
 
 
 

 

 

 

แบบส ารวจนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  

โดย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ชุดที่ 2   ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

และประถมศึกษาตอนปลาย            

(คร้ังที่ 2) 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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



ชุดที ่2   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (คร้ังที ่2)           
หนา้ 2 จาก 5 หนา้ 

การตอบแบบส ารวจนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอย่างยิ่ง 

ขอให้ท่านตอบตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่านเอง และตอบครบทุกข้อ 

ข้อมูลของท่านจะเป็นความลบั 

 โดยไม่มีการระบุถงึตัวท่าน หรือ โรงเรียนของท่านอย่างเดด็ขาด 

 

ตอนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลทั่วไป 
 เพศ   ชาย  หญิง 

 อายุ  ................. ปี 

 ระดบัช้ันการศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้  ประถมศึกษาตอนปลาย 



ชุดที ่2   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (คร้ังที ่2)           
หนา้ 3 จาก 5 หนา้ 

ตอนที่ 2 แบบส ารวจพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนที่ผ่านมา 

ให้ท่านนึกย้อนถึงพฤติกรรมของท่านในรอบ 3 เดอืนที่ผ่านมา แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รง
กบัตวัท่านมากที่สุด 

 ไม่ท า  หรือ 
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบ่อย ท า        
เป็นประจ า 

1. ฉนัคิดร้ายต่อคนอ่ืนเวลาโกรธ     

2. ฉนัไหวท้กัทายผูใ้หญ่     

3. ฉนัลงมือท าการบา้น/งานโดยไม่ตอ้งใหใ้ครมาเค่ียวเข็ญ     

4. ฉนัทิ้งขยะลงในถงัขยะ     

5. ฉนัสะใจเม่ือเห็นคนท่ีฉนัเกลียดเดือดร้อน     

6. ฉนัยมืเงินคนอ่ืนเพื่อซ้ือของท่ีไม่จ  าเป็น     

7. ฉนัลา้งมือหลงัเขา้ห้องน ้า     

8. ฉนัตั้งใจท าการบา้น/งานจนกวา่งานเสร็จ     

9. ฉนัซ้ือของตามเพื่อน     

10. ฉนัรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม     

11. ฉนัท าตามสัญญาท่ีใหไ้วก้บัตนเอง     

12. ฉนัยอมรับขอ้ตกลงของกลุ่ม     

13. ฉนัลา้งมือก่อนกินอาหาร     

14. ฉนัไม่รักษาสัญญา     

15. ฉนัดูแลรักษาของส่วนตวัให้ใชไ้ดน้านๆ     

16. ฉนัอิจฉาคนอ่ืน     

17. ฉนัขีดเขียนก าแพง โตะ๊เรียน หรือส่ิงของสาธารณะ     

18. ฉนัดีใจเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสุข     

19. ฉนัท าการบา้น/ งานเสร็จตรงเวลาตามท่ีตั้งใจไว ้     

20. ฉนัวางแผนก่อนใชเ้งิน     

21. ฉนัขอบคุณเม่ือไดรั้บความช่วยเหลือจากคนอ่ืน     

22. ฉนัแบ่งขนมให้เพื่อน     



ชุดที ่2   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (คร้ังที ่2)           
หนา้ 4 จาก 5 หนา้ 

 ไม่ท า  หรือ 
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบ้าง ท าบ่อย ท า        
เป็นประจ า 

