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ภาคผนวก ก
ตารางวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
ตาราง 1
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนโครงสรางครอบครัว ดานรูปแบบการติดตอสื่อ
สาร และดานโครงสรางอํานาจ (N = 375)
โครงสรางครอบครัว

ดานรูปแบบการติดตอสื่อสาร
1. สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันดวยคําพูดที่ไพเราะ ออนโยน
2. สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันดวยเหตุผลมากกวาการใชอารมณ
3. สมาชิกในครอบครัวพูดคุยแสดงความรูส กึ กับผูท ตี่ อ งการพูดคุยไดโดยตรง
4. สมาชิกในครอบครัวรับรูแ ละรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในบาน
5. สมาชิกในครอบครัวพูดคุย แสดงความคิดเห็นไดทุกเรื่องรวมกัน
6. บิดามารดาหรือผูใหญในครอบครัวรับทราบวานักเรียนออกไป
ขางนอกกับใคร
7. ถานักเรียนกลับบานผิดเวลา นักเรียนแจงใหบิดามารดารับทราบ
รวม
ดานโครงสรางอํานาจ
1. หัวหนาครอบครัวใชอํานาจของตนเองตัดสินปญหาภายในบานทุกครั้ง*
2. ครอบครัวมีสมาชิกที่แสดงพฤติกรรมโดยใชอํานาจของตนเองดุดาวา
กลาวกัน*
3. สมาชิกในครอบครัวใชเหตุผลในการตัดสินปญหา
4. เมื่อครอบครัวมีปญหา สมาชิกครอบครัวจะใชเสียงสวนใหญในการตัด
สินใจแกปญหา
5. สมาชิกในครอบครัวรวมกันเสนอแนวทางแกปญหา
รวม

*ขอความที่มีความหมายทางลบ

สวนเบี่ยง
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ฐาน

ระดับ

4.10
4.08
3.88

0.85
0.83
0.93

ดี
ดี
ดี

4.32
4.08
4.48
4.45

0.84
0.94
0.92
0.83

ดี
ดี
ดี
ดี

4.20

0.55

ดี

3.50
3.95

1.21
1.02

ดี
ดี

4.07
3.47

0.86
1.17

ดี
ปานกลาง

3.76
3.75

1.03
0.66

ดี
ดี
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ตาราง 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนโครงสรางครอบครัว ดานโครงสรางบทบาท
และดานคานิยมครอบครัว (N = 375)
โครงสรางครอบครัว
ดานโครงสรางบทบาท
1. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตัวตามบทบาทที่เหมาะสม เชน บทบาทพอ
บทบาทแม บทบาทลูก
2. สมาชิกในครอบครัวสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นๆ ปฏิบัติตนไดเหมาะสม
กับบทบาทในสถานการณตางๆ
3. สมาชิกในครอบครัวยืนยันที่จะปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง โดยไมสน
ใจสถานการณในครอบครัว*
4. สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันตักเตือนถามีใครปฏิบตั ติ วั ไมเหมาะสมตามบท
บาท
รวม
ดานคานิยมครอบครัว
1. ครอบครัวนักเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ครอบครัวนับถือ เชน ไป
สถานที่ที่ตนเองนับถือ
2. ครอบครัวนักเรียนใหความสําคัญกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
3. ครอบครัวนักเรียนใหความสําคัญกับการทํางานของสมาชิกในครอบครัว
4. ครอบครัวใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเกิดความเจ็บปวย
หรือไมก็ตาม
5. ครอบครัวใหความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุตร เชน
เปนเด็กตองเคารพ เชื่อฟงผูใหญ
6. ครอบครัวนักเรียนแสดงพฤติกรรมกาวราวในลักษณะทํารายรางกายกัน*
7. บิดามารดาหรือญาติผูใหญแสดงพฤติกรรมที่ดีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก
บุตร เชน ไมดื่มเหลา ไมเที่ยวกลางคืน
รวม

