
 
 
 

 

 

แบบส ารวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ชุดที ่3 
 

โดย กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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



 การตอบแบบส ารวจนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอยา่งมาก ขอใหท้่านตอบใหต้รงกบั

ความเป็นจรงิส าหรบัตวัท่านเอง และตอบทุกขอ้ ทางทมีงานผูส้ ารวจจะเกบ็ขอ้มลูของท่านเป็นความลบั ไม่

บอกรายละเอยีดเป็นรายบุคคลหรอืรายโรงเรยีนโดยเดด็ขาด หากท่านตอบเสรจ็แลว้ ใหน้ าสมดุนี้ส่งแก่

ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพื่อใหท้มีงานเยบ็สมดุเหล่านี้ไวด้ว้ยกนั  

ตอนที่ 1 แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  ชาย  หญงิ 

อายุ  ........................... ปี 

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

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

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

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

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



ตอนที ่2 แบบส ารวจพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมา 

 ใหท้่านนึกยอ้นถงึพฤตกิรรมในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใส่ลงไปในช่องทีต่รง

กบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่าท่านเคยหวัเราะเสยีงดงับา้งในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมท่ าหรอื
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสยีงดงั     
 

หากท่านคดิว่าท่านเคยหวัเราะเสยีงดงัเป็นประจ าในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมท่ าหรอื
แทบจะไม่
ท าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น
ประจ า 

ฉนัหวัเราะเสยีงดงั     



 

 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

1. ฉนัลงมอืท าการบา้น/งานทนัททีีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

