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คําช้ีแจง 

ในแบบสอบถามนี้ จะมีคําถามเก่ียวกับนักเรียนและสิ่งท่ีนักเรียนคิด แตละคําถามควรเลือกคําตอบท่ี
นักเรียนคิดวาดีท่ีสุด 

พิจารณาตัวอยางการตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ 
 
[ตัวอยาง] นักเรียนไปโรงเรียนหรือไม 

ไป × 
  

ไมไป  
 
o อานแตละคําถามอยางระมัดระวัง และเลือกคําตอบท่ีนักเรียนคิดวาดีท่ีสุด โดยการทําเครื่องหมาย  

× ในชองท่ีตรงกับคําตอบ 
o โปรดถามเพ่ือขอความชวยเหลือหากไมเขาใจคําถาม 

แบบสอบถาม
นักเรียนมัธยมศึกษา
หลังจบโครงการ 

 

สําหรับนักเรียน 

ช่ือโรงเรียน  

จังหวัด  

ช่ือ-นามสกุลนักเรียน  

ระดับช้ัน/หองเรียน  

วัน/เดือน/ป  
ท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 

THA-01-ST-�-���� 
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[สวนที่ 1. นักเรียนและโรงเรียน] 

[ST_POS_SCFEEL] เม่ืออยูในโรงเรียน: 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไมเคย 

(B) 

แทบจะไมเคย 

(C) 

บางครั้ง 

(D) 

บอยครั้ง 

1. ฉันรูสึกวาคนท่ีนี่เปนมิตร     

2. ฉันเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน     

3. ฉันรูสึกเบื่อเม่ืออยูในโรงเรียน     

4. โรงเรียนเปนท่ีท่ีชวยใหฉันมีความคิด
สรางสรรค 

    

5. โรงเรียนเปนท่ีท่ีชวยใหฉันเขาใจ
ความคิดในมุมมองท่ีแตกตาง 

    

 
 (A) 

เหมือนฉันมาก 

(B) 

เหมือนฉัน

เล็กนอย 

(C) 

ไมคอยเหมือน

ฉัน 

(D) 

ไมเหมือนฉัน

เลย 

6. ฉันจะเรียนเฉพาะสิ่งท่ีฉันสนใจ     

 
 (A) 

0 – 1 คน 

(B) 
2 – 3 คน 

(C) 
4 – 6 คน 

(D) 
ตั้งแต 7 คนข้ึน

ไป 

7. นักเรียนมีเพ่ือนสนิทในชั้นเรียนก่ีคน 
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[ST_POS_EVACOUR1] ในการเรียนวิชานี้ นักเรียนมีความรูสึกตางๆ ตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไมเคย 

(B) 

แทบจะไมเคย 

(C) 

บางครั้ง 

(D) 

บอยครั้ง 

8. มีความสุข     

9. มีความกังวล     

10. มีความม่ันใจ     

11. มีการแขงขัน     

12. มีความกดดัน     

13. สนุกสนาน     

14. สับสน     

15. อยูในความควบคุม     

16. เบื่อหนาย     

17. มีสวนรวม     
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[ST_POS_EVACOUR2] ใหนักเรียนลองคิดถึงการเรียนวิชานี้อีกครั้ง เม่ือเรียนอยูในวิชานี้... 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(B) 

ไมเห็นดวย 

(C) 

เห็นดวย 

(D) 

เห็นดวยอยาง

ยิ่ง 

18… ฉันตองใชจินตนาการ     

19… ฉันตองแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย     

20… ฉันตองทาทายความคิดและการตั้งสมมติฐาน     

21… ฉันตองคนหามุมมองท่ีแตกตางเก่ียวกับปญหา
หรือหัวขอท่ีไดรับ 

    

22… ฉันตองมีการเชื่อมโยงความสัมพันธกันระหวาง
วิชาตางๆ 

    

23… ฉันตองเรียนรูดวยตนเอง     

24… ฉันมีการเรียนรูดวยการทบทวนสิ่งท่ีผูอ่ืนพูด
หรือทําไปแลว 

    