*ขอความที่มีความหมายทางลบ

สวนเบี่ยง
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ฐาน

ระดับ

4.49

0.83

ดี

4.22

0.95

ดี

3.79

1.04

ดี

4.33

0.91

ดี

4.20

0.57

ดี

4.45

0.83

ดี

4.78
4.54
4.55

0.54
0.67
0.74

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.68

0.54

ดีมาก

4.59
4.07

0.70
1.06

ดีมาก
ดี

4.52

0.42

ดีมาก
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ตาราง 3
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนหนาที่ครอบครัว ดานความรักความเอาใจใส
และดานการอบรมเลี้ยงดู (N = 375)
หนาที่ครอบครัว
ดานความรักความเอาใจใส
1. สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักใครเอ็นดูกันเสมอ
3. สมาชิกในครอบครัวใสใจและรับรูความตองการของสมาชิก
4. สมาชิกครอบครัวรูสึกตัวเองทําประโยชนใหแกครอบครัวได
5. บิดามารดาหรือผูปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส พูดคุย หรือใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกนักเรียนทุกเรื่อง
6. บิดามารดาหรือผูปกครองรับรูวานักเรียนอยูที่ไหนหลังจากเลิกเรียน
7. บิดามารดาหรือผูปกครองรับรูวาเพื่อนสนิทของนักเรียนคือใคร
8. บิดามารดาหรือผูป กครองรับรูว า บิดามารดาของเพือ่ นสนิทนักเรียนคือใคร
9. เมื่อนักเรียนออกไปนอกบานตอนกลางคืน บิดามารดาหรือผูปกครองรับรู
วานักเรียนไปสถานที่ใด เชน บานเพื่อน โรงภาพยนตร
รวม
ดานการอบรมเลี้ยงดู
1. สมาชิกครอบครัวทานมีระเบียบวินัยในตนเอง
2. บิดามารดาหรือผูป กครองดุดา หรือลงโทษนักเรียนโดยไมฟง เหตุผลใดๆ*
3. บิดามารดาหรือผูปกครองใชวิธีทําโทษที่รุนแรง เชน เฆี่ยนตีโดยใช
อารมณ*
4. บิดามารดาหรือผูปกครองมีสวนในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
5. เมื่อนักเรียนทําผิด บิดามารดาหรือผูปกครองจะใหอภัย
6. เมื่อนักเรียนประพฤติตนดีจะไดรับคําชมเชยจากบิดามารดาหรือผูปก
ครอง
7. บิดามารดาหรือผูปกครองสอนนักเรียนใหรูจักการคบกับเพื่อนชาย เชน
ไมจับมือถือแขนกัน ไมอยูในที่ลับตาสองตอสอง
รวม

*ขอความที่มีความหมายทางลบ

สวนเบี่ยง
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ฐาน

ระดับ

4.53
4.35
4.23
4.02
4.11

0.64
0.80
0.84
0.85
1.00

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

4.14
4.26
3.73
4.41

1.10
1.17
1.33
1.15

ดี
ดี
ดี
ดี

4.20

0.65

ดี

4.17
4.18
4.48

0.82
1.00
0.83

ดี
ดี
ดี

4.69
4.29
4.03

0.68
0.89
1.10

ดีมาก
ดี
ดี

4.33

1.14

ดี

4.30

0.57

ดี
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ตาราง 4
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนหนาที่ครอบครัว ดานการดูแลสุขภาพ ดานการ
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และดานการผลิตสมาชิกใหม (N = 375)
หนาที่ครอบครัว
ดานการดูแลสุขภาพ
1. สมาชิกครอบครัวมีแบบแผนการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ เชน รับ
ประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. สมาชิกครอบครัวสนใจดูแลความสะอาดเรียบรอยทัง้ ภายในและภายนอกบาน
3. ครอบครัวนักเรียนใชเวลาวางในการทํากิจกรรมหรือสันทนาการรวมกัน
4. ครอบครัวจะดูแลใหสมาชิกที่เจ็บปวยไปรับคําแนะนํา/รักษาจากเจาหนา
ที่ทางดานสุขภาพ เชน เจาหนาที่อนามัย พยาบาล แพทย
รวม
ดานการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
1. ครอบครัวของนักเรียนจัดแบงเงินในการใชจายตามความเหมาะสม
2. ครอบครัวของนักเรียนมีเงินเก็บออมไวเพื่ออนาคต หรือใชจายเมื่อจําเปน
3. ครอบครัวของนักเรียนจัดแบงรายไดในการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจสุข
ภาพประจําป การรักษาเมื่อเจ็บปวย
รวม
ดานการผลิตสมาชิกใหม
1. บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือผูปกครองพูดคุยใหความรูเรื่องเพศศึกษาแก
นักเรียน เชน การมีประจําเดือน การปองกันการตั้งครรภ
2. บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องพฤติ
กรรมเสี่ยงทางเพศ เชน ไมเจาชู ไมแตงตังโปะ
3. ในครอบครัว บิดามารดา ญาติผูใหญหรือผูปกครองคิดวาเรื่องเพศเปน
เรื่องที่ไมควรกลาวถึง*
รวม

