
 
 

แบบวัดสมรรถนะความพอเพียง 
 

คําชี้แจง 
 1. โปรดอานคําแนะนําในแตละตอนกอนตอบแบบวัด 
 2. โปรดตอบคําถามทุกขอดวยความตั้งใจและถูกตองมากที่สุด เพื่อใหขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง 
 3. ทานไมตองเขียนชื่อของทานลงในแบบวัด  ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บไวเปนความลับและใชประโยชนเพื่อ
การศึกษาในภาพรวมเทานัน้ และจะไมสงผลกระทบตอทานแตอยางใด 
 

ตอนที่  1  
แบบวัดสมรรถนะความพอเพียง 

 

เกี่ยวกับพฤตกิรรมของนักศึกษา  ขอคําถามแตละขอมีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษาเอง
ในระดับของความคิดเห็น  5  ระดับ  ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยทีสุ่ด  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองที่ตรงกับพฤติกรรมตรงหรือใกลเคียงในระดับความคิดเห็น โดยใชเกณฑการประมาณคาระดับความพึงพอใจซึ่ง
แบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 

มากที่สุด  หมายถึง  มีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษามากที่สุด 
มาก   หมายถึง  มีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษามาก 
ปานกลาง  หมายถึง  มีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษาปานกลาง 
นอย   หมายถึง  มีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษานอย 
นอยที่สุด  หมายถึง  มีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตวันักศกึษานอยที่สุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ 
ลําดับ พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ดานการรูคดิ        

1 ฉันพยายามตั้งใจเรียนใหดีทีสุ่ด  เพื่อจะไดมีงานที่ดีทําเมือ่เปน
ผูใหญ 

     

2 ฉันไมหมดความพยายามในการเรียน  เพราะจะนําไปสูส่ิงที่ดี
ในอนาคต 

     

3 ฉันเชื่อวา  การวางแผนลวงหนาชวยใหเกดิความสําเร็จ
มากกวาไมไดวางแผนลวงหนา 

     

4 ฉันคิดวาคนเราควรหาความรูและศึกษาใหมากที่สุด      
5 เมื่อมีเวลาวาง  ฉันจะเขาหองสมุดเพื่อหาความรูเพิ่มเติม      
6 ฉันกระตือรือรนที่จะหาความรูใหมๆ  ใหกับตนเอง  เพราะทํา

ใหฉันไมเกิดความเบื่อหนาย 
     

7 ฉันมักหาโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ กับครูอาจารย  
หรือเพื่อน 

     

8 ฉันเตรียมศึกษาบทเรียนลวงหนากอนเพื่อจะไดเรียนดียิ่งขึ้น      
9 ฉันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูและสื่อตางๆ  

นอกเหนือจากการอานบทเรยีน 
     

10 ฉันพยายามหาโอกาสเขารวมอบรมสัมมนาหรือเขาชม
นิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางๆ  จัดขึ้น 

     

ดานจิตใจ      
1 ฉันมีจิตใจเขมแข็งไมหวั่นไหวเมื่อไดรับความกระทบกระเทือน

ดานจิตใจ 
     

2 ฉันตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมยอทอ  แมวางานนั้น
จะยากลําบากและมีอุปสรรค 

     

3 ฉันมีน้ําใจเปนนักกฬีา  และรูจักใหอภยัผูอ่ืน      
4 เมื่อตองทํางานรวมกับผูอ่ืน  ฉันจะรับผิดชอบงานของตนเอง

อยางเต็มที่   
     

5 ฉันปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย      
6 ฉันแตงกายสุภาพเรียบรอย  และถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
     

7 ฉันเขาชั้นเรียนทุกชั่วโมง      
8 ฉันสงงานที่อาจารยมอบหมายตรงเวลา      



ระดับ 
ลําดับ พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
9 ฉันขามถนนโดยใชทางมาลาย  สะพานลอย  หรือในที่ทีก่ําหนด      
10 ฉันชวยรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอย  ทั้งที่

บาน/ที่พักอาศยั  มหาวิทยาลยั  และสถานทีต่างๆ 
     

11 ฉันใชจายเงินที่จําเปน  สมควรแกอัตภาพ      
12 ฉันเก็บสะสมเงินไวบางสวน  เพื่อใชจายยามจําเปน      
13 ฉันคํานึงถึงผลดี  ผลเสีย  และความคุมคามากกวา กอนที่จะซื้อ

