัผู้ อ่ืน แม้เขาจะท าผิดร้ายแรงก็

ตาม 

    

21. เราไมค่วรไว้ใจเพื่อน     

22. ฉนัไมช่อบเห็นเพ่ือนในกลุม่ทะเลาะกนั     

23. เราควรรักษาความสะอาดเม่ือใช้โต๊ะอาหาร

ของโรงเรียน 

    

24. เราควรยอมเสียสละเพ่ือเพ่ือนในกลุม่     

25. ฉนัยดึถือคต ิ“รวมกนัเราอยู่”     

26. เราควรแบง่ปันของเลน่ให้คนอ่ืน     

27. ในการท างานกลุม่ เราควรช่วยกนัท างานอยา่ง

เตม็ท่ี 

    

28. การดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุแสดงถึงการ

มีจิตใจท่ีดี 

    

29. เราควรล้างมือทกุครัง้หลงัการเข้าห้องน า้     

30. เราไมค่วรเข้าไปช่วยเพ่ือน เม่ือเขามีปัญหา     

31. เราควรดแูลคนในครอบครัว     

32. หากเพ่ือนไมรั่บผิดชอบ ก็ไมค่วรให้เขายืม

อปุกรณ์เรียน 

    

33. การคิดร้ายตอ่คนอ่ืนไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหายอะไร     

34. เราไมค่วรแบง่สิ่งของของเราให้ใครใช้     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

35. เราไมจ่ าเป็นต้องทดแทนบญุคณุคนทกุคนท่ีมี

พระคณุตอ่เรา 

    

36. เราอาจจะขีดเขียนก าแพง หรือท าลายสิ่งของ

สาธารณะได้บ้าง แตอ่ย่าท าเป็นประจ า 

    

37. ถ้ากลุม่แบง่งานให้ท า เราก็ควรท าให้เสร็จ     

38. เราควรดแูลร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอ     

39. เราไมค่วรแบง่ของให้กบัใคร     

40. เราควรท าตามข้อตกลงของกลุม่     

41. เราควรช่วยติวเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

42. เราควรดแูลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ     

43. เราควรแบง่งานให้คนอ่ืนท ามากๆ เราจะได้

สบาย 

    

44. คนคิดมากและขีก้งัวลเป็นคนไมมี่ความสขุ     

45. เราอาจจะเข้านอนโดยไมแ่ปรงฟันได้บ้างเป็น

บางครัง้ 

    

46. คนท่ียิม้แย้มแจม่ใส มองโลกในแง่ดี เป็นคนมี

ความสขุ 

    

 



ตอนท่ี 4 แบบส ารวจพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะดงัประโยคเหล่านีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร” เป็นจริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   

 

หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สึกรังเกียจใคร” ไมจ่ริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   
  



 จริง ไมจ่ริง 

34. ก่อนท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ฉนัจะศกึษาข้อมลูของผู้สมคัรทกุ

คนอยา่งละเอียด 

  

35. ฉนัพร้อมสละเวลาเพ่ือชว่ยเหลือคนท่ีเดือดร้อน   

36. ถ้าไมมี่คนคอยจีใ้ห้ท า ฉนัก็ไมน่กึอยากท างานตอ่จนเสร็จ   

37. ฉนัไมเ่คยเกลียดใครอย่างจริงจงั   

38. บางครัง้ ฉนัก็ไมแ่นใ่จวา่ชีวิตฉนัจะประสบความส าเร็จ   

39. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีท าอะไรไม่ได้ดงัใจ   

40. ฉนัระมดัระวงัการแตง่กายของตวัเองให้ดดีูอยูต่ลอดเวลา   

41. ฉนัมีมารยาทดีในการรับประทานอาหารไมว่า่จะเป็นในบ้านหรือนอก

บ้าน 

  

42. ฉนัจะดหูนงัโดยไมจ่า่ยเงิน ถ้าแนใ่จวา่ไมมี่ใครรู้   

43. บางครัง้ ฉนัล้มเลิกงานท่ีท าเพราะไมม่ัน่ใจในความสามารถของ

ตนเอง 

  

44. ฉนัชอบซุบซิบนินทาในบางครัง้   

45. มีบางครัง้ท่ีฉนัอยากตอ่ต้านผู้ใหญ่ แม้สิ่งท่ีทา่นพดูนัน้จะถกูต้องก็   

46. ฉนัเป็นผู้ ฟังท่ีดีเสมอ ไมว่า่จะอยูก่บัใคร   

47. ฉนัเคย “แกล้งป่วย” เวลาไม่อยากท าอะไร   

48. บางครัง้ ฉนัก็เอาเปรียบผู้ อ่ืนเหมือนกนั   

49. ฉนักล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเองเสมอ   

50. ฉนัพยายามท าในสิ่งท่ีฉนัสอนคนอ่ืน   

51. ฉนัสามารถคบกบัคนปากเสีย นิสยัน่ารังเกียจได้   

52. บางครัง้ ฉนัคิดแตจ่ะแก้เผ็ดคนท่ีร้ายกบัฉนั แทนท่ีจะให้อภยั และลืม

เร่ืองไมดี่เสีย 

  

53. เวลาไมรู้่อะไร ฉนัจะยอมรับแตโ่ดยดีวา่ฉนัไมรู้่   

54. ฉนัสภุาพเสมอ แม้กบัคนไม่มีมารยาท   



 จริง ไมจ่ริง 

55. บางครัง้ ฉนัก็เอาแตใ่จตวัเอง   

56. บางครัง้ ฉนันกึอยากท าลายข้าวของ   

57. ฉนัไมย่อมให้คนอ่ืนถกูลงโทษเพราะความผิดของฉนั   

58. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย เวลามีใครมาทวงบญุคณุ   

59. ฉนัไมเ่คยหงดุหงิดเลย เวลามีใครคิดไมต่รงกบัฉนั   

60. ฉนัไมเ่คยละเลยท่ีจะตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดนิ

ทางไกลทกุครัง้ 

  

61. บางครัง้ ฉนัก็อิจฉาความโชคดีของคนอ่ืน   

62. ฉนัไมช่อบเอาเร่ืองของคนอ่ืนไปเลา่ตอ่    

63. บางครัง้ฉนัหงุดหงิดเวลาท่ีมีคนมาขอให้ชว่ย   

64. ฉนัไมเ่คยรู้สกึเลยวา่ ฉนัถกูลงโทษโดยไร้เหตผุล   

65. ฉนัคดิวา่สมควรแล้วท่ีคนบางคนจะพบกบัเร่ืองท่ีเลวร้าย   

66. ฉนัไมเ่คยตัง้ใจท่ีจะพดูให้คนอ่ืนรู้สกึเสียใจเลย   

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่3 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)   คนเดียว  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นมีรายได้วนัละ   ................................................. บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา     

2. ฉนัโกงข้อสอบ     

3. ฉนัท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามท่ีตัง้ใจไว้

ก่อนไปเท่ียวเลน่ 

    

4. ฉนัยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีไมจ่ าเป็น     

5. ฉนัลอกการบ้าน     

6. ฉนัพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ใหญ่     

7. ฉนัซือ้ของตามเพื่อน     

8. ฉนัหาเร่ืองไมท่ าการบ้าน/ งาน     

9. ฉนัขอโทษเม่ือท าผิด     

10. ฉนัแอบหยิบของคนอ่ืนไปใช้ แล้วไมคื่น     

11. ฉนัพดูแทรกขณะท่ีผู้ อ่ืนก าลงัพดู     

12. ฉนัยืมของคนอ่ืนแล้วไมคื่น     

13. ฉนัผดัวนัประกนัพรุ่ง     

14. ฉนัผิดนดักบัคนอ่ืน     

15. ฉนัต่ืนนอนตรงเวลา     

16. ฉนัท าตวันา่สงสาร เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นใจ     

17. ฉนัเลิกท าการบ้าน/งานทัง้ท่ียงัท าไมเ่สร็จ     

18. ฉนัแซงควิคนอ่ืน     

19. ฉนัขออนญุาตก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้     

20. ฉนัเสียเงินจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น เชน่ 

ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั 

    

21. ฉนัท าการบ้าน/งานอยา่งเตม็ความสามารถ     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. ฉนัเลือกงานเบาๆ ท่ีไม่ต้องใช้ความ

พยายาม 

    

23. ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท าอะไรบ้างใน

แตล่ะวนั 

    

24. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาท่ีก าหนด     

25. ฉนัไมรั่กษาสญัญา     

26. เม่ือท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉันหาทางแก้ไข

จนท าได้เสร็จ 

    

27. ฉนัเข้านอนตรงเวลา     

28. ฉนัพดูปด     

29. ฉนัพดูเสียงดงัเม่ือเข้าห้องสมดุ     

30. ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้     

31. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่องให้ใคร

มาเคี่ยวเข็ญ 

    

32. เม่ือของใช้เสีย ฉันซอ่มของเสียนัน้ แทนท่ีจะ

ซือ้ใหม่ 

    

33. ฉนัดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

34. ฉนัท าตามสญัญาท่ีให้ไว้กบัตนเอง     

35. ฉนัแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม     

36. ฉนัไหว้ทกัทายผู้ใหญ่     

37. ฉนัขอบคณุเม่ือได้รับความช่วยเหลือจาก

คนอ่ืน 

    

38. ฉนัท าตามกฎระเบียบของบ้าน     

39. ฉนัคยุในขณะท่ีครูสอน     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

40. ฉนักลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียน     

41. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาตามท่ี

ตัง้ใจไว้ 

    

42. ฉนัแกล้งป่วยเพ่ือไมไ่ปเรียน     

43. ฉนัตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด     

44. ฉนัพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร     

45. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัโกหกเพ่ือเอาตวัรอด     

46. ฉนัตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งานเสร็จ     

47. ฉนัวางแผนก่อนใช้เงิน     

48. ฉนัพดูเพราะกบัผู้ใหญ่      

49. ฉนัท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน     

50. ฉนัออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น     

51. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัไมย่อมรับผิด     

52. ฉนัท าตวัเรียบร้อยเม่ืออยูก่บัผู้ใหญ่     

53. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

    

54. ฉนัทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแล้ว     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็ต้องแซงควิกนับ้าง     

2. ความขีเ้กียจจะท าให้ฉนัมีชีวิตท่ีล าบาก     

3. การแอบหยิบของเล็กๆ น้อยๆ ของคนอ่ืนไปใช้

โดยไมคื่น ไมน่บัเป็นการขโมย 

    

4. ถ้ามีปัญหา เราควรเลิกท างานนัน้ ดีกวา่ท่ีจะ

ทนท าตอ่ไป 

    

5. เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

6. “หนกัเอาเบาสู้” เป็นความคิดท่ีล้าสมยัแล้ว     

7. ถึงการบ้าน/ งานจะยากแคไ่หน เราก็ไมค่วร

ล้มเลิก 

    

8. ถ้าเราเบื่อการบ้าน/ งานท่ีท าอยู่ จะไปเท่ียว

เลน่ก่อนแล้วคอ่ยกลบัมาท าก็ได้ 

    

9. การขอโทษคนอ่ืนเป็นการแสดงวา่เรายอมแพ้     

10. การวางแผนใช้จ่ายเงินเป็นเร่ืองท่ีดี     

11. หากเพ่ือนซือ้ของใหม่ เราก็ควรซือ้บ้าง จะได้มี

อะไรเหมือน ๆ กนั 

    

12. เราควรท างานเองโดยไม่ต้องให้ใครมาจ า้จีจ้ า้

ไช 

    

13. แม้ไมมี่อะไรต้องรีบท า เราก็ควรต่ืนตรงเวลา

ทกุวนั 

    

14. ฉนัภมูิใจเม่ือได้ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ     

15. การผิดนดัแสดงถึงความไมมี่วินยั     

16. การกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียนเป็นสิ่งท่ี

ควรท า 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

17. ถ้าสิ่งของลดราคาต้องรีบซือ้ แม้จะไมไ่ด้ใช้ก็

ตาม 

    

18. การ"ห้ามคยุในห้องสมดุ" เป็นเร่ืองท่ีดี     

19. เม่ือท าผิด เราต้องยอมรับผิด     

20. คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ     

21. ฉนัตกัข้าวมาก่อนเยอะๆ แม้จะมากเกินจ าเป็น 

จะได้ไมต้่องตกัอีก 

    

22. คนท่ีลงมือท างานทนัทีท่ีได้รับมอบหมาย เป็น

คนบ้างาน 

    

23. แคท่ างานให้เสร็จก็พอแล้ว ไมต้่องท าให้ดีก็ได้     

24. เราควรเข้านอนตรงเวลาทกุวนั     

25. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองผิด หากไม่

ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน 

    

26. คนเราควร "ไปลา มาไหว้"     

27. เราควรขออนญุาตเจ้าของ ก่อนหยิบของมาใช้     

28. คนท่ีพดูเพราะกบัผู้ใหญ่ เป็นคนขีป้ระจบ     

29. การคยุกนัขณะท่ีครูสอนไมใ่ชเ่ร่ืองผิด     

30. เราไมจ่ าเป็นต้องท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตรง

เวลาท่ีตัง้ใจไว้เสมอไป 

    

31. การยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีอยากได้ไมใ่ช่

เร่ืองเสียหาย 

    

32. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็พดูแทรกขณะท่ีคนอ่ืน

ก าลงัพดูได้ 

    

33. การพดูขอบคณุคนอ่ืนเป็นเร่ืองไมจ่ าเป็น

ส าหรับฉนั 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

34. การเข้าเรียนสายไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     

35. การสง่การบ้าน/ งานตรงเวลาท่ีก าหนดเป็นสิ่ง

ท่ีทกุคนควรท า 

    

36. เม่ือตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้     

37. การวางแผนท าสิ่งตา่ง ๆ ในแตล่ะวนัเป็นเร่ือง

ยุง่ยาก 

    

38. งานท่ีต้องใช้ความสามารถ สนกุกวา่งานง่าย 

ๆ 

    

39. เราควรพดูจานอบน้อมกบัผู้ใหญ่     

40. การซือ้ของฟุ่ มเฟือยบ้างชว่ยให้ความสขุแก่

ชีวิตได้ 

    

41. การท าตวัเรียบร้อยตอ่หน้าผู้ ใหญ่เป็นเร่ืองท่ี

ทกุคนควรท า 

    

42. สญัญาต้องเป็นสญัญา ห้ามเบีย้ว     

43. การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดีกวา่ประหยดั

แล้วไมมี่ความสขุ 

    

44. การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีดี     

45. เราควรปลอ่ยให้เพ่ือนโกงข้อสอบ ไมอ่ยา่งนัน้

เพ่ือนจะสอบตก 

    

46. คนท่ีมีมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจริต     

47. เราควรออมเงินคา่ขนมไว้บ้าง อยา่ใช้จนหมด     

48. เม่ืออยู่บ้าน เราควรท าตามกฎระเบียบของ

บ้านอยา่งเคร่งครัด 

    

49. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

50. การท าการบ้าน/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าให้ฉนั

เก่งขึน้ 

    

51. การแกล้งป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสภุาพ เม่ือ

ไมอ่ยากท าอะไร 

    