25… ฉันมีความเขาใจวาวิชาตางๆ ท่ีเรียน มี
ความสําคัญในชีวิตประจําวันอยางไร 

    

26… ฉันไดมีการประเมินจุดแข็ง จุดดอย ในแนวคิด
หรืองาน จากสิ่งท่ีเรียน 

    

 

[ST_POS_SUBJRKG] จากวิชาตางๆท่ีนักเรียนเรียนในปนี้ จงเลือกมา 3 วิชาท่ีชอบมากท่ีสุดพรอมท้ังจัดลําดับ 

จงเลือกเพียง 3 วิชาท่ีชอบมากท่ีสุด โดยนําตัวเลขหนาวิชาไปเติมลงในชองวางท่ีกําหนด 
 

(1) ภาษาไทย  (2) ทัศนศิลป  (3) วิทยาศาสตร (เคมี/ฟสิกส/ชีววิทยา) 

(4) ภาษาตางประเทศ (5) คณิตศาสตร  (6) ประวัติศาสตร 

(7) ดนตรี   (8) พลศึกษา/กีฬา (9) อ่ืนๆ 

 

วิชาท่ีฉันชอบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

27. วิชาท่ีชอบมากท่ีสุด คือ  ⃞ 
28. วิชาท่ีชอบเปนอันดับ 2 คือ  ⃞ 
29. วิชาท่ีชอบเปนอันดับ 3 คือ  ⃞ 

  



หนา้ 5 / 8 
 

[สวนที่ 2. กิจกรรมหลังเลิกเรียน] 

[ST_POS_OUTSELFD] ในการทํากจิกรรมยามวางและกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 

ในการทํากิจกรรมยามวางนอกเวลาเรียนของฉัน.... 
 (A) 

ไมเหมือนฉันเลย 

(B) 

ไมเหมือนฉัน 

(C) 

สวนใหญเหมือน

ฉัน 

(D) 

เหมือนฉันมาก 

30. … ฉันใชจินตนาการอยางมาก     

31. … ฉันมักจะแกปญหาดวยความคิดใหมๆ     

32. … ฉันสนุกกับการคนหาคําตอบตางๆ     

33. … ฉันพยายามทําความเขาใจวาทําไมคนถึงมี
แนวคิดเดิมๆ 

    

34. … ฉันมักสงสัยกับหลายสิ่งท่ีแตกตางกัน     

35. … ฉันชอบทําหรือประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยตัว
ฉันเอง 

    

36. … ฉันชอบพิจารณาปญหาในมุมมองท่ี
แตกตาง 

    

 

[ST_POS_OUTACTIVS] ในระหวางเดือนท่ีผานมา นักเรียนไดไปรวมกิจกรรมตางๆ เหลานี้ (ไมไดเปนกิจกรรมท่ีจัด
โดยโรงเรียน) บอยครั้งแคไหน 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไมเคย 

(B) 

เคย 1 ครั้ง 

(C) 

เคย 2-4 ครั้ง 

(D) 

เคย 5 ครั้งหรือ

มากกวาน้ัน 

37. …ฉันไดเลนดนตรีหรือรองเพลง     

38. …ฉันไดไปพิพิธภัณฑทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร (เชน ประวัติศาสตรทางธรรมชาต,ิ ทองฟา
จําลอง, สวนพฤกษศาสตร) 

    

39. … ฉันไดทําศิลปะภาพพิมพ (เชน จิตรกรรม, การ
วาดภาพ, ประติมากรรม, คลิปวีดีโอ) หรือ ประดิษฐ
งานฝมือ (เชน สิ่งทอ, งานไม, งานโลหะ, งานปน) 

    

40. ฉันอานหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลินดวยตนเอง     
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[สวนที่ 3. ขอมูลเพ่ิมเติม] 

[ST_POS_VIGNECREA1] จงอานคําอธิบายตัวอยางของนักเรียนท้ัง 3 คนดานลาง และจงเลือกวาแตละคนมีความคิด
สรางสรรคมากนอยเพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไม

สรางสรรค

เลย 

(B) 