ส่ิงของใดๆ 
     

14 ฉันไมใชโทรศัพทมือถือ  พูดคุยในเรื่องไรสาระ      
15 ฉันไมใชจายอยางฟุมเฟอย  ใหหมดเปลืองโดยเปลาประโยชน      
16 เมื่อตองซื้อสินคาที่มีราคาแพง  ฉันมักใครครวญถึงประโยชน

อยางถ่ีถวน 
     

17 ฉันพยายามใชเงินอยางประหยัด  เพื่อใหเพียงพอตอการใชจาย
ตลอดทั้งเดือน 

     

ดานสงัคม      
1 เมื่อมีโอกาส  ฉันจะชวยเหลือคนอื่นที่ดอยกวา      
2 เมื่อฉันเห็นวามีคนตองการความชวยเหลือ  ถาฉันชวยไดจะชวย

ทันที  แมวาจะไมรูจักเขากต็าม 
     

3 ฉันจะชวยเหลืองานของบุคคลอื่น  ถึงแมวาจะไมไดรับ
ผลตอบแทนใดๆ 

     

4 ฉันคิดวาการชวยเหลือคนอื่นที่ดอยกวาเปนเรื่องนาภาคภมูิใจ      
5 ฉันจะทําตามเพื่อน  ในสิ่งทีถู่กตองเทานั้น      
6 ฉันมีโอกาสปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกใน

ครอบครัว 
     

7 ฉันสามารถแบงปนความทกุขสุขกับสมาชิกในครอบครัวได      
8 ฉันหาโอกาสไปเที่ยวดวยกบัครอบครัว      
9 ฉันคิดวาสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันมีความสําคัญเทา

เทียมกัน 
     

10 ฉันคิดวาเปาหมายของครอบครัวโดยรวมมคีวามสําคัญเทาเทียม
กับเปาหมายสวนตวัของบุคคลแตละคนในครอบครัว 

     

11 ฉันชวยเหลืองานในครอบครัว      
12 ฉันรูสึกพึงพอใจที่มีสวนชวยทํางานใหชุมชนหรือสังคม      



ระดับ 
ลําดับ พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
13 การรักษาสาธารณะสมบัติสวนรวมเปนหนาที่ของฉัน      
14 ฉันเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน      
15 ถาฉันมีโอกาส  ฉันจะเขารวมพัฒนาชุมชน      

ดานคุณธรรมจริยธรรม      
1 ฉันยอมรับผิดเมื่อกระทําความผิด      
2 ฉันไมทุจริตในการสอบ      
3 ฉันไมหลอกลวงผูอ่ืน      
4 ฉันไมทรยศคดิรายตอเพื่อน      
5 เมื่อเก็บสิ่งของผูอ่ืนได  หรือเมื่อไดรับเงินทอนเกิน จะนาํไปคืน      
6 ไมนําส่ิงของสวนรวมไปใชเพื่อประโยชนของตน      
7 ฉันคิดวาการทาํความเคารพผูใหญเปนพฤติกรรมที่นายกยอง      
8 ฉันมีความระมัดระวังในคําพูด โดยเฉพาะคําพูดที่โออวดตนเอง      
9 การรูจักกาลเทศะเปนสิ่งสําคัญ      
10 ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการขมขูผูที่ดอยกวา      
11 ใหความเคารพนับถือ  พอแม  ครูอาจารย และผูมีพระคณุ      
12 ตั้งใจทําใหพอแมและ/ หรือ ผูมีพระคุณภาคภูมิใจ      
13 ระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูที่เคยใหความชวยเหลือ      
14 ฉันไมประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสียของครอบครัวและ

มหาวิทยาลัย 
     

15 ฉันอาสาชวยเหลืองานของครู  อาจารย  และมหาวิทยาลัย      
16 ฉันมีความจงรกัภักดีตอประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย      
17 มีจิตสํานึกในหนาที่และกตญัูรูคุณตอแผนดินเกดิ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการคิดแกปญหา 

 
คําชี้แจง   

ตอไปนี้จะมีเร่ืองสั้นๆ เกี่ยวกับการคิดแกปญหา 5 เร่ือง ขอใหนักศกึษาสมมติวา ตวัเองอยูในเหตกุารณดังกลาว 
แลวพิจารณาวธีิแกปญหาของเหตุการณนั้น แลวพจิารณาประเมินแกปญหา 5 ระดับ ตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง จนกระทั่ง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยทําเครื่องหมาย  ลงบนเสนของขอความ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ในระดับใด   
 

