
   
 

แบบสอบถาม เร่ือง “ตนทุนชีวิตสําหรับเยาวชนไทยทั่วไป” 
  ตนทุนชีวิตเปนคุณลักษณะท่ีดีท่ีไดรับการเสริมสรางมาตั้งแตแรกเกิดจนโต ซ่ึงมีความสําคัญกับนองๆ 
ประกอบดวย 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสรางปญญา พลังชุมชน และพลังเพ่ือนและกิจกรรม การท่ีนองๆได
สํารวจตนทุนชีวิตของนองๆเอง จะทําใหนองๆรูวาตนทุนชีวิตของนองๆขอไหนแข็งแรง ขอไหนออนแอ  เม่ือทราบแลวเราท้ัง
ชุมชน หรือพ้ืนท่ีของเราก็จะมาชวยกันสรางกิจกรรมสรางสรรคท่ีจะเพ่ิมตนทุนชีวิตในสวนท่ีออนแอของนองๆ เพื่อใหนองๆมี
สุขภาวะท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ  รวมท้ังสรางปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันท้ังในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และเพ่ือนๆ ของเราดวย  
                        “นองๆมาชวยกันสํารวจตนทุนชีวิตกันนะ เพ่ือส่ิงดีท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวนองและชุมชนของนองๆเอง” 

อยากขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากนองๆหนอยหนอยนะจะ 
 นองๆชวยทําเคร่ืองหมาย   ในชองตัวเลือก หรือ เขียนขอความเพ่ิมเติมในชองอื่นๆ.......... 
 ตอบคําถามทุกขอ ตามความเปนจริง เพราะขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางเสริมสุขภาวะแกนองๆเอง 
 คําตอบของนองๆถูกนําไปประเมินผลในภาพรวม จึงไมตองระบุชื่อและนามสกุล 

สวนที่ 1  ขอทราบขอมูลสวนตัวของนองๆหนอยนะจะ  
1.    เพศ   ชาย     หญิง     
2. อาย.ุ.......................ป  
3.    นับถือศาสนา   
 พุทธ           คริสต          อิสลาม      อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 

4. สถานภาพของบิดามารดา (ตอบไดเพียง 1 ขอนะคะ) 
 อยูดวยกัน  แยกกันอยู   หยาราง/แยกทางกัน  
บิดาเสียชีวิต   มารดาเสียชีวิต  ท้ังบิดาและมารดาเสียชีวิต  อ่ืนๆโปรดระบุ.................... 

5.     เวลาสวนใหญใน 1 เดือน นองพักอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดเพียง 1 ขอนะคะ) 
อยูกับบิดาและมารดา      อยูลําพังกับบิดา             อยูลําพังกับมารดา 
อยูกับพ่ี/นอง(ไมไดอยูกับบิดา/มารดา) อยูกับญาติผูใหญ/ผูปกครอง(ท่ีไมใชบิดา/มารดา) 
อยูกับเพ่ือน/คนรูจัก      พักอยูคนเดียว      
อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 

6. ระดับการศึกษาปจจุบัน  (หากปจจุบันไมไดเรียนแลวใหตอบระดับการศึกษาสูงท่ีสุดของตนเอง)  
 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.           ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 สูงกวาปริญญาตรี       กศน.    การศึกษาทางเลือก 
ไมไดเรียน    
 อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………………………………. 

7. ปจจุบันอาศัยอยู 
 ในเขตเมือง/ในเขตเทศบาล     นอกเขตเมือง/นอกเขตเทศบาล 

       
 



   

 
สวนที่ 2 โปรดแสดงทัศนคติ / ความคิดเห็น 

ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงความคิดเห็นของนอง  โดยใหนองสํารวจตัวเอง 
แลวทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบที่กําหนดไวที่คิดวาตรงกับตัวเองมากที่สุด (เลือกไดเพียงขอเดียวนะคะ) 

ขอที่ ขอคําถาม เปน
ประจํา 

บอย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

ไม
เคย 

1 ฉัน เช่ือวาการไดชวยเหลือผูอื่นเปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางมาก     
2 ฉัน  ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมในสังคม  เชน  ผูพิการ ผูสูงอายุ เพศชาย/หญิง/