ไม

สรางสรรค

มากนัก 

(C) 

คอนขาง

สรางสรรค 

(D) 

สรางสรรค

มาก 

สมศักดิ์เปนคนท่ีชอบคิดแบบเดิมๆ ในการเรียนโครงงานท่ี

เก่ียวกับรถยนต ครูใหเขาลองคิดวา ในอีก 20 ปขางหนา 

รถยนตจะมีลักษณะอยางไร สมศักดิ์ไดเสนอลักษณะของ

รถยนต 3 แบบท่ีนาสนใจ คือ สามารถพัฒนาการจราจร ลด

มลภาวะ และสถานการณในอนาคตท่ีอาจจะปราศจากการใช

รถยนต 

41. สมศักดิ์เปนคน… 

    

เม่ือสมชายมีสวนรวมในการอภิปรายของชั้นเรียน ทุกครั้งเขา

จะหาศัพทใหมๆ มาพูดย้ําในสิ่งท่ีครูและเพ่ือนเคยพูดไปแลว 

42. สมชายเปนคน... 

    

ปติมักหาความสัมพันธและเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ในวิชา

ประวัติศาสตรเขามักจะนําแนวคิดท่ีรูจักกันดีหรือขอเท็จจริง 

จากวิชาอ่ืนๆในโรงเรียนมาเพ่ิมมุมมองในหัวขอของการเรียน

43. ปติเปนคน… 

    

 

44. [ST_POS_VIGNECREA2] จากตัวอยางนักเรียนท้ัง 3 คนดานบน นักเรียนคิดวาตนเองมีลักษณะเหมือนใคร 

โปรดทําเครื่องหมาย × เลือกเพียง 1 คําตอบ 

 (ก) ฉันเหมือนสมศักดิ์   ⃞ 
 (ข) ฉันเหมือนสมชาย  ⃞ 
 (ค) ฉันเหมือนปติ  ⃞ 
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[ST_POS_VIGNECRIT1] จงอานคําอธิบายของตัวอยางนักเรียนท้ัง 3 คนดานลาง และจงเลือกวาแตละคนมีความคิด
วิเคราะหมากหรือนอยเพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
 (A) 

ไมมีการคิด

วิเคราะหเลย 

(B) 

ไมมีการคิด

วิเคราะหมาก

นัก 

(C) 

คอนขางมีการ

คิดวิเคราะห 

(D) 

มีการคิด

วิเคราะหมาก 

มานีเปนคนท่ีมีความสามารถในการหาขอมูลมาอางอิงสิ่ง
ตางๆ ในการเตรียมความพรอมสําหรับการอภปิรายเรื่อง
โลกรอน มานีคนควาวาพลังงานท่ีเก่ียวของแตละชนิดมี
ความแตกตางกันอยางไร เธอไมเขาใจในขอมูลท้ังหมด แต
เธอก็อภิปรายดวย ความเช่ือท่ีตั้งอยูบนขอมูลท่ีเธอหามา 
45. มานีเปนคน… 

    

เมื่อใดท่ีทํางานเก่ียวกับการเรียน มะลิจะเลือกอยูใน

สถานการณท่ีคุนเคย ในวิชาประวัติศาสตร เธอมักพบวามัน

ยากท่ีจะเขาใจ วาทําไมผูคนในแตละประเทศ ดเูหมือนจะทํา

ในสิ่งท่ีแตกตางออกไป เธอกลาววาทุกคนในท่ีสุด ก็จะมี

พฤติกรรมเหมือนกับคน ในประเทศของเธอ 

46. มะลิเปนคน... 

    

กานดาไมเห็นดวยกับบางสิ่ง เพียงเพราะคนอ่ืนๆยอมรับมัน 
สําหรับงานท่ีเธอไดรับมอบหมายในวิชาศิลปะสมัยใหม เธอ
เปรียบเทียบดวยความคิดเห็นท่ีแตกตางวาอะไรท่ีเปนศิลปะ
หรือไมใชศิลปะ หลังจากประเมินจุดเดนและจดุดอยของ
งาน เธอไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและยกตัวอยาง
มาสนันสนุนความคดิเห็นน้ัน 
47. กานดาเปนคน... 