ขยนั    

2. ฉนัลงมอืท าการบา้น/งานโดยไมต่อ้งใหใ้คร

มาเคีย่วเขญ็ 

ขยนั    

3. ฉนัผดัวนัประกนัพรุง่ ขยนั ลบ   

4. ฉนัตัง้ใจท าการบา้น/งานจนกว่างานจะเสรจ็ ขยนั    

5. เมือ่ท าการบา้น/งานไมไ่ด ้ฉนัหาทางแกไ้ข

จนท าไดเ้สรจ็ 

ขยนั    

6. ฉนัทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนไปแลว้ ขยนั    

7. ฉนัเลกิท าการบา้น/งานทัง้ทีย่งัท าไมเ่สรจ็ ขยนั ลบ   

8. ฉนัท าการบา้น/งานอย่างเตม็ความสามารถ ขยนั    

9. ฉนัเลอืกงานเบาๆ ทีไ่มต่อ้งใชค้วาม

พยายาม 

ขยนั ลบ   

10. ฉนัหาเรือ่งทีจ่ะไมท่ าการบา้น/ งาน ขยนั ลบ   

11. ฉนัดแูลรกัษาของใชส้่วนตวัใหใ้ชไ้ดน้าน ๆ ประหยดั    

12. เมือ่ของใชเ้สยี ฉนัจะซ่อม แทนทีจ่ะซือ้ใหม่ ประหยดั    

13. ฉนัออมเงนิไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น ประหยดั    

14. ฉนัซือ้ของตามเพื่อน ประหยดั ลบ   

15. ฉนัยมืเงนิคนอื่นเพื่อซือ้ของทีไ่ม่จ าเป็น ประหยดั ลบ   

16. ฉนัแบ่งค่าขนมมาเป็นเงนิเกบ็สะสม ประหยดั    

17. ฉนัเสยีเงนิจ านวนมากซือ้ของไมจ่ าเป็น 

เช่น ขนม ของเล่น เกมส ์หรอื

เครือ่งประดบั 

ประหยดั ลบ   

18. ฉนัซือ้ของมาเยอะแยะแลว้ไมไ่ดใ้ช้ ประหยดั ลบ   

19. ฉนัวางแผนก่อนใชเ้งนิ ประหยดั    



 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

20. ฉนัตกัอาหารมาแลว้กนิไมห่มด ประหยดั ลบ   

21. ฉนัโกงขอ้สอบ ซื่อสตัย ์ ลบ   

22. ฉนัลอกการบา้น ซื่อสตัย ์ ลบ   

23. เมือ่ฉนัท าผดิ ฉนัโกหกเพื่อเอาตวัรอด ซื่อสตัย ์ ลบ   

24. ฉนัแกลง้ปว่ยเพื่อไมไ่ปเรยีน ซื่อสตัย ์ ลบ   

25. ฉนัยมืของคนอื่นแลว้ไมค่นื ซื่อสตัย ์ ลบ   

26. ฉนัท าตวัน่าสงสาร เพื่อใหค้นอื่นเหน็ใจ ซื่อสตัย ์ ลบ   

27. เมือ่ฉนัท าผดิ ฉนัจะไม่ยอมรบัผดิ ซื่อสตัย ์ ลบ   

28. ฉนัแอบหยบิของคนอื่นไปใช ้แลว้ไมค่นื ซื่อสตัย ์ ลบ   

29. ฉนัไมร่กัษาสญัญา ซื่อสตัย ์ ลบ   

30. ฉนัพดูปด ซื่อสตัย ์ ลบ   

31. ฉนัท าผดิกฎระเบยีบของโรงเรยีน มวีนิยั ลบ   

32. ฉนัท าการบา้น/ งานเสรจ็ตรงเวลาตามที่

ตัง้ใจไว ้

มวีนิยั    

33. ฉนัท าการบา้น/ งานเสรจ็ตรงเวลาทีก่ าหนด มวีนิยั    

34. ฉนัเขา้เรยีนตรงเวลา มวีนิยั    

35. ฉนัตื่นนอนตรงเวลา มวีนิยั    

36. ฉนัเขา้นอนตรงเวลา มวีนิยั    

37. ฉนัคุยในขณะทีค่รสูอน มวีนิยั ลบ   

38. ฉนักลบับา้นตรงเวลาหลงัเลกิเรยีน มวีนิยั    

39. ฉนัท าการบา้น/ งานใหเ้สรจ็ตามทีต่ ัง้ใจไว้

ก่อนไปเทีย่วเล่น 

มวีนิยั    

40. ฉนัผดินดักบัคนอื่น มวีนิยั ลบ   

41. ฉนัท าตามกฎระเบยีบของบา้น มวีนิยั    



 ไมท่ าหรอืแทบ

จะไมท่ าเลย 

ท าบา้ง ท าบ่อย ท าเป็น

ประจ า 

42. ฉนัวางแผนใหต้นเอง ว่าตอ้งท าอะไรบา้งใน

แต่ละวนั 

มวีนิยั    

43. ฉนัท าตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัตนเอง มวีนิยั    

44. ฉนัไหวท้กัทายผูใ้หญ่ สุภาพ    

45. ฉนัขอโทษเมือ่ท าผดิ สุภาพ    

46. ฉนัขอบคุณเมือ่ไดร้บัความช่วยเหลอืจาก

คนอื่น 

สุภาพ    

47. ฉนัพดูแทรกขณะทีผู่อ้ ื่นก าลงัพดู สุภาพ ลบ   

48. ฉนัพดูระหว่างเคีย้วอาหาร สุภาพ ลบ   

49. ฉนัพดูหยาบคายต่อหน้าผูใ้หญ่ สุภาพ ลบ   

50. ฉนัขออนุญาตก่อนหยบิของคนอื่นมาใช้ สุภาพ    

51. ฉนัพดูเสยีงดงัเมือ่เขา้หอ้งสมดุ สุภาพ ลบ   

52. ฉนัแซงควิคนอื่น สุภาพ ลบ   

53. ฉนัท าตวัเรยีบรอ้ยเมือ่อยูก่บัผูใ้หญ่ สุภาพ    

54. ฉนัพดูเพราะกบัผูใ้หญ่  สุภาพ    

 



ตอนที ่3 แบบส ารวจความคดิเหน็ 

 ใหท้่านอ่านประโยค แลว้ประเมนิว่าท่านเหน็ดว้ยกบัประโยคเหล่านี้หรอืไม ่ใหท้่านท าเครือ่งหมาย 

 ใส่ลงไปในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่าท่านเหน็ดว้ยอย่างยิง่ กบัประโยคทีว่่า “เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั” ให้

กากบาทลงไปดงันี้ 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั     

 

หากท่านคดิว่าท่านไมเ่หน็ดว้ยบา้งกบัประโยคทีว่่า “เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั” ใหก้ากบาทลงไป

ดงันี้ 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เราควรทะเลาะกนับา้ง จะไดร้กักนั     

 

 

 



 

 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1. คนทีล่งมอืท างานทนัททีีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็น