*ขอความที่มีความหมายทางลบ

สวนเบี่ยง
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ฐาน

ระดับ

4.09

0.98

ดี

4.58

0.61

ดีมาก

3.71
4.29
4.30

0.99
0.90
0.62

ดี
ดี
ดี

4.50
4.08
3.64

0.72
1.08
1.16

ดีมาก
ดี
ดี

4.07

0.77

ดี

3.70

1.25

ดี

4.54

0.86

ดีมาก

3.31

1.40

ปานกลาง

3.85

0.86

ดี
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ตาราง 5
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับโครงสรางครอบครัว (N = 375)
โครงสราง หนาที่ครอบครัว
โครงสรางครอบครัว
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หนาที่ครอบครัว
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

จํานวน

รอยละ

21
262
92

5.60
69.87
24.53

4
39
213
119

1.06
10.40
56.80
31.74

ตาราง 6
จํานวน และรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม พฤติกรรมชักนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธ โดยรวม และ
รายดาน (N = 375)
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
1. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2. การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ
3. การดูภาพยนตร วีดิทัศน อินเตอรเน็ต ที่กระตุนอารมณทางเพศ
4. การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว
5. การไปเทีย่ วสถานเริงรมย
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
ปฏิบัติ

ไมเคยปฏิบัติ

49 (13.07)
96 (25.60)
103 (27.47)
83 (22.13)
38 (10.13)
163 (43.47)

326 (86.93)
279 (74.40)
272 (72.53)
292 (78.87)
337 (89.87)
212 (56.53)

ตาราง 7
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ (N = 375)
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
1. นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเมื่อไปเที่ยวงานวันเกิด หรืองานวันสอบเสร็จกับ
คูรักหรือเพื่อนชาย
2. นักเรียนเคยอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ

จํานวน

รอยละ

49

13.07

96

25.60
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ตาราง 7 (ตอ)
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
3. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับเพื่อนหญิงดวยกัน4. นัก
เรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับเพื่อนชาย
5. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับคูรัก
6. นักเรียนเคยอยูตามลําพังกับคูรักหรือเพื่อนชายในที่ลับตาคน
7. นักเรียนเคยอยูก บั คูร กั หรือเพือ่ นชายตามลําพังสองตอสองในหองพักของฝายใดฝายหนึง่
8. นักเรียนแสดงความรักกับคูรัก หรือเพื่อนชายโดยการสัมผัส โอบกอด หรือจูบ
9. นักเรียนหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการถูกเนื้อตองตัวจากคูรักหรือเพื่อนชาย*
10. นักเรียนเคยไปเทีย่ วและพักคางแรมกับคูร กั หรือเพือ่ นชายตามลําพังสองตอสอง
11. นักเรียนเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย เชน เทค ผับ บาร คาราโอเกะ กับคูรักหรือเพื่อน
ชายตามลําพัง
12. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสถานการณ หรือสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการมีเพศสัมพันธกับ
คูรัก หรือเพื่อนชายได*
รวม