23. เม่ือท าการบา้น/งานไม่ได ้ฉนัหาทางแกไ้ขจนท าไดเ้สร็จ     

24. เม่ือมีการท างานกลุ่ม/ชมรม/โรงเรียน ฉนัอาสาเขา้ร่วม     

25. ฉนัออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น     

26. ฉนัท าการบา้น/ งานใหเ้สร็จตามท่ีตั้งใจไวก่้อนไปเท่ียวเล่น     

27. ฉนัพดูเพราะกบัผูใ้หญ่      

28. ฉนัวางแผนให้ตนเอง วา่ตอ้งท าอะไรบา้งในแต่ละวนั     

29. ฉนัหวงัดีต่อคนอ่ืน     

30. ฉนัท าการบา้น/ งานเสร็จตรงเวลาท่ีก าหนด     

31. ฉนัท าการบา้น/งานอยา่งเตม็ความสามารถ     

32. ฉนัใหค้  าแนะน าเม่ือเพื่อนมีปัญหา     

33. ฉนัยอมเสียเปรียบ ถา้กลุ่มไดป้ระโยชน์     

34. ฉนัรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของเพื่อนในกลุ่ม     

35. ฉนัพดูปด     

36. ฉนัช่วยคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ     

37. ฉนัลงมือท าการบา้น/งานทนัทีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

38. ฉนัแอบหยบิของคนอ่ืนไปใช ้แลว้ไม่คืน     

39. ฉนัขออนุญาตก่อนหยบิของคนอ่ืนมาใช ้     

40. เม่ือฉนัท าผิด ฉนัไม่ยอมรับผิด     

41. ฉนัขอโทษเม่ือท าผิด     

42. ฉนัยมืของคนอ่ืนแลว้ไม่คืน     

43. ฉนัติวเพื่อนในวชิาท่ีเพื่อนไม่เขา้ใจ     

44. ฉนัใหเ้พื่อนยมือุปกรณ์การเรียน     

45. ฉนัทิ้งขยะบนถนน หรือในแม่น ้าล าคลอง     
 



ชุดที ่2   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (คร้ังที ่2)           
หนา้ 5 จาก 5 หนา้ 

ตอนที่ 3 แบบส ารวจพฤตกิรรมโดยทั่วไป 

ให้ท่านอ่านประโยค แล้วประเมนิว่าท่านมลีกัษณะตรงกบัประโยคเหล่านีห้รือไม่  โดยท า 
เคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากที่สุด 

 จริง ไม่จริง 
1. บางคร้ังฉนัไม่อยากท าตามท่ีครูสั่ง   

2. ฉนัไม่เคยเถียงพอ่แม ่/ ผูป้กครองเลย   

3. ฉนัไม่เคยอาละวาดเวลาโกรธ   

4. บางคร้ัง ฉนัอยากใหพ้อ่แม ่/ ผูป้กครองจูจ้ี้กบัฉนันอ้ยลง   

5. บางคร้ัง ฉนัทะเลาะกบัพอ่แม่ / ผูป้กครองเพราะฉนัท าในส่ิงท่ีพอ่แม่ / ผูป้กครอง
หา้ม 

  

6. ฉนัไม่เคยพดูอะไรให้คนอ่ืนเสียใจเลย   

7. บางคร้ัง ฉนัท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนหา้ม   

8. ฉนัไม่เคยโกรธใครเลย   

9. ฉนัเช่ือฟังพ่อแม ่/ ผูป้กครองเสมอ   

10. ฉนัลา้งมือก่อนกินขา้วเสมอ   

11. บางคร้ัง ฉนัข้ีเกียจท างานบา้น ถึงจะรู้วา่พอ่แม่ / ผูป้กครองอยากใหฉ้นัช่วยก็ตาม   

12. ฉนัไม่เคยมีความคิดท่ีจะท าผิดกฎเลย   

13. บางคร้ัง ฉนัโกรธท่ีไม่ไดด้งัใจ   

14. บางคร้ัง ฉนัจะหงุดหงิดหากมีคนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเล่น / ท าการบา้น /               
เล่นเกมส์ / ดูทีวี 

  

15. ฉนัท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ   

16. บางคร้ัง ฉนัไม่อยากท าตามท่ีพอ่แม่ / ผูป้กครองสั่ง   

 

 กรุณาตรวจสอบอกีคร้ังว่า ท่านได้ท า ครบทุกข้อ ทุกหน้า 

ขอบคุณอย่างยิง่ในความร่วมมอื 