คนบา้งาน 

ขยนั ลบ   

2. เราควรท างานเองโดยไมต่อ้งใหใ้ครมาจ ้าจีจ้ า้ไช ขยนั    

3. “หนกัเอาเบาสู”้ เป็นความคดิทีล่า้สมยัแลว้ ขยนั ลบ   

4. แค่ท างานใหเ้สรจ็กพ็อแลว้ ไมต่อ้งท าใหด้กีไ็ด้ ขยนั ลบ   

5. ถงึการบา้น/ งานจะยากแค่ไหน เรากไ็มค่วร

ลม้เลกิ 

ขยนั    

6. การท าการบา้น/ แบบฝึกหดัเยอะ ๆ ท าใหฉ้นั

เก่งขึน้ 

ขยนั    

7. ถา้มปีญัหา เราควรเลกิท างานนัน้ ดกีว่าทีจ่ะทน

ท าต่อไป 

ขยนั ลบ   

8. ฉนัภูมใิจเมือ่ไดท้ างานอย่างเตม็ความสามารถ ขยนั    

9. งานทีต่อ้งใชค้วามสามารถ สนุกกว่างานงา่ย ๆ ขยนั    

10. ความขีเ้กยีจจะท าใหฉ้นัมชีวีติทีล่ าบาก ขยนั    

11. เราควรดแูลรกัษาของใชส้่วนตวัใหใ้ชไ้ดน้าน ๆ ประหยดั    

12. เราควรซ่อมแซมสิง่ของใหใ้ชไ้ดน้าน แทนทีจ่ะ

ซือ้ของใหมทุ่กครัง้ 

ประหยดั    

13. การฟุ่มเฟือยแลว้มคีวามสุข ดกีว่าประหยดัแลว้

ไมม่คีวามสุข 

ประหยดั ลบ   

14. หากเพื่อนซือ้ของใหม่ เรากค็วรซือ้บา้ง จะไดม้ี

อะไรเหมอืน ๆ กนั 

ประหยดั ลบ   

15. การยมืเงนิคนอื่นเพื่อซือ้ของทีอ่ยากไดไ้มใ่ช่

เรือ่งเสยีหาย 

ประหยดั ลบ   

16. เราควรออมเงนิค่าขนมไวบ้า้ง อยา่ใชจ้นหมด ประหยดั    



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

17. การซือ้ของฟุ่มเฟือยบา้งช่วยใหค้วามสุขแก่

ชวีติได ้

ประหยดั ลบ   

18. ถา้สิง่ของลดราคาตอ้งรบีซือ้ แมจ้ะไมไ่ดใ้ชก้็

ตาม 

ประหยดั ลบ   

19. การวางแผนใชจ้า่ยเงนิเป็นเรือ่งทีด่ ี ประหยดั    

20. ฉนัตกัขา้วมาก่อนเยอะๆ แมจ้ะมากเกนิจ าเป็น 

จะไดไ้มต่อ้งตกัอกี 

ประหยดั ลบ   

21. เราควรปล่อยใหเ้พื่อนโกงขอ้สอบ ไมอ่ยา่งนัน้

เพื่อนจะสอบตก 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

22. การลอกการบา้นเป็นเรือ่งน่ารงัเกยีจ ซื่อสตัย ์ ลบ   

23. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เรือ่งเสยีหาย ซื่อสตัย ์ ลบ   

24. การแกลง้ปว่ยเป็นการปฏเิสธอยา่งสุภาพ เมือ่

ไมอ่ยากท าอะไร 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

25. เมือ่ยมืเงนิใครแลว้ เราตอ้งคนื ซื่อสตัย ์    

26. คนท าตวัน่าสงสารเป็นคนน่าร าคาญ ซื่อสตัย ์    

27. เมือ่ท าผดิ เราตอ้งยอมรบัผดิ ซื่อสตัย ์    

28. การแอบหยบิของเลก็ๆ น้อยๆ ของคนอื่นไปใช้

โดยไมค่นื ไมน่ับเป็นการขโมย 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