จํานวน
98
17
12
51
34
50
66
9
7

รอยละ
26.13
4.53
3.20
13.60
9.07
13.33
17.60
2.40
1.87

35

9.33

163

43.50

*ขอความที่มีความหมายทางลบ
ตาราง 8
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
(N = 375)
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
1. นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเมื่อไปเที่ยวงานวันเกิด หรืองานวัน
สอบเสร็จกับคูรักหรือเพื่อนชาย
2. นักเรียนเคยอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ
3. นักเรียนเคยดูวดิ โี อ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับเพือ่ นหญิงดวยกัน
4. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับเพื่อนชาย
5. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพจากอินเตอรเน็ต กับคูรัก
6. นักเรียนเคยอยูตามลําพังกับคูรักหรือเพื่อนชายในที่ลับตาคน
7. นักเรียนเคยอยูก บั คูร กั หรือเพือ่ นชายตามลําพังสองตอสองในหองพักของ
ฝายใดฝายหนึง่
8. นักเรียนแสดงความรักกับคูร กั หรือเพือ่ นชายโดยการสัมผัส โอบกอดหรือจูบ

สวนเบี่ยง
ระดับ
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ความเสี่ยง
ฐาน
1.21

0.61

นอยมาก

1.32
1.34
1.07
1.06
1.24
1.16

0.62
0.65
0.41
0.35
0.68
0.60

นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก

1.21

0.61

นอยมาก
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ตาราง 8 (ตอ)
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
9. นักเรียนหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการถูกเนื้อตองตัวจากคูรักหรือเพื่อนชาย*
10. นักเรียนเคยไปเที่ยวและพักคางแรมกับคูรักหรือเพื่อนชายตามลําพัง
11. นักเรียนเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย เชน เทค ผับ บาร คาราโอเกะ กับคูรัก
หรือเพื่อนชายตามลําพัง
12. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสถานการณ หรือสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการมีเพศ
สัมพันธกับคูรัก หรือเพื่อนชายได*

สวนเบี่ยง
ระดับ
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ความเสี่ยง
ฐาน
1.28
0.70
นอยมาก
0.05
0.34
นอยมาก
1.03

0.21

นอยมาก

1.18

0.65

นอยมาก

*ขอความที่มีความหมายทางลบ
ตาราง 9
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคะแนนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย (N = 12)
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
1. นักเรียนปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนชายเมื่อถูกชักชวน*
2. ในระยะ 1 ปที่ผานมา นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนชาย
3. นักเรียนเคยพูดคุยเรื่องวิธีการคุมกําเนิดชนิดตางๆ กับเพื่อนสนิท
4. นักเรียนพูดคุยกับคูรักหรือเพื่อนชาย เรื่องการปองกันการตั้งครรภเมื่อมี
เพศสัมพันธ
5. เมื่อมีเพศสัมพันธ นักเรียนปองกันการตั้งครรภโดยการนับระยะปลอดภัย
6. เมื่อมีเพศสัมพันธ นักเรียนกินยาคุมฉุกเฉิน
7. เมือ่ มีเพศสัมพันธ คูร กั หรือเพือ่ นชายของนักเรียนใชวธิ กี ารหลั่งขางนอก
8. เมือ่ มีเพศสัมพันธ คูร กั หรือเพือ่ นชายของนักเรียนใชถุงยางอนามัย
9. นักเรียนยืนยันที่จะใหใชถุงยางอนามัย แมวา คูร กั หรือเพือ่ นชายของนัก
เรียนไมยอมใช*
10. นักเรียนปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนชายของนักเรียนที่ไม
ยอมใชถุงยางอนามัย*
11. นักเรียนยินยอมมีเพศสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเงินทอง
12.ในระยะ 1 ปทผี่ า นมา ทานมีเพศสัมพันธกบั คูร กั หรือเพือ่ นชายมากกวา 1 คน
รวม