เร่ืองท่ี 1  การใหเงินแกขอทาน 
 มีหญิงวัยกลางคนรางกายอวยัวะสมบูรณครบถวน  แตงกายดวยเสื้อผาสกปรกขาดวิน่  เที่ยวเดนิขอเงินจากผู
สัญจร  ณ  ปายรถโดยสารประจําทาง  มีหลายคนใหเงินดวยทาทีไมเตม็ใจ  มีบางคนใหเงินดวยทาทีหวาดกลัว  ทานเปน
นักศึกษายังไมมีรายไดเปนของตนเอง  หากหญิงผูนั้นเดนิมาขอทาน  ทานตัดสินใจใหเงินแกหญิงผูนั้นเนื่องจากเกิด
ความละอาย  เพราะคนอื่นๆ เขายังให 
 

 □       □  □     □    □  
   เห็นดวยอยางยิ่ง    เห็นดวย           ปานกลาง             ไมเห็นดวย            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
เร่ืองท่ี  2  การเปนผูใหและผูรับ 
 ณรงคเปนลูกคนสุดทอง  ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมาอยางตามใจ  อยากไดอะไรพี่ๆ ก็จะหามาให  ทําใหณรงค
เกิดความเคยชนิในการทีจ่ะเปนผูรับมากกวาผูให  ณรงคมีเพื่อนสนิทอยู 2 คน คือ  โอค กับ อ้ัม  เมื่อเวลาไปเที่ยวและดื่ม
กินดวยกัน  พอเวลาจายเงิน  ณรงคกลับไมชวยเพื่อนๆ จาย  สรางความเบื่อหนายใหกับเพื่อนฝูงเสมอ  เพื่อนทั้งสอง จึง
ตัดสินใจอธิบายใหณรงคเขาใจวา  ทกุคนตองชวยเหลือกันในเรื่องคาใชจาย  ดวยการพูดตรงๆ ใหเขาใจกัน 
 

 □       □   □     □    □  
   เห็นดวยอยางยิ่ง    เห็นดวย           ปานกลาง             ไมเห็นดวย            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
เร่ืองท่ี  3   มาสายหรือวาไมตองมา 
 สุพรรณีทํางานเปนพนักงานตอนรับในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  บานพักของสุพรรณีอยูหางไกลจากที่ทํางาน
มาก  เธอตองใชเวลาในการเดินทางมาที่ทาํงาน  ไมต่ํากวา 2 ช่ัวโมงทกุวัน  ถาวนัไหนเธอตื่นสายนั้น  หมายความวา  
เธอจะเขามาทาํงานไมทัน  แทนที่เธอจะตัง้นาฬิกาปลกุใหตื่นทันเวลาเขางาน  เธอกลับใชวิธีลาปวยเพื่อมิใหเสียประวัติ
วามาทํางานสาย  ทานมีความเห็นอยางไร  กับพฤติกรรมของสุพรรณี 
 

 □       □   □     □    □  
   เห็นดวยอยางยิ่ง    เห็นดวย           ปานกลาง             ไมเห็นดวย            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 



เร่ืองท่ี  4  จะใชคนเดียวหรืออยางไร 
 เย็นวันหนึ่งหลังเลิกงาน  ดวงใจลงจากรถตูสาธารณะจะเดินเขาซอยหมูบาน  บังเอิญนึกขึ้นไดวาลืมซองเอกสาร
สําคัญไวในหองน้ําที่บริษัท  เธอจึงมองหาตูโทรศัพทสาธารณะเพื่อจะโทรบอกใหแมบานประจําบริษัทเก็บไวให  แตมี
คนกําลังยืนคยุโทรศัพทดวยความเพลิดเพลินอยู  ทั้งๆ ที่หันมาเห็นแลววามีคนอื่นรอโทรศัพทอยู  เธอยืนรออีกครูใหญ  
ดวยความไมพอใจ  แตคนๆ นั้นกย็ังคุยโทรศัพทอยูดวยความไมเกรงใจ  ไมมีทาทีจะวางสายลง  สุดจะอดกลั้นอารมณ
ตอไปได  ดวงใจกระชากประตูตูโทรศัพทอยางแรง  แลวดึงโทรศัพทจากผูหญิงคนนั้นวางกระแทกกับแปนอยางมี
โมโห  ทานมีความคิดเหน็อยางไร  เกีย่วกบัการกระทําของดวงใจ 
 
 □       □   □     □    □  
   เห็นดวยอยางยิ่ง    เห็นดวย           ปานกลาง             ไมเห็นดวย            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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