เพศทางเลือก เปนตน 
    

3 ฉัน กลายืนหยัดในสิ่งท่ีฉันเช่ือ เชน กลาเสนอความคิดเห็น แมวาบางครั้งจะมีความเห็นแตกตางจากผูอื่น     
4 ฉัน พูดความจริงเสมอถึงแมวาบางครั้งมันจะทําไดยาก     
5 ฉัน รับผิดชอบในสิ่งท่ีฉันทํา (ไมวาผลจะเปนอยางไรก็ตาม)     
6 ฉัน ยึดม่ันในพฤติกรรมท่ีดี        
7 ฉัน มีการวางแผนและการตัดสินใจกอนลงมือทําเสมอ     
8 ฉัน เห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึกของผูอื่น     
9 ฉันเรียนรูและสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับคนท่ีมีความคิดเห็น  หรือการดําเนินชีวิตแตกตางกันไดเปน

อยางดี 
    

10 ฉัน กลาปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง (เชน เพศสัมพันธ ยาเสพติด ความรุนแรง และสื่อท่ีไมดี)     
11 ฉัน พยายามแกปญหาขอขัดแยงดวยสติปญญามากกวาอารมณ(ไมใชความรุนแรง)     
12 ฉัน สามารถควบคุมสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได เชน ควบคุมอารมณเวลาโกรธไดดีเม่ือเกิดการ

โตเถียงหรือขัดแยง 
    

13 ฉัน รูสึกวาตนเองมีคุณคา     
14 ฉัน มีเปาหมายในชีวิตชัดเจน     
15 ฉัน รูสึกพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของตัวเอง     
16 ฉัน ไดรับความรัก ความอบอุน เอาใจใส และการสนับสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว     
17 ฉัน ปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากผูปกครองไดอยางสบายใจไมวาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ     
18 ฉัน มีผูปกครองท่ีสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือดานการเรียนรู     
19 ฉัน รูสึกปลอดภัย อบอุน และมีความสุขเม่ืออยูในครอบครัวตัวเอง     
20 ฉัน อยูในครอบครัวท่ีมีระเบียบกฎเกณฑชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหปฏิบัติตาม     
21 ฉัน มีผูปกครองท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหทําตาม     
22 ฉัน  มีผูปกครองท่ีสนับสนุนใหฉันทําในสิ่งท่ีฉันชอบหรืออยากทํา     
23 ฉัน สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เชน วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่นๆภายในครอบครัว

เปนประจํา 
    

24 ฉัน อยูในสถาบันการศึกษาท่ีเอาใจใส สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนไดดี     
 
 
 
 



   

โปรดแสดงทัศนคติ / ความคิดเห็น (ตอ) 
 

ขอที่ ขอคําถาม เปน
ประจํา 

บอย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

ไม
เคย 

25 ฉัน รูสึกปลอดภัยเม่ืออยูในสถาบันการศึกษา     
26  ฉัน อยูในสถาบันการศึกษาท่ีมีระเบียบกฎเกณฑท่ีชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหปฏิบัติตาม     
27 ฉัน  มีครูท่ีสนับสนุนใหฉันทําในสิ่งท่ีฉันชอบหรืออยากทํา     
28 ฉัน อยากเรียนใหไดดี ไมเอาเปรียบ และรูจักแบงบันผูอื่น     
29 ฉัน เอาใจใสในการเรียนอยางสมํ่าเสมอ      
30 ฉัน ทําการบานหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน     
31 ฉัน  รักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน     
32 ฉัน อานหนังสือดวยความเพลิดเพลินเปนประจํา     
33 ฉัน ใฝรูภูมิปญญา และวัฒนธรรมของชุมชน     
34 ฉัน สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เชน วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่นๆกับครูเปนประจํา     
35 ฉัน มีเพื่อนสนิทท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและชักนําใหฉันทําดี     
36 ฉัน ทํากิจกรรมสรางสรรคตามความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เชน ทํางานศิลปะ เลนดนตรี วาดรูป 