    

48. ST_POS_VIGNECRIT2] จากตัวอยางนักเรียนท้ัง 3 คนดานบน นักเรียนคิดวาตนเองมีลักษณะเหมือนใคร 

โปรดทําเครื่องหมาย × เลือกเพียง 1 คําตอบ 

 (ก) ฉันเหมือนมานี  ⃞ 
 (ข) ฉันเหมือนมะลิ  ⃞ 
 (ค) ฉันเหมือนกานดา  ⃞ 
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[สวนที่ 4. ภูมิหลงัทางภมูสิังคม] 
 

49. [ST_POS_AGE] วันนี้นักเรียนอายุเทาไหร 
 (ก) 11 ป    (ข) 12 ป   

(ค) 13 ป    (ง) 14 ป  

(จ) 15 ป    (ฉ) 16 ป  

 (ช) 17 ป  

 

[ST_POS_TALKPA] ในระยะเวลา 2 สัปดาหท่ีผานมา พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนทํากิจกรรมเหลานี้บอยแค

ไหน (โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว) 
 (A) 

ไมเคย 

(0) 

(B) 

เคย 1 คร้ัง  

(1) 

(C) 

ประมาณ

สัปดาหละ 

1 คร้ัง 

(2-3 คร้ัง ใน 2 

สัปดาห) 

(D) 

เปนบางคร้ัง 

(4-8คร้ัง ใน 2 

สัปดาห) 

(E) 

เกือบทุกวัน 

(9 คร้ังขึ้นไป

ตลอด 

2 สัปดาห) 

50. พูดคุยกับนักเรียนเก่ียวกับหนังสือ 

ภาพยนตรหรือเพลง 

     

51. ถามนักเรียนเก่ียวกับเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในโรงเรียน 

     

53. พูดคุยกับนักเรียนถึงผลการเรียน      

53. ชวยสอนการบาน      

 

54. [ST_POS_EDUEXPEC] นักเรียนวางแผนจะศึกษาตอถึงระดับช้ันใด 

โปรดทําเครื่องหมาย × เพียง 1 ตัวเลือก 
(ก) ฉันวางแผนจะหยุดเรียนหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ⃞ 
(ข) ฉันวางแผนจะหยุดเรียนหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ⃞ 
(ค) ฉันวางแผนจะหยุดเรียนหลังจากจบประกาศนียบัตรชั้นสูง ⃞ 
(ง) ฉันวางแผนเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย ⃞ 

 
 
 
 

ขอบคุณสําหรับการกรอกแบบสอบถาม 


	คำชี้แจง
	[ST_POS_SCFEEL] เมื่ออยู่ในโรงเรียน:
	[ST_POS_EVACOUR1] ในการเรียนวิชานี้ นักเรียนมีความรู้สึกต่างๆ ต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด
	[ST_POS_EVACOUR2] ให้นักเรียนลองคิดถึงการเรียนวิชานี้อีกครั้ง เมื่อเรียนอยู่ในวิชานี้...
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	[ST_POS_OUTACTIVS] ในระหว่างเดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ (ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จัดโดยโรงเรียน) บ่อยครั้งแค่ไหน
	[ST_POS_VIGNECREA1] จงอ่านคำอธิบายตัวอย่างของนักเรียนทั้ง 3 คนด้านล่าง และจงเลือกว่าแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด
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	[ST_POS_VIGNECRIT1] จงอ่านคำอธิบายของตัวอย่างนักเรียนทั้ง 3 คนด้านล่าง และจงเลือกว่าแต่ละคนมีความคิดวิเคราะห์มากหรือน้อยเพียงใด
	48. ST_POS_VIGNECRIT2] จากตัวอย่างนักเรียนทั้ง 3 คนด้านบน นักเรียนคิดว่าตนเองมีลักษณะเหมือนใคร
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	[ST_POS_TALKPA] ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยแค่ไหน (โปรดทำเครื่องหมาย ( เพียง 1 คำตอบต่อ 1 แถว)
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