*ขอความที่มีความหมายทางลบ

สวนเบี่ยง
คาเฉลี่ย เบนมาตร
ฐาน
1.09
2.50
1.03
3.17
1.03
3.17
1.19
3.83

ระดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.17
2.42
3.42
3.17
2.58

1.70
1.44
1.50
1.70
1.38

ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.58

1.38

ปานกลาง

1.83
1.33
2.76

1.40
0.78
0.39

นอย
นอยมาก
ปานกลาง
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ภาคผนวก ข
การพิทักษสิทธิผูใหขอมูลในการทําวิจัย
ดิฉัน นางสาวสุพัตรา อักษรรัตน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัย โครงสรางหนาที่ครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ผลการวิจัย
ครั้งนี้จะสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อปองกันและแกปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิงตอนตนไดตามความเหมาะสม ในฐานะที่ทานคือ วัยรุนหญิง
ตอนตนที่มีประสบการณตรงกับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริง และตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
ในการเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะไมเกิดผลเสียหายใดๆ ตอทาน ขอมูลทั้งหมดจะถูก
เก็บไวเปนความลับ และจะไมกระทบตอทานและครอบครัวแตอยางใด ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลใน
ภาพรวมเทานั้น ทานมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการตอบแบบสอบถามนี้ หากทานไมสะดวกใน
การตอบแบบสอบถาม ทานสามารถถอนตัวออกจากการทําวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผล
แกผูวิจัย
หากทานตกลงเขารวมการศึกษา นั่นคือ ทานอนุญาตใหทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน
เพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ในขณะที่ทานตอบแบบสอบถาม หากทานรูสึกเครียดไมสบายใจ ทาน
สามารถหยุดการตอบแบบสอบถามได และทานสามารถติดตอขอความชวยเหลือไดทันทีที่ผูวิจัย
นางสาวสุพัตรา อักษรรัตน หมายเลขโทรศัพท (09) 1956842
ผูว จิ ยั หวังเปนอยางยิง่ วาจะไดรบั ความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบพระคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้
สุพัตรา อักษรรัตน
นักศึกษาพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