52. เม่ือยืมเงินใครแล้ว เราต้องคืน     

53. เราควรซ่อมแซมสิ่งของให้ใช้ได้นาน แทนท่ีจะ

ซือ้ของใหมท่กุครัง้ 

    

54. การลอกการบ้านเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ     

 



ตอนท่ี 4 แบบส ารวจพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะดงัประโยคเหล่านีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร” เป็นจริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   

 

หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สึกรังเกียจใคร” ไมจ่ริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   
  



 จริง ไมจ่ริง 

1. ฉนัสนกุเสมอเวลาไปเท่ียว   

2. บางครัง้ฉนัก็โกหกบ้าง   

3. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ท่ีถกูบอกให้เลิกเลน่เพ่ือไปทานข้าวหรือไป

โรงเรียน 

  

4. บางครัง้ ฉนัไม่อยากแบง่ของให้เพ่ือน   

5. ฉนัเคารพคนท่ีมีอายมุากกว่าเสมอ   

6. ฉนัไมเ่คยรังแกเด็กเล็กกวา่เลย   

7. บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามท่ีครูสัง่   

8. ฉนัไมเ่คยเถียงพอ่แมเ่ลย   

9. ฉนัยอมรับทกุครัง้ เม่ือฉนัท าผิด   

10. พอ่แมไ่มจ่ าเป็นต้องพดูถกูเสมอไป   

11. ฉนัไมช่อบพดูให้ใครเสียใจเลย   

12. ฉนัท าการบ้านเสร็จทกุครัง้   

13. บางครัง้ฉนัอยากขว้างปาหรือท าลายข้าวของ   

14. ฉนัไมย่อมให้ใครถกูดเุพราะฉนั   

15. บางครัง้ ฉนัคยุอวดเพ่ือให้เพ่ือนประทบัใจ   

16. ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผ้าและห้องนอนให้เรียบร้อย   

17. ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ   

18. บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ้่านทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้ป่วย   

19. บางครัง้ ฉนัอยากให้พอ่แมจู่้ จีก้บัฉนัน้อยลง   

20. ฉนัชว่ยเหลือคนท่ีล าบากเสมอ   
  



 จริง ไมจ่ริง 

21. บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉนัท าในสิ่งท่ีแมห้่าม   

22. ฉนัไมเ่คยพดูอะไรให้คนอ่ืนเสียใจเลย   

23. ครูเป็นคนท่ีรู้ดีกวา่ฉนัในทกุเร่ือง   

24. ฉนัสภุาพเสมอ แม้แตก่บัคนท่ีไมน่า่คบก็ตาม   

25. บางครัง้ ฉนัท าในสิ่งท่ีคนอ่ืนห้าม   

26. ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย   

27. บางครัง้ ฉนัก็อยากมีของเหมือนท่ีเพ่ือนมี   

28. ฉนัเช่ือฟังพอ่แมเ่สมอ   

29. ฉนัไมเ่คยลืมท่ีจะพดูวา่ “ขอบคณุ”   

30. บางครัง้ ฉนัอยากไปเท่ียวมากกวา่ไปโรงเรียน   

31. ฉนัล้างมือก่อนกินข้าวเสมอ   

32. บางครัง้ ฉนัขีเ้กียจท างานบ้าน ถึงจะรู้วา่พอ่แม่อยากให้ฉันชว่ยก็ตาม   

33. ฉนัสนิทกบัเพ่ือนใหมไ่ด้ง่าย   

34. ฉนัไมเ่คยมีความคิดท่ีจะท าผิดกฎเลย   

35. บางครัง้ ฉนัพยายามแก้แค้นคนท่ีเคยแกล้งฉนั   

36. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีไมไ่ด้ดงัใจ   

37. ฉนัชว่ยเหลือสตัว์ท่ีบาดเจ็บเสมอ   

38. บางครัง้ ฉนัอยากท าสิ่งท่ีพ่อแมบ่อกวา่เด็กไมค่วรท า   

39. บางครัง้ ฉนัอยากแกล้งคนอ่ืนอบัอาย   

40. ฉนัไมเ่คยหยิบของคนอ่ืนไปใช้ โดยไมข่ออนญุาต   
  



 จริง ไมจ่ริง 

41. บางครัง้ ฉนัจะหงุดหงิดหากมีคนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเลน่/ท า

การบ้าน/เลน่เกมส์/ดทีูวี 

  

42. ฉนัชอบท่ีจะท างานกบัคนอ่ืนเสมอ   

43. เวลาเพ่ือนขอให้ฉนัท าอะไรให้ ถึงฉนัจะไมอ่ยากท า ฉันก็ยอมท าให้

โดยไมห่งดุหงิด 

  

44. บางครัง้ ฉนัอยากให้เพ่ือนๆ สนใจฟังฉนัมากขึน้   

45. ฉนัท าสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ   

46. บางครัง้ ฉนัไม่อยากท าตามท่ีพอ่แมส่ัง่   

47. บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามีคนมาขอให้ฉนัท าอะไรให้   

48. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีคนอ่ืนไมต่ามใจฉนั   

 

 

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่4 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ......................................................................นามสกลุ ............................................................. 

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

เลขประจ าตวันกัเรียน ...................................................................................................................... 

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)   คนเดียว  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นมีรายได้วนัละ   ................................................. บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัล้างมือหลงัเข้าห้องน า้     

2. ฉนัชว่ยคนท่ีต้องการความช่วยเหลือ     

3. ฉนัแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ     

4. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน     

5. ในการท างานกลุม่ ฉนัเอาความคดิของฉนั

เป็นหลกั 

    

6. ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

7. ฉนัแบง่ขนมให้เพ่ือน     

8. ฉนัมีปัญหาเม่ือท างานกลุม่     

9. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

10. ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

11. ฉนัยใุห้คนอ่ืนทะเลาะกนั     

12. ฉนัท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ     

13. ฉนัตวิเพ่ือนในวิชาท่ีเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

14. ฉนัโยนงานให้คนอ่ืนท า     

15. ฉนัเอาเปรียบเพ่ือนในกลุม่     

16. ฉนัเก็บของไว้ใช้คนเดียว ไมแ่บง่ให้ใคร     

17. ฉนัหลีกเล่ียง เวลาเพ่ือนขอร้อง     

18. ฉนัดแูลห้องนอนให้สะอาด     

19. ฉนัไมแ่บง่ของของฉนัให้ใคร     

20. หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุม่ ฉนัละทิง้งาน     

21. ฉนัรับฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัของ

เพ่ือนในกลุม่ 

    



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. เม่ือมีการท างานกลุม่/ชมรม/โรงเรียน ฉนั

อาสาเข้าร่วม 

    

23. ฉนัยอมเสียเปรียบ ถ้ากลุม่ได้ประโยชน์     

24. ฉนับริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน     

25. ฉนัให้เพ่ือนยืมอปุกรณ์การเรียน     

26. ฉนัร่าเริงแจม่ใส     

27. ฉนัขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือสิ่งของ

สาธารณะ 

    

28. ฉนัชว่ยดแูลคนในครอบครัว     

29. ฉนัคดิร้ายตอ่คนอ่ืนเวลาโกรธ     

30. ฉนัยอมรับข้อตกลงของกลุม่     

31. ฉนัให้ค าแนะน าเม่ือเพ่ือนมีปัญหา     

32. ฉนัหวงัดีตอ่คนอ่ืน     

33. ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร     

34. ฉนัไมไ่ว้ใจใคร     

35. ฉนัชว่ยคนอ่ืน เพราะอยากได้รับค าชม     

36. ฉนัดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุ     

37. ฉนัรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนๆ ในกลุม่     

38. ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะชว่ยผู้ปกครองท างานบ้าน     

39. ฉนัสะใจเม่ือเห็นคนท่ีฉนัเกลียดเดือดร้อน     

40. ฉนัอิจฉาคนอ่ืน     

41. ฉนักินแรงเพ่ือนในกลุม่     

42. ฉนักินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะในโรง

อาหาร 

    



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

43. ฉนัราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจากเข้า

ห้องน า้ท่ีโรงเรียน 

    

44. ฉนัคดิมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ     

45. ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรือในแม่น า้ล าคลอง     

46. ฉนัยกโทษให้คนท่ีท าผิด     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

2. เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล า

คลองได้บ้าง เป็นบางครัง้ 

    

3. เราควรช่วยเหลือผู้ อ่ืน ก็ตอ่เม่ือชว่ยแล้วได้

รับค าชม 

    

4. เราควรดแูลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่

เสมอ 

    

5. คนท่ีคดิดีท าดีตอ่ผู้ อ่ืนเป็นคนจิตใจดี     

6. ในการท างานกลุม่ ถ้าเพ่ือนคดิว่าเขาเก่งอยู่

คนเดียว เราก็ไมจ่ าเป็นต้องชว่ยเขา 

    

7. หากเพ่ือนเสนอความเห็นท่ีไมเ่ข้าทา่ เราควร

ให้เพ่ือนหยดุพดู 

    

8. การอาบน า้ก่อนเข้านอนไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญั     

9. แม้คนอ่ืนล าบาก หากเราไม่อยากช่วย ก็ไม่

ต้องชว่ย 

    

10. เราไมจ่ าเป็นต้องชว่ยท างานบ้าน     

11. ถ้าข้อตกลงของกลุม่ท าให้เราเดือดร้อน เราก็

ไมต้่องท า 

    

12. ฉนัคดิวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็น

สิ่งท่ีดี 

    

13. ฉนัชอบอาสาร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ     

14. การไมร่าดน า้หรือไมก่ดชกัโครกเป็นเร่ืองนา่

รังเกียจ 

    

15. เราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร     

16. คนขีอิ้จฉาเป็นคนไมมี่ความสขุ     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

17. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีควรท า     

18. เราควรช่วยเหลือเพ่ือนเม่ือเขาล าบาก     

19. เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี เราจะรู้สึกสะใจเม่ือคนท่ี

เราเกลียดเดือนร้อน 

    

20. เราควรให้อภยัผู้ อ่ืน แม้เขาจะท าผิดร้ายแรงก็

ตาม 

    

21. เราไมค่วรไว้ใจเพื่อน     

22. ฉนัไมช่อบเห็นเพ่ือนในกลุม่ทะเลาะกนั     

23. เราควรรักษาความสะอาดเม่ือใช้โต๊ะอาหาร

ของโรงเรียน 

    

24. เราควรยอมเสียสละเพ่ือเพ่ือนในกลุม่     

25. ฉนัยดึถือคต ิ“รวมกนัเราอยู่”     

26. เราควรแบง่ปันของเลน่ให้คนอ่ืน     

27. ในการท างานกลุม่ เราควรช่วยกนัท างานอยา่ง

เตม็ท่ี 

    

28. การดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุแสดงถึงการ

มีจิตใจท่ีดี 

    

29. เราควรล้างมือทกุครัง้หลงัการเข้าห้องน า้     

30. เราไมค่วรเข้าไปช่วยเพ่ือน เม่ือเขามีปัญหา     

31. เราควรดแูลคนในครอบครัว     

32. หากเพ่ือนไมรั่บผิดชอบ ก็ไมค่วรให้เขายืม

อปุกรณ์เรียน 

    

33. การคิดร้ายตอ่คนอ่ืนไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหายอะไร     

34. เราไมค่วรแบง่สิ่งของของเราให้ใครใช้     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

35. เราไมจ่ าเป็นต้องทดแทนบญุคณุคนทกุคนท่ีมี

พระคณุตอ่เรา 

    

36. เราอาจจะขีดเขียนก าแพง หรือท าลายสิ่งของ

สาธารณะได้บ้าง แตอ่ย่าท าเป็นประจ า 

    

37. ถ้ากลุม่แบง่งานให้ท า เราก็ควรท าให้เสร็จ     

38. เราควรดแูลร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอ     

39. เราไมค่วรแบง่ของให้กบัใคร     

40. เราควรท าตามข้อตกลงของกลุม่     

41. เราควรช่วยติวเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

42. เราควรดแูลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ     

43. เราควรแบง่งานให้คนอ่ืนท ามากๆ เราจะได้

สบาย 

    

44. คนคิดมากและขีก้งัวลเป็นคนไมมี่ความสขุ     

45. เราอาจจะเข้านอนโดยไมแ่ปรงฟันได้บ้างเป็น

บางครัง้ 

    

46. คนท่ียิม้แย้มแจม่ใส มองโลกในแง่ดี เป็นคนมี

ความสขุ 

    

 



ตอนท่ี 4 แบบส ารวจพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะดงัประโยคเหล่านีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร” เป็นจริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   

 

หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สึกรังเกียจใคร” ไมจ่ริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   
  



 จริง ไมจ่ริง 

1. ฉนัสนกุเสมอเวลาไปเท่ียว   

2. บางครัง้ฉนัก็โกหกบ้าง   

3. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ท่ีถกูบอกให้เลิกเลน่เพ่ือไปทานข้าวหรือไป

โรงเรียน 

  

4. บางครัง้ ฉนัไม่อยากแบง่ของให้เพ่ือน   

5. ฉนัเคารพคนท่ีมีอายมุากกว่าเสมอ   

6. ฉนัไมเ่คยรังแกเด็กเล็กกวา่เลย   

7. บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามท่ีครูสัง่   

8. ฉนัไมเ่คยเถียงพอ่แมเ่ลย   

9. ฉนัยอมรับทกุครัง้ เม่ือฉนัท าผิด   

10. พอ่แมไ่มจ่ าเป็นต้องพดูถกูเสมอไป   

11. ฉนัไมช่อบพดูให้ใครเสียใจเลย   

12. ฉนัท าการบ้านเสร็จทกุครัง้   

13. บางครัง้ฉนัอยากขว้างปาหรือท าลายข้าวของ   

14. ฉนัไมย่อมให้ใครถกูดเุพราะฉนั   

15. บางครัง้ ฉนัคยุอวดเพ่ือให้เพ่ือนประทบัใจ   

16. ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผ้าและห้องนอนให้เรียบร้อย   

17. ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ   

18. บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ้่านทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้ป่วย   

19. บางครัง้ ฉนัอยากให้พอ่แมจู่้ จีก้บัฉนัน้อยลง   

20. ฉนัชว่ยเหลือคนท่ีล าบากเสมอ   
  



 จริง ไมจ่ริง 

21. บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉนัท าในสิ่งท่ีแมห้่าม   

22. ฉนัไมเ่คยพดูอะไรให้คนอ่ืนเสียใจเลย   

23. ครูเป็นคนท่ีรู้ดีกวา่ฉนัในทกุเร่ือง   

24. ฉนัสภุาพเสมอ แม้แตก่บัคนท่ีไมน่า่คบก็ตาม   

25. บางครัง้ ฉนัท าในสิ่งท่ีคนอ่ืนห้าม   

26. ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย   

27. บางครัง้ ฉนัก็อยากมีของเหมือนท่ีเพ่ือนมี   

28. ฉนัเช่ือฟังพอ่แมเ่สมอ   

29. ฉนัไมเ่คยลืมท่ีจะพดูวา่ “ขอบคณุ”   