29. สญัญาตอ้งเป็นสญัญา หา้มเบีย้ว ซื่อสตัย ์    

30. การโกหกเพื่อเอาตวัรอดไมใ่ช่เรือ่งผดิ หากไม่

ท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น 

ซื่อสตัย ์ ลบ   

31. การท าตามกฎระเบยีบของโรงเรยีนเป็นสิง่ทีด่ ี มวีนิยั    

32. เราไม่จ าเป็นตอ้งท าการบา้น/ งานใหเ้สรจ็ตรง

เวลาทีต่ ัง้ใจไวเ้สมอไป 

มวีนิยั ลบ   

33. การส่งการบา้น/ งานตรงเวลาทีก่ าหนดเป็นสิง่ที่

ทุกคนควรท า 

มวีนิยั    



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

34. การเขา้เรยีนสายไมใ่ช่เรือ่งเสยีหาย มวีนิยั ลบ   

35. แมไ้ม่มอีะไรตอ้งรบีท า เรากค็วรตื่นตรงเวลาทุก

วนั 

มวีนิยั    

36. เราควรเขา้นอนตรงเวลาทุกวนั มวีนิยั    

37. การคุยกนัขณะทีค่รสูอนไมใ่ช่เรือ่งผดิ มวีนิยั ลบ   

38. การกลบับา้นตรงเวลาหลงัเลกิเรยีนเป็นสิง่ที่

ควรท า 

มวีนิยั    

39. ถา้เราเบื่อการบา้น/ งานทีท่ าอยู ่จะไปเทีย่วเล่น

ก่อนแลว้ค่อยกลบัมาท ากไ็ด้ 

มวีนิยั ลบ   

40. การผดินดัแสดงถงึความไม่มวีนิยั มวีนิยั    

41. เมือ่อยูบ่า้น เราควรท าตามกฎระเบยีบของบา้น

อยา่งเครง่ครดั 

มวีนิยั    

42. การวางแผนท าสิง่ต่าง ๆ ในแต่ละวนัเป็นเรือ่ง

ยุง่ยาก 

มวีนิยั ลบ   

43. เมือ่ตัง้ใจท าอะไร กต็อ้งท าใหไ้ดต้ามนัน้ มวีนิยั    

44. คนเราควร "ไปลา มาไหว"้ สุภาพ    

45. การขอโทษคนอื่นเป็นการแสดงว่าเรายอมแพ้ สุภาพ ลบ   

46. การพดูขอบคุณคนอื่นเป็นเรื่องไมจ่ าเป็น

ส าหรบัฉัน 

สภุาพ ลบ   

47. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เรากพ็ดูแทรกขณะทีค่นอื่น

ก าลงัพดูได ้

สุภาพ ลบ   

48. คนทีม่มีารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นคนดดัจรติ สุภาพ ลบ   

49. คนทีพ่ดูเพราะกบัผูใ้หญ่ เป็นคนขีป้ระจบ สุภาพ ลบ   

50. เราควรขออนุญาตเจา้ของ ก่อนหยบิของมาใช ้ สุภาพ    

51. การ"หา้มคุยในหอ้งสมดุ" เป็นเรือ่งทีด่ ี สุภาพ    



 ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็
ดว้ยบา้ง 

เหน็ดว้ย
บา้ง 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

52. บางครัง้ถ้าจ าเป็น เรากต็อ้งแซงควิกนับา้ง สุภาพ ลบ   

53. การท าตวัเรยีบรอ้ยต่อหน้าผูใ้หญ่เป็นเรือ่งทีทุ่ก

คนควรท า 

สุภาพ    

54. เราควรพดูจานอบน้อมกบัผูใ้หญ่ สุภาพ    

 



ตอนที ่4 แบบส ารวจพฤตกิรรมโดยทัว่ไป 

 ใหท้่านอ่านประโยค แลว้ประเมนิว่าท่านมลีกัษณะดงัประโยคเหล่านี้หรอืไม ่ใหท้่านท าเครือ่งหมาย 

 ใส่ลงไปในช่องทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่ง หากท่านคดิว่า “ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร” เป็นจรงิส าหรบัท่าน ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร   

 

หากท่านคดิว่า “ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร” ไมจ่รงิส าหรบัท่าน ใหก้ากบาทลงไปดงันี้ 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

ฉนัไมเ่คยรูส้กึรงัเกยีจใคร   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

1. ฉนัสนุกเสมอเวลาไปเทีย่ว   

2. บางครัง้ฉันกโ็กหกบา้ง ลบ  

3. ฉนัไมเ่คยโกรธเลย ทีถู่กบอกใหเ้ลกิเล่นเพื่อไปทานขา้วหรอืไป

โรงเรยีน 

  

4. บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากแบ่งของใหเ้พื่อน ลบ  

5. ฉนัเคารพคนทีม่อีายุมากกว่าเสมอ   

6. ฉนัไมเ่คยรงัแกเดก็เลก็กว่าเลย   

7. บางครัง้ฉันไมอ่ยากท าตามทีค่รสู ัง่ ลบ  

8. ฉนัไมเ่คยเถยีงพ่อแมเ่ลย   

9. ฉนัยอมรบัทุกครัง้ เมือ่ฉนัท าผดิ   

10. พ่อแมไ่ม่จ าเป็นตอ้งพดูถูกเสมอไป ลบ  

11. ฉนัไมช่อบพดูใหใ้ครเสยีใจเลย   

12. ฉนัท าการบา้นเสรจ็ทุกครัง้   

13. บางครัง้ฉันอยากขวา้งปาหรอืท าลายขา้วของ ลบ  

14. ฉนัไมย่อมใหใ้ครถูกดุเพราะฉนั   

15. บางครัง้ ฉนัคุยอวดเพื่อใหเ้พื่อนประทบัใจ ลบ  

16. ฉนัระมดัระวงัดแูลเสือ้ผา้และหอ้งนอนใหเ้รยีบรอ้ย   

17. ฉนัไมเ่คยอาละวาดเวลาโกรธ   

18. บางครัง้ ฉนัอยากหยดุอยูบ่้านทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดป้ว่ย ลบ  

