
 
 
 

 

 

แบบส ารวจนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา ชุดที ่5 
 

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   

 



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   

  

 

 กรุณาตรวจสอบอกีครัง้หน่ึงวา่ ทา่นไดท้ าครบทุกขอ้ ทุกหน้า 

หากครบแลว้ ใหส้ง่สมุดน้ีใหแ้ก่ทมีงานผูส้ ารวจขอ้มลู เพือ่เยบ็สมุดของทา่น 

ขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอื 