30. บางครัง้ ฉนัอยากไปเท่ียวมากกวา่ไปโรงเรียน   

31. ฉนัล้างมือก่อนกินข้าวเสมอ   

32. บางครัง้ ฉนัขีเ้กียจท างานบ้าน ถึงจะรู้วา่พอ่แม่อยากให้ฉันชว่ยก็ตาม   

33. ฉนัสนิทกบัเพ่ือนใหมไ่ด้ง่าย   

34. ฉนัไมเ่คยมีความคิดท่ีจะท าผิดกฎเลย   

35. บางครัง้ ฉนัพยายามแก้แค้นคนท่ีเคยแกล้งฉนั   

36. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีไมไ่ด้ดงัใจ   

37. ฉนัชว่ยเหลือสตัว์ท่ีบาดเจ็บเสมอ   

38. บางครัง้ ฉนัอยากท าสิ่งท่ีพ่อแมบ่อกวา่เด็กไมค่วรท า   

39. บางครัง้ ฉนัอยากแกล้งคนอ่ืนอบัอาย   

40. ฉนัไมเ่คยหยิบของคนอ่ืนไปใช้ โดยไมข่ออนญุาต   
  



 จริง ไมจ่ริง 

41. บางครัง้ ฉนัจะหงุดหงิดหากมีคนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเลน่/ท า

การบ้าน/เลน่เกมส์/ดทีูวี 

  

42. ฉนัชอบท่ีจะท างานกบัคนอ่ืนเสมอ   

43. เวลาเพ่ือนขอให้ฉนัท าอะไรให้ ถึงฉนัจะไมอ่ยากท า ฉันก็ยอมท าให้

โดยไมห่งดุหงิด 

  

44. บางครัง้ ฉนัอยากให้เพ่ือนๆ สนใจฟังฉนัมากขึน้   

45. ฉนัท าสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ   

46. บางครัง้ ฉนัไม่อยากท าตามท่ีพอ่แมส่ัง่   

47. บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามีคนมาขอให้ฉนัท าอะไรให้   

48. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีคนอ่ืนไมต่ามใจฉนั   

 

 

 

 

 

  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่5 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นได้เงินจากผู้ปกครองวนัละ  ................................ ........ บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีไมจ่ าเป็น     

2. ฉนัซือ้ของตามเพื่อน     

3. ฉนัหาเร่ืองไมท่ าการบ้าน/ งาน     

4. ฉนัผดัวนัประกนัพรุ่ง     

5. ฉนัเลิกท าการบ้าน/งานทัง้ท่ียงัท าไมเ่สร็จ     

6. ฉนัเสียเงินจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น เชน่ 

ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั 

    

7. ฉนัท าการบ้าน/งานอยา่งเตม็ความสามารถ     

8. ฉนัเลือกงานเบาๆ ท่ีไม่ต้องใช้ 

ความพยายาม 

    

9. เม่ือท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉันหาทางแก้ไข

จนท าได้เสร็จ 

    

10. ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้     

11. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่องให้ใคร

มาเคี่ยวเข็ญ 

    

12. เม่ือของใช้เสีย ฉันซอ่มของเสียนัน้ แทนท่ีจะ

ซือ้ใหม่ 

    

13. ฉนัดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

14. ฉนัแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม     

15. ฉนัตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

16. ฉนัตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งานเสร็จ     

17. ฉนัวางแผนก่อนใช้เงิน     

18. ฉนัออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น     

19. ฉนัลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

    

20. ฉนัทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแล้ว     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. ความขีเ้กียจจะท าให้ฉนัมีชีวิตท่ีล าบาก     

2. ถ้ามีปัญหา เราควรเลิกท างานนัน้ ดีกวา่ท่ีจะ

ทนท าตอ่ไป 

    

3. เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ     

4. “หนกัเอาเบาสู้” เป็นความคิดท่ีล้าสมยัแล้ว     

5. ถึงการบ้าน/ งานจะยากแคไ่หน เราก็ไมค่วร

ล้มเลิก 

    

6. การวางแผนใช้จ่ายเงินเป็นเร่ืองท่ีดี     

7. หากเพ่ือนซือ้ของใหม่ เราก็ควรซือ้บ้าง จะได้มี

อะไรเหมือน ๆ กนั 

    

8. เราควรท างานเองโดยไม่ต้องให้ใครมาจ า้จีจ้ า้

ไช 

    

9. ฉนัภมูิใจเม่ือได้ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ     

10. ถ้าสิ่งของลดราคาต้องรีบซือ้ แม้จะไมไ่ด้ใช้ก็

ตาม 

    

11. ฉนัตกัข้าวมาก่อนเยอะๆ แม้จะมากเกินจ าเป็น 

จะได้ไมต้่องตกัอีก 

    

12. คนท่ีลงมือท างานทนัทีท่ีได้รับมอบหมาย เป็น

คนบ้างาน 

    

13. แคท่ างานให้เสร็จก็พอแล้ว ไมต้่องท าให้ดีก็ได้     

14. การยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของท่ีอยากได้ไมใ่ช่

เร่ืองเสียหาย 

    

15. งานท่ีต้องใช้ความสามารถ สนกุกวา่งานง่าย 

ๆ 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

16. การซือ้ของฟุ่ มเฟือยบ้างชว่ยให้ความสขุแก่

ชีวิตได้ 

    

17. การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดีกวา่ประหยดั

แล้วไมมี่ความสขุ 

    

18. เราควรออมเงินคา่ขนมไว้บ้าง อยา่ใช้จนหมด     

19. การท าการบ้าน/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าให้ฉนั

เก่งขึน้ 

    

20. เราควรซ่อมแซมสิ่งของให้ใช้ได้นาน แทนท่ีจะ

ซือ้ของใหมท่กุครัง้ 

    

  

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่6 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นได้เงินจากผู้ปกครองวนัละ  ................................ ........ บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัเข้าเรียนตรงเวลา     

2. ฉนัโกงข้อสอบ     

3. ฉนัท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามท่ีตัง้ใจไว้

ก่อนไปเท่ียวเลน่ 

    

4. ฉนัลอกการบ้าน     

5. ฉนัแอบหยิบของคนอ่ืนไปใช้ แล้วไมคื่น     

6. ฉนัยืมของคนอ่ืนแล้วไมคื่น     

7. ฉนัผิดนดักบัคนอ่ืน     

8. ฉนัต่ืนนอนตรงเวลา     

9. ฉนัท าตวันา่สงสาร เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นใจ     

10. ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท าอะไรบ้างใน

แตล่ะวนั 

    

11. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาท่ีก าหนด     

12. ฉนัไมรั่กษาสญัญา     

13. ฉนัเข้านอนตรงเวลา     

14. ฉนัพดูปด     

15. ฉนัท าตามสญัญาท่ีให้ไว้กบัตนเอง     

16. ฉนัท าตามกฎระเบียบของบ้าน     

17. ฉนัคยุในขณะท่ีครูสอน     

18. ฉนักลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียน     

19. ฉนัท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาตามท่ี

ตัง้ใจไว้ 

    

20. ฉนัแกล้งป่วยเพ่ือไมไ่ปเรียน     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

21. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัโกหกเพ่ือเอาตวัรอด     

22. ฉนัท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน     

23. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัไมย่อมรับผิด     

 



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. การแอบหยิบของเล็กๆ น้อยๆ ของคนอ่ืนไปใช้

โดยไมคื่น ไมน่บัเป็นการขโมย 

    

2. ถ้าเราเบื่อการบ้าน/ งานท่ีท าอยู่ จะไปเท่ียว

เลน่ก่อนแล้วคอ่ยกลบัมาท าก็ได้ 

    

3. แม้ไมมี่อะไรต้องรีบท า เราก็ควรต่ืนตรงเวลา

ทกุวนั 

    

4. การผิดนดัแสดงถึงความไมมี่วินยั     

5. การกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียนเป็นสิ่งท่ี

ควรท า 

    

6. เม่ือท าผิด เราต้องยอมรับผิด     

7. คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ     

8. เราควรเข้านอนตรงเวลาทกุวนั     

9. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองผิด หากไม่

ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน 

    

10. การคยุกนัขณะท่ีครูสอนไมใ่ชเ่ร่ืองผิด     

11. เราไมจ่ าเป็นต้องท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตรง

เวลาท่ีตัง้ใจไว้เสมอไป 

    

12. การเข้าเรียนสายไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     

13. การสง่การบ้าน/ งานตรงเวลาท่ีก าหนดเป็นสิ่ง

ท่ีทกุคนควรท า 

    

14. เม่ือตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้     

15. การวางแผนท าสิ่งตา่ง ๆ ในแตล่ะวนัเป็นเร่ือง

ยุง่ยาก 

    

16. สญัญาต้องเป็นสญัญา ห้ามเบีย้ว     

17. การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีดี     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

18. เราควรปลอ่ยให้เพ่ือนโกงข้อสอบ ไมอ่ยา่งนัน้

เพ่ือนจะสอบตก 

    

19. เม่ืออยู่บ้าน เราควรท าตามกฎระเบียบของ

บ้านอยา่งเคร่งครัด 

    

20. การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย     

21. การแกล้งป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสภุาพ เม่ือ

ไมอ่ยากท าอะไร 

    

22. เม่ือยืมเงินใครแล้ว เราต้องคืน     

23. การลอกการบ้านเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ     

  

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่7 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)  คนเดียว 

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นได้เงินจากผู้ปกครองวนัละ  ................................ ........ บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัล้างมือหลงัเข้าห้องน า้     

2. ฉนัแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ     

3. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน     

4. ฉนัทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

5. ฉนัเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

6. ฉนัไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้     

7. ฉนัท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ     

8. ฉนัดแูลห้องนอนให้สะอาด     

9. ฉนัร่าเริงแจม่ใส     

10. ฉนัขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือสิ่งของ

สาธารณะ 

    

11. ฉนัคดิร้ายตอ่คนอ่ืนเวลาโกรธ     

12. ฉนัหวงัดีตอ่คนอ่ืน     

13. ฉนัล้างมือก่อนกินอาหาร     

14. ฉนัไมไ่ว้ใจใคร     

15. ฉนัดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุ     

16. ฉนัสะใจเม่ือเห็นคนท่ีฉนัเกลียดเดือดร้อน     

17. ฉนัอิจฉาคนอ่ืน     

18. ฉนักินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะในโรง

อาหาร 

    

19. ฉนัราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจากเข้า

ห้องน า้ท่ีโรงเรียน 

    

20. ฉนัคดิมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ     

21. ฉนัทิง้ขยะบนถนน หรือในแม่น า้ล าคลอง     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. ฉนัยกโทษให้คนท่ีท าผิด     



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ     

2. เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล า

คลองได้บ้าง เป็นบางครัง้ 

    

3. เราควรดแูลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่

เสมอ 

    

4. คนท่ีคดิดีท าดีตอ่ผู้ อ่ืนเป็นคนจิตใจดี     

5. การอาบน า้ก่อนเข้านอนไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญั     

6. การไมร่าดน า้หรือไมก่ดชกัโครกเป็นเร่ืองนา่

รังเกียจ 

    

7. เราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร     

8. คนขีอิ้จฉาเป็นคนไมมี่ความสขุ     

9. เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี เราจะรู้สึกสะใจเม่ือคนท่ี

เราเกลียดเดือนร้อน 

    

10. เราควรให้อภยัผู้ อ่ืน แม้เขาจะท าผิดร้ายแรงก็

ตาม 

    

11. เราไมค่วรไว้ใจเพื่อน     

12. เราควรรักษาความสะอาดเม่ือใช้โต๊ะอาหาร

ของโรงเรียน 

    

13. การดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความสขุแสดงถึงการ

มีจิตใจท่ีดี 

    

14. เราควรล้างมือทกุครัง้หลงัการเข้าห้องน า้     

15. การคิดร้ายตอ่คนอ่ืนไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหายอะไร     

16. เราไมจ่ าเป็นต้องทดแทนบญุคณุคนทกุคนท่ีมี

พระคณุตอ่เรา 

    



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

17. เราอาจจะขีดเขียนก าแพง หรือท าลายสิ่งของ

สาธารณะได้บ้าง แตอ่ย่าท าเป็นประจ า 

    

18. เราควรดแูลร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอ     

19. เราควรดแูลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ     

20. คนคิดมากและขีก้งัวลเป็นคนไมมี่ความสขุ     

21. เราอาจจะเข้านอนโดยไมแ่ปรงฟันได้บ้างเป็น

บางครัง้ 

    

22. คนท่ียิม้แย้มแจม่ใส มองโลกในแง่ดี เป็นคนมี

ความสขุ 

    

  

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่8 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นได้เงินจากผู้ปกครองวนัละ  ................................ ........ บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัชว่ยคนท่ีต้องการความช่วยเหลือ     

2. ในการท างานกลุม่ ฉนัเอาความคดิของฉนั

เป็นหลกั 

    

3. ฉนัแบง่ขนมให้เพ่ือน     

4. ฉนัมีปัญหาเม่ือท างานกลุม่     

5. ฉนัยใุห้คนอ่ืนทะเลาะกนั     

6. ฉนัตวิเพ่ือนในวิชาท่ีเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

7. ฉนัโยนงานให้คนอ่ืนท า     

8. ฉนัเอาเปรียบเพ่ือนในกลุม่     

9. ฉนัเก็บของไว้ใช้คนเดียว ไมแ่บง่ให้ใคร     

10. ฉนัหลีกเล่ียง เวลาเพ่ือนขอร้อง     

11. ฉนัไมแ่บง่ของของฉนัให้ใคร     

12. หากฉนัไมพ่อใจเพื่อนในกลุม่ ฉนัละทิง้งาน     

13. ฉนัรับฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัของ

เพ่ือนในกลุม่ 

    

14. เม่ือมีการท างานกลุม่/ชมรม/โรงเรียน ฉนั

อาสาเข้าร่วม 

    

15. ฉนัยอมเสียเปรียบ ถ้ากลุม่ได้ประโยชน์     

16. ฉนับริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน     

17. ฉนัให้เพ่ือนยืมอปุกรณ์การเรียน     

18. ฉนัชว่ยดแูลคนในครอบครัว     

19. ฉนัยอมรับข้อตกลงของกลุม่     

20. ฉนัให้ค าแนะน าเม่ือเพ่ือนมีปัญหา     

21. ฉนัชว่ยคนอ่ืน เพราะอยากได้รับค าชม     



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

22. ฉนัรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนๆ ในกลุม่     

23. ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะชว่ยผู้ปกครองท างานบ้าน     

24. ฉนักินแรงเพ่ือนในกลุม่     



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. เราควรช่วยเหลือผู้ อ่ืน ก็ตอ่เม่ือชว่ยแล้วได้

รับค าชม 

    

2. ในการท างานกลุม่ ถ้าเพ่ือนคดิว่าเขาเก่งอยู่

คนเดียว เราก็ไมจ่ าเป็นต้องชว่ยเขา 

    

3. หากเพ่ือนเสนอความเห็นท่ีไมเ่ข้าทา่ เราควร

ให้เพ่ือนหยดุพดู 

    

4. แม้คนอ่ืนล าบาก หากเราไม่อยากช่วย ก็ไม่

ต้องชว่ย 

    

5. เราไมจ่ าเป็นต้องชว่ยท างานบ้าน     

6. ถ้าข้อตกลงของกลุม่ท าให้เราเดือดร้อน เราก็

ไมต้่องท า 

    

7. ฉนัคดิวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็น

สิ่งท่ีดี 

    

8. ฉนัชอบอาสาร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ     

9. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีควรท า     

10. เราควรช่วยเหลือเพ่ือนเม่ือเขาล าบาก     

11. ฉนัไมช่อบเห็นเพ่ือนในกลุม่ทะเลาะกนั     

12. เราควรยอมเสียสละเพ่ือเพ่ือนในกลุม่     

13. ฉนัยดึถือคต ิ“รวมกนัเราอยู่”     

14. เราควรแบง่ปันของเลน่ให้คนอ่ืน     

15. ในการท างานกลุม่ เราควรช่วยกนัท างานอยา่ง

เตม็ท่ี 

    

16. เราไมค่วรเข้าไปช่วยเพ่ือน เม่ือเขามีปัญหา     

17. เราควรดแูลคนในครอบครัว     



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

18. หากเพ่ือนไมรั่บผิดชอบ ก็ไมค่วรให้เขายืม

อปุกรณ์เรียน 

    

19. เราไมค่วรแบง่สิ่งของของเราให้ใครใช้     

20. ถ้ากลุม่แบง่งานให้ท า เราก็ควรท าให้เสร็จ     

21. เราไมค่วรแบง่ของให้กบัใคร     

22. เราควรท าตามข้อตกลงของกลุม่     

23. เราควรช่วยติวเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเ่ข้าใจ     

24. เราควรแบง่งานให้คนอ่ืนท ามากๆ เราจะได้

สบาย 

    

  

 

 

 
  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



 
 
 

 

 

แบบส ำรวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษำ ชุดที ่9 
 

โดย กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โรงเรียน ......................................................................................................................................... 



 การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบั

ความเป็นจริงส าหรับตวัทา่นเอง และตอบทกุข้อ ทางทีมงานผู้ส ารวจจะเก็บข้อมลูของทา่นเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอียดเป็นรายบคุคลหรือรายโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากทา่นตอบเสร็จแล้ว ให้น าสมดุนีส้ง่แก่

ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือให้ทีมงานเย็บสมดุเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ำรวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญิง 

อาย ุ ........................... ปี 

ระดบัชัน้การศกึษา  ..................................................  

ทา่นอาศยัอยู่กบั  พอ่แม ่  ญาติ  เพ่ือน (หอพกั)  

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................................  

จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั  ..................................................  

ทา่นได้เงินจากผู้ปกครองวนัละ  ................................ ........ บาท  

เกรดเฉล่ียจากภาคการเรียนท่ีผา่นมา  ..................................  



ตอนท่ี 2 แบบส ารวจพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 ให้ทา่นนกึย้อนถึงพฤติกรรมในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรง

กบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงับ้างในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านเคยหวัเราะเสียงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมท่ าหรือ
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสียงดงั     
  



 ไมท่ าหรือแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบ้าง ท าบอ่ย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ใหญ่     

2. ฉนัขอโทษเม่ือท าผิด     

3. ฉนัพดูแทรกขณะท่ีผู้ อ่ืนก าลงัพดู     

4. ฉนัแซงควิคนอ่ืน     

5. ฉนัขออนญุาตก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้     

6. ฉนัพดูเสียงดงัเม่ือเข้าห้องสมดุ     

7. ฉนัไหว้ทกัทายผู้ใหญ่     

8. ฉนัขอบคณุเม่ือได้รับความช่วยเหลือจาก

คนอ่ืน 

    

9. ฉนัพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร     

10. ฉนัพดูเพราะกบัผู้ใหญ่      

11. ฉนัท าตวัเรียบร้อยเม่ืออยูก่บัผู้ใหญ่     



ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็น 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นเห็นด้วยกบัประโยคเหลา่นีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง กบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

หากทา่นคิดวา่ท่านไมเ่ห็นด้วยบ้างกบัประโยคท่ีวา่ “เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั” ให้กากบาทลงไป

ดงันี ้

 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เราควรทะเลาะกนับ้าง จะได้รักกนั     

 

 

 
  



 ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

1. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็ต้องแซงควิกนับ้าง     

2. การขอโทษคนอ่ืนเป็นการแสดงวา่เรายอมแพ้     

3. การ"ห้ามคยุในห้องสมดุ" เป็นเร่ืองท่ีดี     

4. คนเราควร "ไปลา มาไหว้"     

5. เราควรขออนญุาตเจ้าของ ก่อนหยิบของมาใช้     

6. คนท่ีพดูเพราะกบัผู้ใหญ่ เป็นคนขีป้ระจบ     

7. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็พดูแทรกขณะท่ีคนอ่ืน

ก าลงัพดูได้ 

    

8. การพดูขอบคณุคนอ่ืนเป็นเร่ืองไมจ่ าเป็น

ส าหรับฉนั 

    

9. เราควรพดูจานอบน้อมกบัผู้ใหญ่     

10. การท าตวัเรียบร้อยตอ่หน้าผู้ ใหญ่เป็นเร่ืองท่ี

ทกุคนควรท า 

    

11. คนท่ีมีมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจริต     

  



ตอนท่ี 4 แบบส ารวจพฤติกรรมโดยทัว่ไป 

 ให้ทา่นอ่านประโยค แล้วประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะดงัประโยคเหล่านีห้รือไม ่ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย 

 ใสล่งไปในชอ่งท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

ตวัอยา่ง หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร” เป็นจริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   

 

หากทา่นคิดวา่ “ฉันไมเ่คยรู้สึกรังเกียจใคร” ไมจ่ริงส าหรับทา่น ให้กากบาทลงไปดงันี ้

 จริง ไมจ่ริง 

ฉนัไมเ่คยรู้สกึรังเกียจใคร   
  



 จริง ไมจ่ริง 

49. ฉนัสนกุเสมอเวลาไปเท่ียว   

50. บางครัง้ฉนัก็โกหกบ้าง   

51. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ท่ีถกูบอกให้เลิกเลน่เพ่ือไปทานข้าวหรือไป

โรงเรียน 

  

52. บางครัง้ ฉนัไม่อยากแบง่ของให้เพ่ือน   

53. ฉนัเคารพคนท่ีมีอายมุากกว่าเสมอ   

54. ฉนัไมเ่คยรังแกเด็กเล็กกวา่เลย   

55. บางครัง้ฉนัไมอ่ยากท าตามท่ีครูสัง่   

56. ฉนัไมเ่คยเถียงพอ่แมเ่ลย   

57. ฉนัยอมรับทกุครัง้ เม่ือฉนัท าผิด   

58. พอ่แมไ่มจ่ าเป็นต้องพดูถกูเสมอไป   

59. ฉนัไมช่อบพดูให้ใครเสียใจเลย   

60. ฉนัท าการบ้านเสร็จทกุครัง้   

61. บางครัง้ฉนัอยากขว้างปาหรือท าลายข้าวของ   

62. ฉนัไมย่อมให้ใครถกูดเุพราะฉนั   

63. บางครัง้ ฉนัคยุอวดเพ่ือให้เพ่ือนประทบัใจ   

64. ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผ้าและห้องนอนให้เรียบร้อย   

65. ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ   

66. บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ้่านทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้ป่วย   

67. บางครัง้ ฉนัอยากให้พอ่แมจู่้ จีก้บัฉนัน้อยลง   

68. ฉนัชว่ยเหลือคนท่ีล าบากเสมอ   
  



 จริง ไมจ่ริง 

69. บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉนัท าในสิ่งท่ีแมห้่าม   

70. ฉนัไมเ่คยพดูอะไรให้คนอ่ืนเสียใจเลย   

71. ครูเป็นคนท่ีรู้ดีกวา่ฉนัในทกุเร่ือง   

72. ฉนัสภุาพเสมอ แม้แตก่บัคนท่ีไมน่า่คบก็ตาม   

73. บางครัง้ ฉนัท าในสิ่งท่ีคนอ่ืนห้าม   

74. ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย   

75. บางครัง้ ฉนัก็อยากมีของเหมือนท่ีเพ่ือนมี   

76. ฉนัเช่ือฟังพอ่แมเ่สมอ   

77. ฉนัไมเ่คยลืมท่ีจะพดูวา่ “ขอบคณุ”   

78. บางครัง้ ฉนัอยากไปเท่ียวมากกวา่ไปโรงเรียน   

79. ฉนัล้างมือก่อนกินข้าวเสมอ   

80. บางครัง้ ฉนัขีเ้กียจท างานบ้าน ถึงจะรู้วา่พอ่แม่อยากให้ฉันชว่ยก็ตาม   

81. ฉนัสนิทกบัเพ่ือนใหมไ่ด้ง่าย   

82. ฉนัไมเ่คยมีความคิดท่ีจะท าผิดกฎเลย   

83. บางครัง้ ฉนัพยายามแก้แค้นคนท่ีเคยแกล้งฉนั   

84. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีไมไ่ด้ดงัใจ   

85. ฉนัชว่ยเหลือสตัว์ท่ีบาดเจ็บเสมอ   

86. บางครัง้ ฉนัอยากท าสิ่งท่ีพ่อแมบ่อกวา่เด็กไมค่วรท า   

87. บางครัง้ ฉนัอยากแกล้งคนอ่ืนอบัอาย   

88. ฉนัไมเ่คยหยิบของคนอ่ืนไปใช้ โดยไมข่ออนญุาต   
  



 จริง ไมจ่ริง 

89. บางครัง้ ฉนัจะหงุดหงิดหากมีคนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเลน่/ท า

การบ้าน/เลน่เกมส์/ดทีูวี 

  

90. ฉนัชอบท่ีจะท างานกบัคนอ่ืนเสมอ   

91. เวลาเพ่ือนขอให้ฉนัท าอะไรให้ ถึงฉนัจะไมอ่ยากท า ฉันก็ยอมท าให้

โดยไมห่งดุหงิด 

  

92. บางครัง้ ฉนัอยากให้เพ่ือนๆ สนใจฟังฉนัมากขึน้   

93. ฉนัท าสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ   

94. บางครัง้ ฉนัไม่อยากท าตามท่ีพอ่แมส่ัง่   

95. บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามีคนมาขอให้ฉนัท าอะไรให้   

96. บางครัง้ ฉนัโกรธท่ีคนอ่ืนไมต่ามใจฉนั   

 

 

 

 

 

 

  

กรุณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่า ท่านได้ท าครบทกุข้อ ทกุหน้า 

หากครบแล้ว ให้ส่งสมดุนีใ้ห้แก่ทีมงานผู้ส ารวจข้อมลู เพ่ือเย็บสมดุของท่าน 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือ 



ภาคผนวก ง 

ข้อค าถามพฤตกิรรมคณุธรรม เจตคตติอ่คณุธรรม และคา่สถิตท่ีิเก่ียวข้องในการศกึษาท่ี 1 

 

 ในภาคผนวก ง จะแสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามและคะแนนรวมข้อท่ี

เหลือ ทัง้ในมาตรก่อนคดัข้อ และมาตรหลงัคดัข้อเพ่ือใช้ในการศกึษาตอ่ไป และคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียง

แบบอลัฟ่า ในตารางท่ี ง1 ถึง ง9 จะแสดงผลของมาตรขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาดกาย 

สะอาดใจ สามคัคี มีน า้ใจ ไว้ตามล าดบั 

 

  



ตารางที่ ง1  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมขยนั ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถาม

และคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่หลงัจากคดัท้ิง

แลว้ (CITC(คดั)) (N = 330) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1* ฉันหาเร่ืองไมท่ าการบ้าน/ งาน .50  
2* ฉันผดัวนัประกนัพรุ่ง .33  
3* ฉันเลิกท าการบ้าน/งานทัง้ที่ยงัท าไมเ่สร็จ .46  
4 ฉันท าการบ้าน/งานอยา่งเต็มความสามารถ .48 .53 
5* ฉันเลือกงานเบาๆ ที่ไมต้่องใช้ความพยายาม .30  
6 เม่ือท าการบ้าน/งานไมไ่ด้ ฉันหาทางแก้ไขจนท าได้เสร็จ .46 .52 
7 ฉันลงมือท าการบ้าน/งานโดยไมต้่องให้ใครมาเคี่ยวเข็ญ .47 .49 
8 ฉันตัง้ใจท าการบ้าน/งานจนกวา่งานเสร็จ .69 .72 
9 ฉันลงมือท าการบ้าน/งานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย .53 .45 
10 ฉันทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว .48  
 M 2.79 2.74 
 SD 0.43 0.57 
  .80 .77 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   
1 ความขีเ้กียจจะท าให้ฉันมีชีวิตที่ล าบาก .36 .38 
2* ถ้ามีปัญหา เราควรเลกิท างานนัน้ ดีกวา่ที่จะทนท าตอ่ไป .37  
3* “หนกัเอาเบาสู้” เป็นความคิดทีล้่าสมยัแล้ว .33  
4 ถึงการบ้าน/ งานจะยากแคไ่หน เราก็ไมค่วรล้มเลิก .38 .32 
5 เราควรท างานเองโดยไมต้่องให้ใครมาจ า้จีจ้ า้ไช .45 .49 
6 ฉันภมิูใจเม่ือได้ท างานอยา่งเต็มความสามารถ .47 .49 
7* คนที่ลงมือท างานทนัทีที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนบ้างาน .37  
8* แคท่ างานให้เสร็จก็พอแล้ว ไมต้่องท าให้ดีก็ได้ .36  
9 งานที่ต้องใช้ความสามารถ สนกุกวา่งานงา่ย ๆ .30  
10 การท าการบ้าน/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าให้ฉันเก่งขึน้ .42 .37 
 M 3.28 3.43 
 SD 0.35 0.41 
  .72 .65 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 

 

  



ตารางที่ ง2  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมประหยดั ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

ค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่

หลงัจากคดัท้ิงแลว้ (CITC(คดั)) (N = 330) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1* ฉันยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของที่ไมจ่ าเป็น .33 .28 
2* ฉันซือ้ของตามเพ่ือน .35 .32 
3* ฉันเสียเงินจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น เชน่ ขนม ของเลน่ เกมส์ หรือเคร่ืองประดบั .45  
4* ฉันซือ้ของมาเยอะแยะแล้วไมไ่ด้ใช้ .42  
5 เม่ือของใช้เสีย ฉันซอ่มของเสียนัน้ แทนที่จะซือ้ใหม่ .26  
6 ฉันดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ .39 .32 
7 ฉันแบง่คา่ขนมมาเป็นเงินเก็บสะสม .55  
8* ฉันตกัอาหารมาแล้วกินไมห่มด .30  
9 ฉันวางแผนก่อนใช้เงิน .55 .53 
10 ฉันออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น .55 .43 
 M 2.96 1.15 
 SD 0.44 0.48 
  .76 .62 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   
1 เราควรดแูลรักษาของใช้สว่นตวัให้ใช้ได้นาน ๆ .34  
2 การวางแผนใช้จา่ยเงินเป็นเร่ืองที่ดี .26  
3* หากเพ่ือนซือ้ของใหม่ เราก็ควรซือ้บ้าง จะได้มีอะไรเหมือน ๆ กนั .32  
4* ถ้าสิ่งของลดราคาต้องรีบซือ้ แม้จะไมไ่ด้ใช้ก็ตาม .39 .32 
5* ฉันตกัข้าวมาก่อนเยอะๆ แม้จะมากเกินจ าเป็น จะได้ไมต้่องตกัอีก .36 .29 
6* การยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ของที่อยากได้ไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย .33 .38 
7* การซือ้ของฟุ่ มเฟือยบ้างชว่ยให้ความสขุแก่ชีวิตได้ .34 .43 
8* การฟุ่ มเฟือยแล้วมีความสขุ ดีกวา่ประหยดัแล้วไมมี่ความสขุ .39 .49 
9 เราควรออมเงินคา่ขนมไว้บ้าง อยา่ใช้จนหมด .29  
10 เราควรซอ่มแซมสิ่งของให้ใช้ได้นาน แทนที่จะซือ้ของใหมท่กุครัง้ .38  
 M 3.14 2.83 
 SD 0.35 0.49 
  .68 .63 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง3  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมซ่ือสตัย์ ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