19. บางครัง้ ฉนัอยากใหพ้่อแม่จูจ้ ีก้บัฉนัน้อยลง ลบ  

20. ฉนัช่วยเหลอืคนทีล่ าบากเสมอ   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

21. บางครัง้ ฉนัทะเลาะกบัแมเ่พราะฉันท าในสิง่ทีแ่มห่า้ม ลบ  

22. ฉนัไมเ่คยพดูอะไรใหค้นอื่นเสยีใจเลย   

23. ครเูป็นคนทีรู่ด้กีว่าฉนัในทุกเรือ่ง   

24. ฉนัสุภาพเสมอ แมแ้ต่กบัคนทีไ่มน่่าคบกต็าม   

25. บางครัง้ ฉนัท าในสิง่ทีค่นอื่นหา้ม ลบ  

26. ฉนัไมเ่คยโกรธใครเลย   

27. บางครัง้ ฉนักอ็ยากมขีองเหมอืนทีเ่พื่อนม ี ลบ  

28. ฉนัเชื่อฟงัพ่อแมเ่สมอ   

29. ฉนัไมเ่คยลมืทีจ่ะพดูว่า “ขอบคุณ”   

30. บางครัง้ ฉนัอยากไปเทีย่วมากกว่าไปโรงเรยีน ลบ  

31. ฉนัลา้งมอืก่อนกนิขา้วเสมอ   

32. บางครัง้ ฉนัขีเ้กยีจท างานบา้น ถงึจะรูว้่าพ่อแมอ่ยากใหฉ้นัช่วยกต็าม ลบ  

33. ฉนัสนิทกบัเพื่อนใหมไ่ดง้่าย   

34. ฉนัไมเ่คยมคีวามคดิทีจ่ะท าผดิกฎเลย   

35. บางครัง้ ฉนัพยายามแกแ้คน้คนทีเ่คยแกลง้ฉัน ลบ  

36. บางครัง้ ฉนัโกรธทีไ่มไ่ดด้งัใจ ลบ  

37. ฉนัช่วยเหลอืสตัวท์ีบ่าดเจบ็เสมอ   

38. บางครัง้ ฉนัอยากท าสิง่ทีพ่่อแมบ่อกว่าเดก็ไมค่วรท า ลบ  

39. บางครัง้ ฉนัอยากแกลง้คนอื่นอบัอาย ลบ  

40. ฉนัไมเ่คยหยบิของคนอื่นไปใช ้โดยไมข่ออนุญาต   



 

 จรงิ ไมจ่รงิ 

41. บางครัง้ ฉนัจะหงดุหงดิหากมคีนมาขดัจงัหวะตอนก าลงัเล่น/ท า

การบา้น/เล่นเกมส/์ดูทวี ี

ลบ  

42. ฉนัชอบทีจ่ะท างานกบัคนอื่นเสมอ   

43. เวลาเพื่อนขอใหฉ้นัท าอะไรให ้ถงึฉนัจะไมอ่ยากท า ฉนักย็อมท าให้

โดยไมห่งุดหงดิ 

  

44. บางครัง้ ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆ สนใจฟงัฉนัมากขึน้ ลบ  

45. ฉนัท าสิง่ทีถู่กตอ้งเสมอ   

46. บางครัง้ ฉนัไมอ่ยากท าตามทีพ่่อแมส่ัง่ ลบ  

47. บางครัง้ ฉนัไมช่อบเวลามคีนมาขอใหฉ้นัท าอะไรให้ ลบ  

48. บางครัง้ ฉนัโกรธทีค่นอื่นไม่ตามใจฉัน ลบ  

 

 

 กรุณาตรวจสอบอกีครัง้หน่ึงวา่ ทา่นไดท้ าครบทุกขอ้ ทุกหน้า 

หากครบแลว้ ใหส้ง่สมุดน้ีใหแ้ก่ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพือ่เยบ็สมุดของทา่น 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 