เปนประจํา 
    

37 ฉัน ไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเปนประจํา     
38 ฉัน รวมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรมเปนประจํา     
39 ฉัน และเพื่อนชวนกันทํากิจกรรมท่ีดีเปนประจํา     
40 ฉัน มีโอกาสเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับสือ่ท่ีสรางสรรคกับเพื่อน     
41 ฉัน มีญาติหรือผูใหญ นอกเหนือจากผูปกครองท่ีฉันสามารถปรึกษาหารือและขอความชวยเหลือไดอยาง

สบายใจ 
    

42 ฉัน มีเพื่อนบานท่ีสนใจ และใหกําลังใจฉัน     
43 ฉัน รูสึกวาคนในชุมชนใหความสําคัญและเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชน     
44 ฉัน ไดรับมอบหมายบทบาทหนาท่ีท่ีมีคุณคา และเปนประโยชนตอชุมชน     
45 ฉัน รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนเปนประจํา     
46 ฉัน รูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเม่ืออยูในชุมชนของฉัน     
47  ฉัน มีเพื่อนบานคอยสอดสอง และดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหอยูในกรอบท่ีเหมาะสม     
48 ฉัน มีผูใหญอื่นนอกเหนือจากผูปกครองท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหทําตาม     
 

ขอขอบคุณนองๆทุกคนท่ีสละเวลา และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้คะ 
*************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

แบบสํารวจตนทุนชีวิต    
 

ตนทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนแบงเปน 2 หมวดใหญ กลาวคือ หมวดตนทุนชีวิตภายในตัวบุคคล ( Internal Assets )  
และหมวดตนทุนชีวิตภายนอก (External Assets) ประกอบดวย 5 พลัง ดังนี ้

 
หมวด ขอที่ ตนทุนชีวิตของเยาวชน 

 1 ฉัน  เช่ือวาการไดชวยเหลือผูอื่นเปนส่ิงที่มีคุณคาอยางมาก 
ตนทุนชีวิต

ภายใน 
2 ฉัน  ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมในสังคม  เชน  ผูพิการ ผูสูงอายุ  

       เพศชาย/หญิง/เพศทางเลือก เปนตน 
 3 ฉัน  กลายืนหยัดในส่ิงที่ฉันเช่ือ เชน กลาเสนอความคิดเห็น แมวาบางคร้ังจะมีความเห็น 

      แตกตางจากผูอื่น 
 4 ฉัน  พูดความจริงเสมอถึงแมวาบางคร้ังมันจะทําไดยาก 
 5 ฉัน  รับผิดชอบในส่ิงที่ฉันทํา (ไมวาผลจะเปนอยางไรก็ตาม) 
 6 ฉัน  ยึดม่ันในพฤติกรรมที่ดี    
 7 ฉัน  มีการวางแผนและการตัดสินใจกอนลงมือทําเสมอ 
 8 ฉัน  เห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึกของผูอื่น 

พลังตัวตน 9 ฉัน  เรียนรูและสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับคนที่มีความคิดเห็น  หรือการดําเนินชีวิต 
       แตกตางกันไดเปนอยางดี 

 10 ฉัน  กลาปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียง (เชน เพศสัมพันธ ยาเสพติด ความรุนแรง และส่ือที่ไมดี) 
 11 ฉัน  พยายามแกปญหาขอขัดแยงดวยสติปญญามากกวาอารมณ(ไมใชความรุนแรง) 
 12 ฉัน  สามารถควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้นกับตนเองได เชน ควบคุมอารมณเวลาโกรธไดดี 

      เม่ือเกิดการโตเถียงหรือขัดแยง 
 13 ฉัน  รูสึกวาตนเองมีคุณคา 
 14 ฉัน  มีเปาหมายในชีวิตชัดเจน 
 15 ฉัน  รูสึกพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของตัวเอง 
 16 ฉัน  ไดรับความรัก ความอบอุน เอาใจใส และการสนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว 