ค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่

หลงัจากคดัท้ิงแลว้ (CITC(คดั)) (N = 331) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1* ฉันโกงข้อสอบ .27  
2* ฉันลอกการบ้าน .16  
3* ฉันแอบหยิบของคนอ่ืนไปใช้ แล้วไมค่ืน .47 .46 
4* ฉันยืมของคนอ่ืนแล้วไมค่ืน .46 .44 
5* ฉันท าตวัน่าสงสาร เพื่อให้คนอ่ืนเห็นใจ .25  
6* ฉันไมรั่กษาสญัญา .33 .36 
7* ฉันพดูปด .36 .32 
8* ฉันแกล้งป่วยเพ่ือไมไ่ปเรียน .33  
9* เม่ือฉันท าผิด ฉันโกหกเพื่อเอาตวัรอด .30  
10* เม่ือฉันท าผิด ฉันไมย่อมรับผิด .30 .32 

 M 3.47 3.52 
 SD 0.29 0.37 
  .65 .62 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   

1* การแอบหยิบของเล็กๆ น้อยๆ ของคนอ่ืนไปใช้โดยไมค่ืน ไมน่บัเป็นการขโมย .08  
2 เม่ือท าผิด เราต้องยอมรับผิด .28 .08 
3 คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ -.01  
4* การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองผิด หากไมท่ าให้คนอ่ืนเดือดร้อน .23 .37 
5 สญัญาต้องเป็นสญัญา ห้ามเบีย้ว .22  
6* เราควรปลอ่ยให้เพ่ือนโกงข้อสอบ ไมอ่ยา่งนัน้เพ่ือนจะสอบตก .21 .41 
7* การโกหกเพ่ือเอาตวัรอดไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย .34 .57 
8* การแกล้งป่วยเป็นการปฏิเสธอยา่งสภุาพ เม่ือไมอ่ยากท าอะไร .29 .40 
9 เม่ือยืมเงินใครแล้ว เราต้องคืน .16  

10* การลอกการบ้านเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ -.16  
 M 3.01 2.90 
 SD 0.30 0.49 
  .40 .62 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง4  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมมีวินยั ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถาม

และคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่หลงัจากคดัท้ิง

แลว้ (CITC(คดั)) (N = 331) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1 ฉันเข้าเรียนตรงเวลา .45  
2 ฉันท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตามที่ตัง้ใจไว้ก่อนไปเที่ยวเลน่ .52 .58 
3* ฉันผิดนดักบัคนอ่ืน .14  
4 ฉันตื่นนอนตรงเวลา .44  
5 ฉันวางแผนให้ตนเอง วา่ต้องท าอะไรบ้างในแตล่ะวนั .44 .48 
6 ฉันท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาที่ก าหนด .50 .60 
7 ฉันเข้านอนตรงเวลา .47  
8 ฉันท าตามสญัญาที่ให้ไว้กบัตนเอง .45 .44 
9 ฉันท าตามกฎระเบียบของบ้าน .49  

10* ฉันคยุในขณะที่ครูสอน .29  
11 ฉันกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียน .48  
12 ฉันท าการบ้าน/ งานเสร็จตรงเวลาตามที่ตัง้ใจไว้ .57 .61 
13* ฉันท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน .41  

 M 2.78 2.69 
 SD 0.44 0.58 
  .80 .77 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   

1* ถ้าเราเบื่อการบ้าน/ งานที่ท าอยู ่จะไปเที่ยวเลน่ก่อนแล้วคอ่ยกลบัมาท าก็ได้ .34  
2 แม้ไมมี่อะไรต้องรีบท า เราก็ควรตื่นตรงเวลาทกุวนั .49 .50 
3 การผิดนดัแสดงถึงความไมมี่วินยั .20  
4 การกลบับ้านตรงเวลาหลงัเลิกเรียนเป็นสิ่งที่ควรท า .52 .54 
5 เราควรเข้านอนตรงเวลาทกุวนั .55 .57 
6* การคยุกนัขณะทีค่รูสอนไมใ่ชเ่ร่ืองผิด .53 .44 
7* เราไมจ่ าเป็นต้องท าการบ้าน/ งานให้เสร็จตรงเวลาที่ตัง้ใจไว้เสมอไป .37  
8* การเข้าเรียนสายไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย .40  
9 การสง่การบ้าน/ งานตรงเวลาที่ก าหนดเป็นสิ่งที่ทกุคนควรท า .40  
10 เม่ือตัง้ใจท าอะไร ก็ต้องท าให้ได้ตามนัน้ .30  
11* การวางแผนท าสิ่งตา่ง ๆ ในแตล่ะวนัเป็นเร่ืองยุง่ยาก .31  
12 การท าตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดี .52 .47 
13 เม่ืออยูบ้่าน เราควรท าตามกฎระเบียบของบ้านอยา่งเคร่งครัด .36  
 M 3.02 3.03 
 SD 0.37 0.52 
  .78 .74 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง5  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมสภุาพ ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถาม

และคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่หลงัจากคดัท้ิง

แลว้ (CITC(คดั)) (N = 380) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1* ฉันพดูหยาบคายตอ่หน้าผู้ ใหญ่ .32  
2 ฉันขอโทษเม่ือท าผิด .47 .52 
3* ฉันพดูแทรกขณะที่ผู้ อ่ืนก าลงัพดู .24  
4* ฉันแซงคิวคนอ่ืน .23  
5 ฉันขออนญุาตก่อนหยิบของคนอ่ืนมาใช้ .45 .47 
6* ฉันพดูเสียงดงัเม่ือเข้าห้องสมดุ .25  
7 ฉันไหว้ทกัทายผู้ ใหญ่ .43 .51 
8 ฉันขอบคณุเม่ือได้รับความชว่ยเหลือจากคนอ่ืน .52 .61 
9* ฉันพดูระหวา่งเคีย้วอาหาร .29  
10 ฉันพดูเพราะกบัผู้ใหญ่  .60 .53 
11 ฉันท าตวัเรียบร้อยเม่ืออยูก่บัผู้ ใหญ่ .49  
 M 3.33 3.37 
 SD 0.37 0.52 
  .75 .76 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   

1* บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็ต้องแซงคิวกนับ้าง .12  
2* การขอโทษคนอ่ืนเป็นการแสดงวา่เรายอมแพ้ .20  
3 การ"ห้ามคยุในห้องสมดุ" เป็นเร่ืองที่ดี .25  
4 คนเราควร "ไปลา มาไหว้" .37 .53 
5 เราควรขออนญุาตเจ้าของ ก่อนหยิบของมาใช้ .44 .51 
6* คนที่พดูเพราะกบัผู้ ใหญ่ เป็นคนขีป้ระจบ .27  
7* บางครัง้ถ้าจ าเป็น เราก็พดูแทรกขณะที่คนอ่ืนก าลงัพดูได้ .09  
8* การพดูขอบคณุคนอ่ืนเป็นเร่ืองไมจ่ าเป็นส าหรับฉัน .46 .41 
9 เราควรพดูจานอบน้อมกบัผู้ ใหญ่ .47 .58 
10 การท าตวัเรียบร้อยตอ่หน้าผู้ ใหญ่เป็นเร่ืองที่ทกุคนควรท า .42 .43 
11* คนที่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจริต .33  

 M 3.28 3.57 
 SD 0.32 0.43 
  .65 .73 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง6  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมสะอาดกาย ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

ค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่

หลงัจากคดัท้ิงแลว้ (CITC(คดั)) (N = 319) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1 ฉันล้างมือหลงัเข้าห้องน า้ .29 .31 
2* ฉันเข้านอนโดยไมไ่ด้แปรงฟัน .17  
3 ฉันทิง้ขยะลงในถงัขยะ .30 .36 
4* ฉันเข้านอนโดยไมไ่ด้อาบน า้ .23  
5* ฉันไปโรงเรียนโดยไมไ่ด้อาบน า้ .15  
6* ฉันท าบ้านสกปรกเลอะเทอะ .23  
7 ฉันดแูลห้องนอนให้สะอาด .35  
8* ฉันขีดเขียนก าแพง โต๊ะเรียน หรือสิ่งของสาธารณะ .33 .30 
9 ฉันล้างมือก่อนกินอาหาร .35 .29 
10 ฉันกินอาหารไมใ่ห้หกเลอะเทอะโต๊ะในโรงอาหาร .21  
11 ฉันราดน า้หรือกดชกัโครกหลงัจากเข้าห้องน า้ที่โรงเรียน .08  
12* ฉันทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล าคลอง .29 .29 

 M 3.31 3.30 
 SD 0.30 0.41 
  .59 .54 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   
1 เราควรทิง้ขยะลงในถงัขยะ .20  
2* เราอาจจะทิง้ขยะบนถนน หรือในแมน่ า้ล าคลองได้บ้าง เป็นบางครัง้ .30  
3 เราควรดแูลห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ .36 .45 
4* การอาบน า้ก่อนเข้านอนไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญั .33  
5 การไมร่าดน า้หรือไมก่ดชกัโครกเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ .19  
6 เราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร .49 .47 
7 เราควรรักษาความสะอาดเม่ือใช้โต๊ะอาหารของโรงเรียน .45 .46 
8 เราควรล้างมือทกุครัง้หลงัการเข้าห้องน า้ .35  
9* เราอาจจะขีดเขียนก าแพง หรือท าลายสิ่งของสาธารณะได้บ้าง แตอ่ยา่ท าเป็น

ประจ า 
.38  

10 เราควรดแูลร่างกายให้สะอาดอยูเ่สมอ .44 .41 
11 เราควรดแูลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ .47 .52 
12* เราอาจจะเข้านอนโดยไมแ่ปรงฟันได้บ้างเป็นบางครัง้ .32  

 M 3.46 3.54 
 SD 0.32 0.36 
  .70 .70 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง7  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมสะอาดใจ ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

ค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่

หลงัจากคดัท้ิงแลว้ (CITC(คดั)) (N = 319) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1 ฉันแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ .25  
2 ฉันร่าเริงแจม่ใส .28  
3* ฉันคิดร้ายตอ่คนอ่ืนเวลาโกรธ .40 .41 
4 ฉันหวงัดีตอ่คนอ่ืน .39 .37 
5* ฉันไมไ่ว้ใจใคร .26  
6 ฉันดีใจเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสขุ .29 .34 
7* ฉันสะใจเม่ือเห็นคนที่ฉันเกลียดเดือดร้อน .45 .46 
8* ฉันอิจฉาคนอ่ืน .48 .40 
9* ฉันคิดมากและกงัวลกบัเร่ืองตา่งๆ .22  
10 ฉันยกโทษให้คนที่ท าผิด .26  
 M 3.13 3.29 
 SD 0.35 0.43 
  .66 .64 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   
1 คนที่คิดดีท าดีตอ่ผู้ อ่ืนเป็นคนจิตใจดี .40 .41 
2 คนขีอิ้จฉาเป็นคนไมมี่ความสขุ .27  
3* เป็นเร่ืองธรรมดาที่ เราจะรู้สกึสะใจเม่ือคนที่เราเกลียดเดือนร้อน .22  
4 เราควรให้อภยัผู้ อ่ืน แม้เขาจะท าผิดร้ายแรงก็ตาม .18  
5* เราไมค่วรไว้ใจเพ่ือน .22  
6 การดีใจเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสขุแสดงถึงการมีจิตใจที่ดี .35 .39 
7* การคิดร้ายตอ่คนอ่ืนไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหายอะไร .39 .36 
8* เราไมจ่ าเป็นต้องทดแทนบญุคณุคนทกุคนที่มีพระคณุตอ่เรา .33 .31 
9 คนคิดมากและขีก้งัวลเป็นคนไมมี่ความสขุ .16  
10 คนที่ยิม้แย้มแจม่ใส มองโลกในแงด่ี เป็นคนมีความสขุ .44 .44 
 M 3.21 3.48 
 SD 0.33 0.40 
  .62 .62 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง8  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมสามคัคี ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

ค าถามและคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่

หลงัจากคดัท้ิงแลว้ (CITC(คดั)) (N = 318) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1* ในการท างานกลุม่ ฉันเอาความคิดของฉันเป็นหลกั .21  
2* ฉันมีปัญหาเม่ือท างานกลุม่ .10  
3* ฉันยใุห้คนอ่ืนทะเลาะกนั .29  
4* ฉันเอาเปรียบเพ่ือนในกลุม่ .32  
5* หากฉันไมพ่อใจเพ่ือนในกลุม่ ฉันละทิง้งาน .28  
6 ฉันรับฟังความคิดเห็นทีแ่ตกตา่งกนัของเพื่อนในกลุม่ .36 .49 
7 เม่ือมีการท างานกลุม่/ชมรม/โรงเรียน ฉันอาสาเข้าร่วม .22 .30 
8 ฉันยอมเสียเปรียบ ถ้ากลุม่ได้ประโยชน์ .34 .48 
9 ฉันยอมรับข้อตกลงของกลุม่ .47 .47 
10 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุม่ .49 .56 
11* ฉันกินแรงเพ่ือนในกลุม่ .27  

 M 3.23 2.87 
 SD 0.30 0.49 
  .65 .70 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   

1* ในการท างานกลุม่ ถ้าเพื่อนคิดวา่เขาเก่งอยูค่นเดียว เราก็ไมจ่ าเป็นต้องชว่ยเขา .32  
2* หากเพ่ือนเสนอความเห็นที่ไมเ่ข้าทา่ เราควรให้เพ่ือนหยดุพดู .18  
3* ถ้าข้อตกลงของกลุม่ท าให้เราเดือดร้อน เราก็ไมต้่องท า .20  
4 ฉันคิดวา่การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็นสิ่งที่ดี .33 .32 
5 ฉันชอบอาสาร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ .22  
6 ฉันไมช่อบเห็นเพ่ือนในกลุม่ทะเลาะกนั .19  
7 เราควรยอมเสียสละเพ่ือเพ่ือนในกลุม่ .36 .29 
8 ฉันยดึถือคติ “รวมกนัเราอยู”่ .25  
9 ในการท างานกลุม่ เราควรชว่ยกนัท างานอยา่งเต็มที่ .47 .45 
10 ถ้ากลุม่แบง่งานให้ท า เราก็ควรท าให้เสร็จ .41 .44 
11 เราควรท าตามข้อตกลงของกลุม่ .32 .35 
 M 3.24 3.44 
 SD 0.28 0.33 
  .63 .61 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ตารางที่ ง9  ข้อค าถามในมาตรวดัคณุธรรมมีน ้าใจ ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถาม

และคะแนนรวมข้อทีเ่หลือในข้อก่อนคดัท้ิง (CITC(รวม)) และข้อทีย่งัคงอยู่หลงัจากคดัท้ิง

แลว้ (CITC(คดั)) (N = 318) 
ข้อที่ ค าถาม CITC(รวม) CITC(คดั) 

 พฤติกรรม (ตอนที ่2)   
1 ฉันชว่ยคนที่ต้องการความชว่ยเหลือ .39 .43 
2 ฉันแบง่ขนมให้เพ่ือน .31 .34 
3 ฉันติวเพื่อนในวิชาที่เพ่ือนไมเ่ข้าใจ .29 .35 
4* ฉันโยนงานให้คนอ่ืนท า .24  
5* ฉันเก็บของไว้ใช้คนเดียว ไมแ่บง่ให้ใคร .34  
6* ฉันหลีกเลีย่ง เวลาเพื่อนขอร้อง .35  
7* ฉันไมแ่บง่ของของฉันให้ใคร .34  
8 ฉันบริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน .30  
9 ฉันให้เพ่ือนยืมอปุกรณ์การเรียน .39 .37 
10 ฉันชว่ยดแูลคนในครอบครัว .42  
11 ฉันให้ค าแนะน าเม่ือเพ่ือนมีปัญหา .33 .39 
12* ฉันชว่ยคนอ่ืน เพราะอยากได้รับค าชม .16  
13* ฉันหลีกเลีย่งที่จะชว่ยผู้ปกครองท างานบ้าน .24  

 M 3.11 2.79 
 SD 0.31 0.45 
  .69 .62 
 เจตคติ (ตอนที ่3)   

1* เราควรชว่ยเหลือผู้ อ่ืน ก็ตอ่เม่ือชว่ยแล้วได้รับค าชม .35  
2* แม้คนอ่ืนล าบาก หากเราไมอ่ยากชว่ย ก็ไมต้่องชว่ย .35  
3* เราไมจ่ าเป็นต้องชว่ยท างานบ้าน .31  
4 การบริจาคเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน เป็นสิ่งทีค่วรท า .46 .50 
5 เราควรชว่ยเหลือเพ่ือนเม่ือเขาล าบาก .53 .49 
6 เราควรแบง่ปันของเลน่ให้คนอ่ืน .39  
7* เราไมค่วรเข้าไปชว่ยเพ่ือน เม่ือเขามีปัญหา .51 .47 
8 เราควรดแูลคนในครอบครัว .35  
9* หากเพ่ือนไมรั่บผิดชอบ ก็ไมค่วรให้เขายืมอปุกรณ์เรียน .17  
10* เราไมค่วรแบง่สิ่งของของเราให้ใครใช้ .43 .45 
11* เราไมค่วรแบง่ของให้กบัใคร .60 .46 
12 เราควรชว่ยติวเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมเ่ข้าใจ .40  
13* เราควรแบง่งานให้คนอ่ืนท ามากๆ เราจะได้สบาย .41  

 M 3.31 3.42 
 SD 0.32 0.40 
  .77 .72 
หมายเหต ุ ข้อที่ท าเคร่ืองหมาย * คือข้อค าถามทางลบ 



ภาคผนวก จ 

ตวัอยา่งแบบส ารวจ แบบกรอกข้อมลู แบบสมัภาษณ์ และคูมื่อการเก็บข้อมลูในการศกึษาท่ี 2 

 

 แบบส ารวจชดุท่ี 1, 2, 3, และ 4 

 แบบกรอกข้อมลู 

 แบบสมัภาษณ์ 

 คูมื่อการเก็บข้อมลู 

 คูมื่อการสมัภาษณ์  



ภาคผนวก ฉ 

คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาท่ี 2 ของแตล่ะระดบัชัน้ 

 



ตารางท่ี 6 (Undergraduate) 1315/21 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 พฤติกรรมขยนั  .29 .49 .88 .64 .65 .77 .67 .82 .53 .26 .53 .47 .73 .79 .60 .64 .61 .39 -.28 .46 -.32 
2 พฤติกรรมประหยดั .38  .49 .40 .04 -.13 .52 .34 .13 -.03 .38 .23 .52 .26 .18 .20 .19 .22 .55 -.46 -.24 .47 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .23 .30  .66 .35 .24 .66 .37 .21 .08 -.02 .31 .29 .25 .36 .38 .40 .48 .33 -.07 .07 .03 
4 พฤติกรรมมีวินยั .76 .49 .30  .62 .64 .74 .70 .65 .52 .03 .43 .30 .67 .62 .46 .59 .51 .36 -.06 .46 -.03 
5 พฤติกรรมสภุาพ .46 .29 .24 .43  .88 .67 .77 .56 .81 .18 .18 .08 .64 .59 .58 .76 .64 .04 .27 .42 -.28 
6 พฤติกรรมสะอาดกาย .36 .27 .33 .34 .39  .48 .77 .60 .71 .01 .25 -.02 .65 .53 .40 .78 .64 -.16 .38 .55 -.30 
7 พฤติกรรมสะอาดใจ .35 .25 .39 .34 .37 .33  .67 .54 .48 .41 .37 .51 .54 .64 .65 .62 .63 .54 -.29 .18 -.17 
8 พฤติกรรมสามคัคี .42 .25 .19 .42 .50 .33 .41  .67 .71 .33 .29 .20 .67 .45 .49 .81 .65 .07 .10 .45 .02 
9 พฤติกรรมมีน า้ใจ .44 .19 .14 .38 .54 .30 .35 .56  .57 .22 .42 .35 .78 .69 .48 .60 .51 .25 -.28 .47 -.28 
10 เจตคติขยนั .38 .14 .14 .32 .33 .17 .21 .29 .35  .22 .00 .07 .66 .53 .55 .70 .53 -.13 .24 .47 -.26 
11 เจตคติประหยดั .18 .33 .20 .18 .14 .18 .21 .13 .10 .16  .49 .67 .23 .40 .62 .30 .37 .29 -.34 -.01 -.16 
12 เจตคติซื่อสตัย์ .21 .17 .26 .17 .21 .22 .29 .19 .17 .20 .42  .66 .30 .59 .59 .35 .48 .41 -.36 .35 -.14 
13 เจตคติมีวินยั .28 .23 .16 .28 .26 .16 .26 .21 .28 .38 .36 .43  .39 .68 .65 .37 .39 .60 -.67 -.09 -.20 
14 เจตคติสภุาพ .25 .16 .13 .23 .43 .20 .23 .26 .34 .44 .16 .19 .38  .74 .52 .65 .53 .14 -.08 .26 -.26 
15 เจตคติสะอาดกาย .31 .18 .11 .29 .35 .27 .27 .25 .32 .49 .18 .29 .48 .53  .79 .69 .71 .39 -.28 .39 -.55 
16 เจตคติสะอาดใจ .21 .12 .14 .21 .31 .14 .29 .27 .32 .41 .25 .28 .41 .46 .46  .65 .69 .27 -.18 .35 -.44 
17 เจตคติสามคัคี .30 .15 .16 .29 .39 .23 .27 .46 .41 .52 .17 .26 .43 .48 .52 .51  .89 .00 .11 .47 -.26 
18 เจตคติมีน า้ใจ .17 .02 .13 .14 .32 .15 .27 .32 .38 .41 .18 .24 .34 .45 .44 .52 .53  .08 -.01 .44 -.30 
19 การตอบตามความคาดหวงั .25 .24 .31 .30 .21 .24 .43 .20 .17 .07 .19 .30 .27 .10 .15 .23 .14 .13  -.75 -.21 .22 
20 สถานะทางเศรษฐกิจ -.13 -.12 -.07 -.05 .00 .00 -.09 -.01 -.03 .01 -.09 -.10 -.16 .02 -.04 -.01 .02 .00 -.14  .33 -.11 
21 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .31 .05 .06 .24 .14 .13 .09 .15 .17 .20 .01 .10 .02 .11 .09 .11 .14 .09 -.04 .01  -.36 
22 เพศ -.15 .04 -.09 -.06 -.12 -.08 -.09 .00 -.16 -.06 -.04 -.03 -.07 -.09 -.11 -.11 -.02 -.12 .03 .09 -.19  

M 2.94 3.09 3.52 2.79 3.46 3.34 3.37 3.02 3.00 3.50 3.01 3.08 3.18 3.62 3.57 3.52 3.47 3.50 8.29 0.00 2.75 0.26 
SD (ผู้ เรียน) 0.53 0.44 0.34 0.52 0.43 0.40 0.39 0.46 0.44 0.34 0.41 0.41 0.39 0.35 0.34 0.37 0.33 0.36 3.10 1.00 0.51 0.44 

SD (สถานศกึษา) 0.18 0.07 0.07 0.15 0.09 0.10 0.11 0.14 0.09 0.10 0.09 0.10 0.12 0.06 0.09 0.07 0.07 0.08 0.91 0.56 0.28 0.27 

 (ผู้ เรียน) .79 .51 .60 .77 .68 .51 .55 .71 .68 .47 .43 .47 .61 .56 .70 .57 .67 .65 .69    

 (สถานศกึษา) .86 .43 .56 .77 .70 .76 .78 .82 .66 .72 .59 .71 .80 .56 .72 .54 .68 .64     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1315) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .071 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 21) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .433, .549 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 Profession 1285/20 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 พฤติกรรมขยนั  .58 .73 .94 .80 .72 .66 .82 .85 .80 .63 .24 .74 .72 .77 .76 .76 .79 -.29 -.18 .80 -.83 
2 พฤติกรรมประหยดั .39  .75 .72 .77 .39 .70 .71 .65 .76 .53 .21 .50 .61 .62 .64 .72 .67 .03 .42 .73 -.42 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .28 .31  .81 .80 .50 .66 .78 .76 .80 .72 .33 .77 .76 .76 .77 .82 .80 -.02 .04 .60 -.67 
4 พฤติกรรมมีวินยั .74 .49 .26  .88 .66 .71 .87 .88 .82 .69 .28 .73 .75 .82 .80 .81 .82 -.15 -.01 .83 -.78 
5 พฤติกรรมสภุาพ .50 .41 .30 .48  .71 .78 .95 .93 .87 .77 .42 .72 .83 .84 .92 .89 .89 -.12 .20 .68 -.76 
6 พฤติกรรมสะอาดกาย .42 .38 .35 .41 .51  .67 .77 .83 .65 .74 .60 .78 .72 .79 .77 .73 .75 .03 -.20 .46 -.68 
7 พฤติกรรมสะอาดใจ .35 .37 .38 .37 .42 .35  .85 .82 .80 .85 .67 .74 .72 .72 .77 .88 .85 .26 .08 .57 -.56 
8 พฤติกรรมสามคัคี .49 .34 .24 .48 .55 .41 .41  .96 .88 .81 .45 .79 .80 .86 .89 .93 .89 -.04 .07 .69 -.73 
9 พฤติกรรมมีน า้ใจ .52 .34 .23 .49 .62 .40 .41 .60  .88 .81 .50 .81 .84 .90 .93 .92 .92 -.11 .04 .66 -.84 
10 เจตคติขยนั .41 .26 .20 .37 .39 .24 .26 .34 .39   .36 .77 .90 .89 .90 .94 .94 -.18 .11 .64 -.76 
11 เจตคติประหยดั .27 .27 .28 .26 .25 .25 .29 .27 .22 .22 1.00 .74 .84 .86 .85 .85 .88 .89 .25 -.15 .39 -.67 
12 เจตคติซื่อสตัย์ .24 .16 .24 .26 .23 .23 .31 .23 .20 .22 .48  .64 .50 .51 .54 .52 .58 .61 -.21 .02 -.38 
13 เจตคติมีวินยั .35 .22 .28 .39 .34 .31 .29 .32 .32 .44 .41 .48  .78 .86 .80 .82 .82 .15 -.35 .47 -.73 
14 เจตคติสภุาพ .30 .23 .22 .25 .44 .29 .26 .30 .37 .54 .26 .28 .46  .94 .95 .89 .95 -.13 -.03 .52 -.82 
15 เจตคติสะอาดกาย .35 .25 .22 .33 .39 .35 .29 .32 .39 .59 .29 .29 .54 .62  .94 .90 .94 -.07 -.07 .59 -.81 
16 เจตคติสะอาดใจ .32 .24 .25 .32 .41 .26 .34 .36 .37 .52 .35 .38 .51 .59 .60  .92 .96 -.12 .08 .54 -.84 
17 เจตคติสามคัคี .33 .23 .24 .34 .39 .27 .32 .46 .43 .56 .30 .29 .50 .55 .61 .59  .97 -.03 .12 .60 -.73 
18 เจตคติมีน า้ใจ .29 .18 .21 .26 .39 .23 .32 .36 .43 .51 .30 .30 .40 .55 .54 .60 .61  -.06 .03 .57 -.83 
19 การตอบตามความคาดหวงั .20 .22 .29 .25 .15 .28 .40 .18 .11 -.02 .22 .28 .26 .04 .10 .13 .09 .04  -.15 -.22 .34 
20 สถานะทางเศรษฐกิจ -.08 .00 -.07 -.02 .01 -.03 -.01 .00 -.01 -.03 -.08 -.06 -.10 -.02 -.03 -.03 -.02 -.03 -.03  .10 .23 
21 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .45 .26 .16 .37 .25 .19 .16 .26 .27 .29 .17 .11 .17 .22 .21 .21 .24 .20 -.07 -.05  -.54 
22 เพศ -.30 -.08 -.18 -.23 -.24 -.16 -.12 -.22 -.34 -.25 -.13 -.08 -.19 -.25 -.27 -.25 -.21 -.28 .11 .12 -.30  

M 2.79  3.07  3.41  2.67  3.23  3.16  3.26  2.82  2.86  3.36  2.96  3.06  3.20  3.51  3.49  3.44  3.35  3.39  8.66  0.00  2.85  0.40  
SD (ผู้ เรียน) 0.58  0.45  0.37  0.55  0.50  0.46  0.40  0.49  0.51  0.41  0.43  0.43  0.41  0.42  0.39  0.40  0.36  0.41  3.29  1.00  0.59  0.49  

SD (สถานศกึษา) 0.22  0.12  0.10  0.19  0.20  0.15  0.12  0.18  0.22  0.14  0.10  0.11  0.12  0.14  0.13  0.14  0.13  0.15  0.73  0.34  0.30  0.37  

 (ผู้ เรียน) .83 .48 .56 .76 .67 .56 .50 .67 .71 .55 .46 .49 .62 .59 .73 .58 .67 .59 .73    

 (สถานศกึษา) .89 .77 .82 .87 .91 .86 .82 .89 .92 .88 .77 .76 .82 .87 .88 .88 .88 .90     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1285) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .055, .072 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 20) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .444, .561 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (High School) 1321/23 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 พฤติกรรมขยนั  .74 .47 .87 .65 .56 .52 .65 .64 .44 .55 .53 .28 .48 .54 .38 .33 .26 .28 .09 .30 -.27 
2 พฤติกรรมประหยดั .42  .47 .88 .64 .62 .65 .75 .69 .38 .56 .31 .20 .29 .56 .30 .49 .25 .35 .17 .19 -.28 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .23 .28  .46 .47 .55 .59 .48 .50 .28 .16 .08 -.14 .45 .21 .20 .32 .36 .08 .34 .55 -.47 
4 พฤติกรรมมีวินยั .72 .49 .30  .74 .70 .62 .80 .72 .39 .59 .47 .22 .33 .49 .30 .37 .19 .31 .16 .24 -.20 
5 พฤติกรรมสภุาพ .42 .31 .29 .40  .67 .74 .89 .83 .70 .73 .46 .32 .59 .72 .63 .64 .52 .12 .29 .31 -.49 
6 พฤติกรรมสะอาดกาย .35 .33 .33 .37 .41  .58 .71 .68 .24 .29 .27 -.09 .26 .23 .02 .20 .05 .23 .18 .37 -.33 
7 พฤติกรรมสะอาดใจ .29 .32 .43 .35 .37 .34  .80 .68 .33 .61 .58 .43 .32 .59 .43 .44 .30 .45 .03 .24 -.35 
8 พฤติกรรมสามคัคี .39 .30 .17 .35 .51 .35 .39  .88 .61 .63 .43 .21 .49 .68 .54 .68 .47 .21 .31 .32 -.46 
9 พฤติกรรมมีน า้ใจ .42 .23 .18 .36 .51 .30 .34 .60  .66 .49 .28 .08 .62 .65 .58 .68 .53 .02 .47 .41 -.62 
10 เจตคติขยนั .38 .21 .13 .32 .34 .23 .16 .31 .30  .49 .08 .08 .76 .72 .73 .83 .79 -.36 .68 .56 -.60 
11 เจตคติประหยดั .22 .33 .23 .23 .21 .21 .29 .19 .12 .20  .71 .69 .43 .72 .66 .57 .51 .50 .00 -.05 -.06 
12 เจตคติซื่อสตัย์ .20 .21 .25 .22 .23 .20 .34 .17 .15 .18 .48  .80 .26 .51 .40 .16 .10 .68 -.34 -.11 .03 
13 เจตคติมีวินยั .27 .25 .18 .29 .27 .23 .32 .23 .25 .35 .39 .48  .23 .56 .51 .21 .11 .66 -.48 -.29 .14 
14 เจตคติสภุาพ .24 .22 .18 .22 .39 .21 .22 .27 .30 .44 .17 .22 .35  .66 .83 .74 .80 -.14 .57 .52 -.68 
15 เจตคติสะอาดกาย .30 .26 .18 .28 .33 .29 .29 .31 .36 .48 .28 .31 .50 .51  .82 .82 .64 .16 .22 .13 -.49 
16 เจตคติสะอาดใจ .22 .19 .21 .21 .32 .19 .37 .29 .33 .41 .27 .32 .44 .43 .47  .83 .84 .01 .36 .20 -.51 
17 เจตคติสามคัคี .30 .20 .15 .25 .37 .21 .29 .48 .42 .50 .20 .22 .36 .45 .52 .49  .87 -.08 .59 .30 -.60 
18 เจตคติมีน า้ใจ .22 .14 .18 .17 .34 .17 .28 .36 .40 .39 .19 .24 .29 .43 .45 .49 .53  -.23 .65 .41 -.56 
19 การตอบตามความคาดหวงั .20 .24 .33 .27 .19 .26 .49 .15 .15 .00 .31 .39 .32 .11 .16 .23 .10 .10  -.64 -.32 .36 
20 สถานะทางเศรษฐกิจ -.01 -.03 .07 .02 .06 .05 -.05 .06 .09 .10 -.07 -.13 -.17 .05 -.02 .02 .12 .11 -.15  .61 -.57 
21 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .30 .10 .18 .23 .20 .17 .07 .17 .19 .27 .01 -.03 -.05 .14 .04 .08 .16 .16 -.10 .27  -.43 
22 เพศ -.20 -.06 -.14 -.13 -.15 -.07 -.05 -.08 -.23 -.17 -.03 .00 -.05 -.13 -.15 -.11 -.12 -.14 .13 -.03 -.27  

M 2.97 3.15 3.52 2.79 3.49 3.37 3.42 3.10 3.05 3.55 3.02 3.07 3.22 3.64 3.60 3.54 3.48 3.55 8.63 0.00 3.02 0.29 

SD (ผู้ เรียน) 0.52 0.43 0.35 0.51 0.41 0.38 0.37 0.46 0.44 0.35 0.42 0.43 0.39 0.33 0.34 0.36 0.34 0.35 3.12 1.00 0.63 0.45 

SD (สถานศกึษา) 0.14 0.11 0.10 0.14 0.16 0.14 0.09 0.17 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.08 0.09 0.11 0.13 0.12 1.04 0.72 0.45 0.18 

 (ผู้ เรียน) .81 .49 .61 .77 .65 .44 .55 .71 .66 .52 .47 .55 .56 .52 .69 .52 .68 .58 .71    

 (สถานศกึษา) .75 .71 .78 .75 .87 .84 .65 .84 .69 .83 .73 .76 .81 .69 .72 .79 .86 .81     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1321) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .071 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 23) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .413, .526 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Middle School) 1504/23 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 พฤติกรรมขยนั  .86 .71 .95 .82 .79 .74 .85 .84 .59 .67 .43 .44 .75 .62 .78 .66 .54 .40 .08 .33 -.16 
2 พฤติกรรมประหยดั .49  .75 .86 .83 .65 .67 .82 .80 .63 .62 .30 .32 .72 .47 .76 .67 .61 .25 .20 .40 -.31 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .35 .34  .76 .69 .70 .80 .73 .64 .38 .43 .25 .19 .56 .23 .66 .53 .46 .32 .11 .10 -.33 
4 พฤติกรรมมีวินยั .76 .53 .36  .87 .84 .71 .86 .81 .59 .67 .39 .46 .78 .66 .75 .63 .55 .39 .10 .32 -.10 
5 พฤติกรรมสภุาพ .52 .42 .33 .52  .69 .69 .93 .87 .77 .52 .13 .19 .85 .54 .76 .78 .74 .05 .43 .59 -.27 
6 พฤติกรรมสะอาดกาย .44 .42 .43 .48 .50  .64 .68 .65 .34 .49 .37 .46 .69 .55 .66 .52 .40 .46 -.01 .19 .03 
7 พฤติกรรมสะอาดใจ .41 .38 .46 .42 .45 .42  .74 .65 .33 .56 .47 .37 .55 .34 .70 .45 .51 .46 -.01 .04 -.09 
8 พฤติกรรมสามคัคี .49 .34 .29 .47 .59 .40 .46  .91 .79 .51 .05 .15 .81 .45 .82 .87 .74 .07 .44 .57 -.24 
9 พฤติกรรมมีน า้ใจ .55 .37 .27 .51 .60 .38 .42 .63  .73 .56 .09 .22 .76 .55 .80 .84 .76 .10 .37 .54 -.27 
10 เจตคติขยนั .45 .30 .17 .41 .39 .27 .23 .36 .39  .38 -.22 -.12 .76 .38 .71 .88 .77 -.33 .70 .83 -.37 
11 เจตคติประหยดั .25 .33 .26 .27 .25 .30 .29 .22 .23 .22  .57 .62 .49 .60 .61 .31 .52 .47 -.21 .18 .05 
12 เจตคติซื่อสตัย์ .28 .26 .31 .30 .22 .31 .33 .17 .18 .20 .45  .78 .16 .51 .22 -.31 -.10 .89 -.73 -.44 .28 
13 เจตคติมีวินยั .35 .27 .21 .35 .27 .32 .30 .24 .27 .40 .40 .49  .24 .70 .27 -.16 .00 .83 -.66 -.34 .45 
14 เจตคติสภุาพ .30 .21 .18 .28 .45 .28 .30 .35 .34 .42 .26 .24 .42  .63 .83 .75 .68 .09 .38 .52 -.18 
15 เจตคติสะอาดกาย .34 .25 .19 .33 .34 .32 .27 .28 .32 .49 .26 .31 .50 .52  .60 .27 .39 .44 -.14 .17 .20 
16 เจตคติสะอาดใจ .34 .23 .26 .32 .39 .27 .37 .36 .38 .46 .34 .34 .46 .51 .52  .76 .77 .13 .30 .45 -.30 
17 เจตคติสามคัคี .39 .25 .21 .35 .42 .27 .30 .51 .44 .52 .22 .22 .37 .51 .50 .53  .78 -.31 .72 .80 -.47 
18 เจตคติมีน า้ใจ .25 .18 .19 .25 .36 .22 .30 .38 .40 .40 .25 .21 .30 .48 .42 .55 .54  -.23 .60 .67 -.34 
19 การตอบตามความคาดหวงั .29 .29 .32 .33 .19 .37 .41 .15 .14 .03 .29 .39 .33 .09 .16 .15 .05 .05  -.79 -.58 .50 
20 สถานะทางเศรษฐกิจ .02 .01 .03 .03 .14 .03 -.02 .10 .10 .16 -.02 -.17 -.16 .08 -.02 .07 .16 .14 -.29  .80 -.51 
21 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .32 .19 .08 .26 .29 .14 .10 .25 .27 .34 .08 -.07 .00 .20 .14 .19 .27 .22 -.22 .43  -.50 
22 เพศ -.20 -.09 -.14 -.11 -.15 -.05 -.08 -.11 -.20 -.16 -.02 .05 .01 -.09 -.08 -.12 -.11 -.13 .17 -.08 -.32  

M 2.98  3.18  3.49  2.82  3.39  3.31  3.34  2.99  2.96  3.47  3.08  3.18  3.29  3.60  3.58  3.53  3.48  3.50  5.34  0.00  3.22  0.33  
SD (ผู้ เรียน) 0.55  0.44  0.36  0.55  0.46  0.44  0.40  0.49  0.49  0.39  0.42  0.43  0.41  0.35  0.36  0.36  0.35  0.37  3.75  1.00  0.68  0.47  

SD (สถานศกึษา) 0.16  0.11  0.11  0.15  0.17  0.16  0.12  0.18  0.15  0.12  0.11  0.13  0.12  0.09  0.09  0.09  0.10  0.10  1.79  0.81  0.48  0.18  

 (ผู้ เรียน) .82 .52 .57 .79 .69 .55 .56 .71 .70 .53 .45 .47 .65 .50 .70 .53 .67 .57 .83    

 (สถานศกึษา) .82 .72 .84 .79 .89 .88 .84 .89 .84 .85 .75 .82 .81 .74 .76 .76 .84 .79     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1504) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .051, .066 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 23) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .413, .526 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Pratom School 3) 1165/31 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 พฤติกรรมขยนั  .88 .79 .94 .82 .66 .47 .41 .36 .57 .67 -.03 .18 -.17 
2 พฤติกรรมประหยดั .58  .76 .77 .74 .53 .32 .47 .47 .43 .59 -.07 .11 .00 
3 พฤติกรรมซื่อสตัย์ .42 .43  .77 .59 .50 .21 .39 .43 .56 .64 .04 -.08 -.19 
4 พฤติกรรมมีวินยั .75 .62 .41  .81 .68 .48 .40 .39 .66 .66 -.01 .19 -.30 
5 พฤติกรรมสภุาพ .61 .58 .39 .62  .82 .53 .39 .41 .64 .44 .32 .38 -.45 
6 เจตคติขยนั .43 .34 .23 .40 .44  .39 .25 .43 .70 .22 .48 .37 -.48 
7 เจตคติประหยดั .24 .23 .25 .21 .23 .23  .16 .10 .34 .42 .00 .45 -.18 
8 เจตคติซื่อสตัย์ .22 .21 .23 .21 .23 .25 .40  .77 .29 .35 -.20 -.08 .18 
9 เจตคติมีวินยั .28 .26 .27 .30 .33 .41 .33 .43  .58 .35 -.17 -.12 .08 
10 เจตคติสภุาพ .32 .31 .26 .30 .38 .48 .32 .38 .49  .47 .11 -.03 -.42 
11 การตอบตามความคาดหวงั .32 .34 .36 .38 .27 .07 .18 .21 .25 .14  -.45 -.25 .01 
12 สถานะทางเศรษฐกิจ .06 .05 .07 .03 .13 .11 -.02 -.04 -.10 -.01 -.20  .44 -.54 
13 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .42 .25 .18 .34 .34 .31 .20 .11 .14 .23 -.12 .20  -.25 
14 เพศ -.23 -.12 -.19 -.19 -.14 -.13 -.15 -.10 -.09 -.12 -.01 .01 -.30  

M 2.96  3.24  3.48  2.71  3.24  3.39  3.27  3.51  3.48  3.64  6.68  0.00  3.20  0.52  
SD (ผู้ เรียน) 0.63  0.47  0.38  0.63  0.55  0.43  0.41  0.38  0.41  0.37  4.10  1.00  0.71  0.50  

SD (สถานศกึษา) 0.41  0.29  0.26  0.44  0.30  0.18  0.12  0.11  0.16  0.12  2.97  0.76  0.46  0.17  

 (ผู้ เรียน) .80 .42 .55 .76 .71 .42 .36 .40 .52 .45 .84    

 (สถานศกึษา) .89 .88 .88 .91 .86 .76 .59 .55 .72 .62     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1165) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .057, .075 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 31) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .355, .456 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Pratom School 4) 1174/32 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 พฤติกรรมสะอาดกาย  .80 .85 .83 .64 .57 .66 .65 .77 -.03 .14 -.19 
2 พฤติกรรมสะอาดใจ .54  .69 .71 .48 .47 .56 .64 .88 -.24 -.12 -.21 
3 พฤติกรรมสามคัคี .56 .56  .82 .73 .64 .82 .65 .66 -.06 .20 -.18 
4 พฤติกรรมมีน า้ใจ .53 .56 .67  .48 .52 .54 .50 .68 -.17 .27 -.25 
5 เจตคติสะอาดกาย .34 .32 .33 .34  .75 .69 .68 .49 -.05 .05 -.14 
6 เจตคติสะอาดใจ .29 .37 .34 .36 .49  .62 .75 .41 .00 .05 -.15 
7 เจตคติสามคัคี .37 .44 .51 .48 .48 .50  .70 .46 .11 .20 -.30 
8 เจตคติมีน า้ใจ .30 .37 .35 .38 .43 .54 .49  .51 .10 -.09 -.15 
9 การตอบตามความคาดหวงั .42 .53 .32 .35 .22 .20 .20 .18  -.45 -.18 -.24 
10 สถานะทางเศรษฐกิจ .07 -.10 .02 .02 -.03 .01 .06 .02 -.29  .35 .37 
11 ผลการเรียนภาคที่ผ่านมา .23 .13 .26 .24 .13 .19 .25 .16 -.12 .24  -.17 
12 เพศ -.08 -.15 -.11 -.16 -.13 -.18 -.13 -.12 .01 .04 -.32  

M 3.17  3.22  2.82  2.77  3.67  3.52  3.46  3.54  6.77  0.00  3.20  0.47  
SD (ผู้ เรียน) 0.53  0.47  0.59  0.59  0.32  0.39  0.36  0.40  4.42  1.00  0.66  0.50  