ตนทุนชีวิต
ภายนอก 

17 ฉัน  ปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําจากผูปกครองไดอยางสบายใจไมวาเร่ืองเล็ก 
      หรือเร่ืองใหญ 

 18 ฉัน  มีผูปกครองที่สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือดานการเรียนรู 
 19 ฉัน  รูสึกปลอดภัย อบอุน และมีความสุขเม่ืออยูในครอบครัวตัวเอง 

พลัง 20 ฉัน  อยูในครอบครัวที่มีระเบียบกฎเกณฑชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหปฏิบัติตาม 
ครอบครัว 21 ฉัน  มีผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทําตาม 

 22 ฉัน  มีผูปกครองที่สนับสนุนใหฉันทําในส่ิงที่ฉันชอบหรืออยากทํา 
 23 ฉัน  สามารถพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับส่ือ เชน วิทยุ ทีวี ส่ือประเภทอื่นๆ 

      ภายในครอบครัวเปนประจํา 
 



   

 
 

 ขอที่ ตนทุนชีวิตของเยาวชน 
 24 ฉัน  อยูในสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนไดดี 
 25 ฉัน  รูสึกปลอดภัยเม่ืออยูในสถาบันการศึกษา 

ตนทุนชีวิต
ภายนอก 

26  ฉัน  อยูในสถาบันการศึกษาที่มีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแล 
       ใหปฏิบัติตาม 

 27 ฉัน  มีครูที่สนับสนุนใหฉันทําในส่ิงที่ฉันชอบหรืออยากทํา 
 28 ฉัน  อยากเรียนใหไดดี ไมเอาเปรียบ และรูจักแบงบันผูอื่น 
 29 ฉัน  เอาใจใสในการเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

พลัง 30 ฉัน  ทําการบานหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน 
สรางปญญา 31 ฉัน  รักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน 

 32 ฉัน  อานหนังสือดวยความเพลิดเพลินเปนประจํา 
 33 ฉัน  ใฝรูภูมิปญญา และวัฒนธรรมของชุมชน 
 34 ฉัน  สามารถพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับส่ือ เชน วิทยุ ทีวี ส่ือประเภทอื่นๆ   

      กับครูเปนประจํา 
 35 ฉัน  มีเพื่อนสนิทที่เปนแบบอยางที่ดีและชักนําใหฉันทําดี 

ตนทุนชีวิต
ภายนอก 

36 ฉัน  ทํากิจกรรมสรางสรรคตามความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เชน ทํางานศิลปะ  
       เลนดนตรี วาดรูป เปนประจํา 

 37 ฉัน  ไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเปนประจํา 
พลังเพ่ือน 38 ฉัน  รวมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรมเปนประจํา 

และกิจกรรม 39 ฉัน  และเพื่อนชวนกันทํากิจกรรมที่ดีเปนประจํา 
 40 ฉัน  มีโอกาสเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับส่ือที่สรางสรรคกับเพื่อน 

ตนทุนชีวิต
ภายนอก 

41 ฉัน  มีญาติหรือผูใหญ นอกเหนือจากผูปกครองที่ฉันสามารถปรึกษาหารือและขอความ 
       ชวยเหลือไดอยางสบายใจ 

 42 ฉัน  มีเพื่อนบานที่สนใจ และใหกําลังใจฉัน 
 43 ฉัน  รูสึกวาคนในชุมชนใหความสําคัญและเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชน 

พลังชุมชน 44 ฉัน  ไดรับมอบหมายบทบาทหนาที่ที่มีคุณคา และเปนประโยชนตอชุมชน 
 45 ฉัน  รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนเปนประจํา 
 46 ฉัน  รูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเม่ืออยูในชุมชนของฉัน 
 47  ฉัน  มีเพื่อนบานคอยสอดสอง และดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหอยูในกรอบ 

       ที่เหมาะสม 
 48 ฉัน  มีผูใหญอื่นนอกเหนือจากผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทําตาม 

 
 

………………………………………………………………………………………. 