SD (สถานศกึษา) 0.33  0.28  0.35  0.37  0.11  0.13  0.16  0.13  3.07  0.82  0.38  0.15  

 (ผู้ เรียน) .53 .54 .63 .70 .61 .47 .59 .59 .87    

 (สถานศกึษา) .90 .88 .88 .88 .65 .64 .74 .60     

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1174) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .057, .075 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 32) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .349, .449 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ภาคผนวก 

การวิเคราะห์ระดบัความแปรปรวน 

 

 

ภาคผนวก 



 

ตารางท่ี 6 (Undergraduate) True Score 1315/21 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 พฤตกิรรมขยนั  .25 .59 .91 .74 .70 .82 .71 .93 .64 .29 .64 .52 .87 .93 .75 .71 .71 
2 พฤตกิรรมประหยดั .61  .36 .25 -.19 .03 .60 .40 .14 .22 .74 .23 .71 .39 .34 .54 .40 .40 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .31 .56  .71 .55 .46 .79 .41 .28 .32 .06 .35 .36 .38 .58 .58 .54 .63 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .95 .75 .41  .81 .78 .80 .76 .80 .74 .10 .50 .33 .82 .80 .63 .73 .65 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .58 .47 .37 .56  .93 .75 .88 .70 .89 .09 .25 .07 .74 .66 .52 .88 .76 
6 พฤตกิรรมสะอาดกาย .46 .56 .67 .47 .59  .56 .86 .72 .82 -.05 -.30 .08 .70 .57 .38 .86 .75 
7 พฤตกิรรมสะอาดใจ .44 .47 .65 .46 .56 .58  .72 .63 .62 .48 .45 .59 .70 .80 .82 .74 .76 
8 พฤตกิรรมสามคัคี .50 .38 .28 .51 .69 .46 .58  .74 .89 .35 .27 .17 .79 .57 .52 .91 .76 
9 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .56 .29 .21 .49 .79 .45 .53 .79  .70 .25 .51 .37 .92 .81 .56 .67 .59 
10 เจตคตขิยนั .56 .28 .25 .50 .53 .26 .34 .43 .57  .11 .06 -.03 .73 .50 .40 .77 .57 
11 เจตคตปิระหยดั .30 .64 .42 .33 .27 .41 .43 .24 .20 .36  .49 .76 .27 .37 .69 .34 .42 
12 เจตคตซิื่อสตัย์ .30 .37 .47 .26 .39 .44 .55 .34 .32 .51 .84  .74 .44 .75 .77 .43 .56 
13 เจตคตมีิวินยั .39 .39 .27 .40 .42 .29 .41 .33 .43 .76 .65 .78  .44 .69 .79 .29 .44 
14 เจตคตสิภุาพ .34 .27 .24 .33 .68 .34 .39 .38 .54 .84 .33 .47 .69  .81 .53 .76 .65 
15 เจตคตสิะอาดกาย .35 .28 .17 .34 .48 .38 .37 .32 .43 .82 .34 .49 .74 .88  .84 .70 .76 
16 เจตคตสิะอาดใจ .29 .21 .22 .29 .50 .24 .47 .42 .51 .79 .45 .54 .70 .85 .74  .63 .74 
17 เจตคตสิามคัคี .36 .23 .24 .36 .54 .31 .38 .63 .59 .88 .34 .50 .69 .80 .76 .84  .95 
18 เจตคตมีิน า้ใจ .19 .02 .18 .15 .46 .21 .40 .44 .56 .72 .33 .47 .53 .76 .63 .85 .78  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1315) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .071 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 21) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .433, .549 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 Profession True Score 1285/20 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 พฤตกิรรมขยนั  .59 .81 .96 .83 .76 .66 .85 .87 .85 .70 .41 .82 .78 .81 .81 .81 .82 
2 พฤตกิรรมประหยดั .55  .88 .74 .82 .42 .75 .77 .71 .84 .65 .40 .59 .72 .67 .73 .81 .76 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .33 .57  .91 .90 .59 .75 .88 .84 .91 .78 .48 .82 .84 .83 .85 .88 .86 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .90 .70 .32  .92 .72 .72 .92 .91 .90 .75 .45 .82 .82 .85 .87 .87 .87 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .61 .62 .39 .60  .77 .81 .98 .96 .92 .85 .60 .79 .88 .89 .95 .94 .93 
6 พฤตกิรรมสะอาดกาย .54 .71 .66 .57 .76  .76 .84 .90 .75 .84 .80 .86 .78 .86 .85 .83 .84 
7 พฤตกิรรมสะอาดใจ .46 .69 .67 .52 .61 .61  .86 .83 .85 .91 .81 .79 .78 .76 .81 .92 .88 
8 พฤตกิรรมสามคัคี .60 .51 .29 .60 .72 .58 .60  .98 .93 .89 .65 .86 .88 .91 .95 .97 .95 
9 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .60 .49 .26 .59 .81 .53 .57 .79  .92 .89 .68 .87 .90 .94 .97 .96 .96 
10 เจตคตขิยนั .55 .38 .23 .50 .52 .34 .36 .45 .50  .87 .56 .83 .95 .92 .94 .97 .97 
11 เจตคตปิระหยดั .37 .50 .48 .38 .34 .43 .52 .39 .28 .37  .85 .88 .92 .91 .92 .94 .95 
12 เจตคตซิื่อสตัย์ .39 .35 .45 .41 .38 .39 .55 .37 .31 .46 .90  .75 .65 .67 .69 .70 .72 
13 เจตคตมีิวินยั .43 .36 .39 .50 .45 .45 .44 .42 .38 .71 .69 .83   .90 .85 .87 .87 
14 เจตคตสิภุาพ .35 .33 .27 .31 .60 .43 .41 .37 .46 .88 .42 .54 .73  .97 .97 .94 .98 
15 เจตคตสิะอาดกาย .38 .35 .25 .37 .46 .45 .39 .36 .42 .87 .41 .50 .76 .91  .97 .93 .96 
16 เจตคตสิะอาดใจ .38 .35 .33 .38 .53 .38 .52 .44 .45 .86 .57 .70 .80 .94 .87  .96 .99 
17 เจตคตสิามคัคี .36 .31 .29 .38 .46 .36 .43 .59 .50 .83 .45 .52 .72 .82 .81 .88  .98 
18 เจตคตมีิน า้ใจ .31 .25 .24 .28 .49 .27 .46 .45 .53 .80 .46 .55 .60 .85 .76 .91 .89  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1285) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .055, .072 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 20) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .444, .561 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (High School) 1321/23 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 พฤตกิรรมขยนั  .84 .52 .93 .73 .68 .61 .77 .73 .48 .61 .57 .32 .50 .61 .36 .37 .25 
2 พฤตกิรรมประหยดั .61  .61 .93 .72 .69 .69 .84 .82 .54 .58 .29 .11 .41 .63 .35 .54 .39 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .31 .54  .53 .56 .80 .68 .63 .66 .41 .21 .12 -.17 .47 .30 .17 .38 .40 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .91 .71 .42  .80 .75 .70 .87 .79 .50 .64 .47 .22 .38 .61 .31 .41 .25 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .55 .51 .43 .53  .72 .76 .92 .86 .76 .80 .50 .31 .64 .79 .63 .66 .57 
6 พฤตกิรรมสะอาดกาย .55 .67 .64 .59 .69  .64 .77 .76 .43 .31 .19 -.21 .38 .28 .09 .27 .28 
7 พฤตกิรรมสะอาดใจ .42 .60 .72 .51 .57 .68  .82 .70 .31 .61 .64 .41 .35 .65 .39 .41 .27 
8 พฤตกิรรมสามคัคี .49 .44 .22 .43 .70 .56 .58  .92 .70 .68 .44 .18 .54 .77 .53 .67 .52 
9 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .57 .33 .24 .48 .76 .50 .55 .85  .77 .56 .28 .09 .72 .76 .61 .75 .64 
10 เจตคตขิยนั .59 .39 .21 .51 .55 .47 .31 .48 .51  .60 .07 .03 .80 .74 .76 .89 .86 
11 เจตคตปิระหยดั .33 .68 .45 .37 .32 .48 .56 .31 .21 .38  .72 .68 .58 .85 .75 .64 .58 
12 เจตคตซิื่อสตัย์ .29 .44 .47 .33 .39 .45 .60 .27 .28 .44 .86  .87 .32 .60 .46 .15 .07 
13 เจตคตมีิวินยั .39 .48 .36 .45 .44 .54 .56 .37 .43 .73 .70 .80  .30 .60 .57 .18 .09 
14 เจตคตสิภุาพ .36 .41 .29 .35 .67 .47 .42 .44 .51 .85 .38 .48 .72  .74 .87 .80 .86 
15 เจตคตสิะอาดกาย .39 .42 .28 .37 .47 .52 .45 .42 .51 .80 .46 .52 .80 .87  .90 .85 .70 
16 เจตคตสิะอาดใจ .33 .34 .37 .32 .51 .42 .65 .47 .53 .75 .47 .60 .78 .81 .76  .87 .83 
17 เจตคตสิามคัคี .40 .31 .21 .33 .52 .40 .47 .67 .60 .82 .34 .42 .62 .77 .74 .79  .94 
18 เจตคตมีิน า้ใจ .33 .23 .27 .26 .54 .33 .51 .56 .63 .69 .35 .50 .56 .77 .71 .85 .80  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1321) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .054, .071 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 23) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .413, .526 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Middle School) 1504/23 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 พฤตกิรรมขยนั  .93 .79 .96 .87 .86 .84 .89 .88 .69 .77 .47 .48 .90 .68 .94 .71 .67 
2 พฤตกิรรมประหยดั .68  .82 .92 .89 .75 .78 .90 .89 .77 .76 .33 .32 .88 .56 .92 .76 .77 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .45 .62  .82 .73 .76 .89 .79 .71 .47 .55 .34 .27 .65 .31 .78 .57 .57 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .93 .76 .50  .92 .89 .80 .90 .85 .70 .76 .44 .49 .93 .73 .93 .69 .70 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .63 .61 .47 .65  .76 .72 .95 .90 .86 .65 .17 .20 .95 .60 .88 .83 .84 
6 พฤตกิรรมสะอาดกาย .60 .75 .77 .66 .73  .71 .76 .73 .49 .58 .37 .45 .82 .60 .81 .62 .56 
7 พฤตกิรรมสะอาดใจ .54 .66 .76 .58 .65 .73  .76 .70 .41 .67 .56 .46 .63 .42 .75 .46 .51 
8 พฤตกิรรมสามคัคี .58 .48 .37 .57 .77 .56 .65  .94 .87 .64 .09 .15 .92 .49 .92 .90 .84 
9 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .68 .54 .36 .65 .82 .55 .59 .84  .81 .68 .12 .23 .88 .58 .91 .87 .87 
10 เจตคตขิยนั .67 .51 .29 .62 .56 .46 .40 .50 .58  .53 -.17 -.14 .86 .40 .79 .92 .87 
11 เจตคตปิระหยดั .37 .65 .49 .41 .40 .56 .53 .34 .37 .45  .58 .61 .67 .69 .76 .42 .69 
12 เจตคตซิื่อสตัย์ .46 .56 .60 .50 .43 .64 .63 .36 .36 .56 .88  .85 .19 .60 .29 -.28 -.06 
13 เจตคตมีิวินยั .46 .44 .33 .47 .42 .50 .47 .37 .40 .77 .70 .83  .25 .75 .31 -.18 -.01 
14 เจตคตสิภุาพ .41 .35 .29 .40 .66 .47 .51 .51 .52 .80 .51 .61 .75  .69 .93 .84 .82 
15 เจตคตสิะอาดกาย .42 .37 .29 .41 .47 .47 .40 .38 .43 .83 .45 .58 .73 .87  .64 .28 .44 
16 เจตคตสิะอาดใจ .45 .37 .38 .43 .56 .44 .57 .51 .56 .82 .59 .70 .78 .93 .84  .81 .81 
17 เจตคตสิามคัคี .48 .34 .29 .44 .55 .38 .45 .67 .58 .83 .40 .52 .63 .84 .75 .86  .84 
18 เจตคตมีิน า้ใจ .32 .27 .29 .32 .52 .34 .48 .53 .58 .67 .46 .50 .54 .84 .68 .91 .84  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1504) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .051, .066 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 23) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .413, .526 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Pratom School 3) 1165/31 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 พฤตกิรรมขยนั  .93 .83 .99 .97 .86 .60 .53 .59 .90 
2 พฤตกิรรมประหยดั .77  .80 .87 .89 .80 .43 .42 .56 .79 
3 พฤตกิรรมซื่อสตัย์ .49 .75  .85 .74 .71 .32 .41 .61 .82 
4 พฤตกิรรมมีวินยั .86 .85 .46  .95 .86 .67 .59 .64 .92 
5 พฤตกิรรมสภุาพ .67 .84 .50 .71  .91 .65 .55 .59 .90 
6 เจตคตขิยนั .63 .59 .35 .57 .66  .63 .53 .65 .90 
7 เจตคตปิระหยดั .37 .54 .55 .29 .38 .56  .66 .57 .60 
8 เจตคตซิื่อสตัย์ .37 .50 .45 .33 .41 .72 .93  .92 .76 
9 เจตคตมีิวินยั .38 .48 .41 .40 .49 .88 .70 .87  .83 
10 เจตคตสิภุาพ .43 .52 .42 .38 .57 .93 .72 .86 .95  

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1165) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .057, .075 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 31) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .355, .456 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั



ตารางท่ี 6 (Pratom School 4) 1174/32 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 พฤตกิรรมสะอาดกาย  .84 .90 .87 .83 .80 .89 .83 
2 พฤตกิรรมสะอาดใจ .77  .87 .84 .74 .81 .84 .76 
3 พฤตกิรรมสามคัคี .70 .69  .98 .80 .78 .98 .85 
4 พฤตกิรรมมีน า้ใจ .60 .67 .82  .75 .80 .96 .84 
5 เจตคตสิะอาดกาย .47 .45 .45 .43  .85 .73 .85 
6 เจตคตสิะอาดใจ .43 .61 .50 .51 .86  .78 .91 
7 เจตคตสิามคัคี .47 .61 .68 .58 .77 .88  .86 
8 เจตคตมีิน า้ใจ .42 .57 .48 .52 .68 .94 .78 1.00 

หมายเหต ุ คา่สหสมัพนัธ์ใต้แนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบันกัเรียน (N = 1174) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .057, .075 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 คา่สหสมัพนัธ์เหนือแนวทแยงคือความสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน (N = 32) ถ้าขนาดของความสมัพนัธ์มากกวา่ .349, .449 จะมีระดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 และ .01 ตามล าดบั 

 



 

 

ภาคผนวก 

การใสส่มการ 

 

โมเดลส าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 โมเดลนีเ้ป็นโมเดลท่ีไมมี่ตวัแปรท านายเลย (Unconditioned Model) การใส่ตวัแปรท าได้ดงันี ้
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ตวัแปรระดบัโรงเรียน 
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

ตารางแสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจริง 

  



ตารางแสดงอิทธิพลของโครงการ 

 

 

  



ตารางแสดงอิทธิพลของโครงการโดยควบคมุตวัแปร 

 