88

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวาง
1. อายุปจจุบัน……ป
2. นักเรียนนับถือศาสนา
( ) 1. พุทธ
( ) 2. คริสต
( ) 3. อิสลาม
( ) 4. อื่นๆ ระบุ..........
3. นักเรียนกําลังศึกษาระดับชั้น
( )1. มัธยมศึกษาปที่ 1 ( ) 2. มัธยมศึกษาปที่ 2 ( ) 3. มัธยมศึกษาปที่ 3
4. ขณะที่กําลังศึกษาอยูนี้นักเรียนพักอาศัยอยูกับ
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา
( ) 3. บิดา และมารดา
( ) 4. ญาติผูใหญ
( ) 5. บิดาหรือมารดาและญาติผูใหญ
( ) 6. หอพัก
5. ลักษณะครอบครัวประกอบดวย
( ) 1. พอแม พี่นอง และนักเรียน ( ) 2. พอแม พี่นอง ปูยา/ตายาย ญาติ และนักเรียน
( ) 3. พอ นักเรียน
( ) 4. แม นักเรียน
( ) 5. ผูปกครอง (ไมใชพอแมนักเรียน)
6. สมาชิกครอบครัวของนักเรียนมีจํานวน...... คน
7. หัวหนาครอบครัวของนักเรียนคือ…
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา ( ) 3. บิดา และมารดา ( ) 4. ญาติผูใหญระบุ…………....
8. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
( ) 1. อยูดวยกัน
( ) 2. แยกกันอยู
( ) 3. หยากัน
( ) 4. บิดาเสียชีวิต ( ) 5. มารดาเสียชีวิต ( ) 6. เสียชีวิตแลวทั้งสองทาน
9. ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา….
( ) 1. ระดับประถม
( ) 2. ระดับมัธยม
( ) 3. ระดับอนุปริญญา
( ) 4. ระดับปริญญาตรี
( ) 5. สูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
( ) 6. ไมทราบ
10. ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา….
( ) 1. ระดับประถม
( ) 2. ระดับมัธยม
( ) 3. ระดับอนุปริญญา
( ) 4. ระดับปริญญาตรี
( ) 5. สูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
( ) 6. ไมทราบ
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11. ขณะนี้บิดามีอาชีพ….
( ) 1. คาขาย
( ) 2. ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ( ) 3. เกษตรกรรม
( ) 4. ลูกจางทั่วไป
( ) 5. บิดาเสียชีวิต
( ) 6. พระภิกษุ
( ) 7.ไมมีงานทํา
( ) 8. ไมทราบ
( ) 9. อื่นๆ ระบุ………….
12. ขณะนี้มารดามีอาชีพ….
( ) 1. คาขาย
( ) 2. ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ( ) 3. เกษตรกรรม
( ) 4. ลูกจางทั่วไป
( ) 5. มารดาเสียชีวิต
( ) 6. งานบาน
( ) 7. ไมมีงานทํา
( ) 8. ไมทราบ
( ) 9. อื่นๆ ระบุ………….
13. รายไดตอเดือนของครอบครัว
( ) 1. ต่ํากวา 7,000 บาท
( ) 2. 7,001-10,000 บาท
( ) 3. 10,001-15,000 บาท
( ) 4. 15,001-20,000 บาท ( ) 5. ตั้งแต 20,000บาทขึ้นไป
14. ความเพียงพอของรายไดของครอบครัวนักเรียน
( ) 1. เพียงพอ
( ) 2. ไมเพียงพอ
( ) 3. เหลือเก็บ
15. รายไดของนักเรียน.................................บาท/สัปดาห
16. นักเรียนไดรับคาใชจายจาก..........................
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา
( ) 3. บิดาและมารดา
( ) 4. ญาติผูใหญ ระบุ..............( ) 5. อื่นๆ ระบุ...............................
17. ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน
( ) 1. เพียงพอ
( ) 2. ไมเพียงพอ
( ) 3. เหลือเก็บ
18. คาใชจายที่นักเรียนไดรับ สวนใหญเปนคา................j
( ) 1. อาหาร
( ) 2. เสื้อผา เครื่องแตงกาย
( ) 3. อุปกรณการเรียน
( ) 4. เครื่องสําอาง (เชน แปง โลชั่น ลิปสติก)
( ) 5. อื่นๆ
ระบุ......................19.บุคคลในครอบครัวที่นักเรียนพูดคุยหรือปรึกษาปญหาตางๆ มากที่สุดคือ.
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา
( ) 3. พี่สาว
( ) 4. ญาติผูใหญ
( ) 5. อื่นๆ ระบุ.............................
20. สวนใหญสมาชิกครอบครัวของทานจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของ…..
( ) 1. บิดา
( ) 2. มารดา ( ) 3. บิดาและมารดา ( ) 4. ญาติผูใหญ
21. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว………
( ) 1. รักใครสามัคคี ชวยเหลือกันดี
( ) 2. ทะเลาะเบาะแวงกันเล็กนอย
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( ) 3. ตางคนตางอยู ไมชวยเหลือกัน
( ) 4. ทะเลาะวิวาทกันเปนประจํา
22. ลักษณะการไดรับการเลี้ยงดูของสมาชิกในครอบครัว………………………..
( ) 1. แบบเขมงวดกวดขัน ( ) 2. แบบประชาธิปไตย
( ) 3. แบบปลอยปละละเลย
โครงสรางครอบครัว
คําชี้แจง แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบโครงสรางของครอบครัว ขอใหทาน
พิจารณาขอคําถามทุกขอ และโปรดตอบโดยใสเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับการปฏิบัติของ
สมาชิกในครอบครัวทานมากที่สุด
เปนประจํา หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ทุกครั้ง
สม่ําเสมอ หรือเกิดขึ้นทุกวัน
บอยครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
เกือบทุกครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนสวนใหญ สัปดาหละ 5-6 ครั้ง
บางครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
เปนบางครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนบางครั้ง สัปดาหละ 3-4 ครั้ง
นานๆ ครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
นานๆ ครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนสวนนอย สัปดาหละ 1-2 ครั้ง
ไมเคย หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติ
ในเรื่องนั้นๆ หรือไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเลย
เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา
ขอคําถาม
ดานที่ 1 รูปแบบการติดตอสื่อสาร (ขอที่ 1- 7)
1. สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนพูด
คุยกันดวยคําพูดที่ไพเราะ ออนโยน
2. สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันดวยเหตุ
ผลมากกวาการใชอารมณ
3. สมาชิกในครอบครัวพูดคุย แสดง
ความรูส กึ กับผูท ตี่ อ งการพูดคุยไดโดยตรง
4. สมาชิกในครอบครัวรับรู และรับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกภายในบาน

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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5. สมาชิกในครอบครัวพูดคุย แสดง
ความคิดเห็นไดทุกเรื่องรวมกัน
6. บิดามารดา หรือผูใ หญในครอบครัวรับ
ทราบวานักเรียนออกไปขางนอกกับใคร
7. ถานักเรียนกลับบานผิดเวลา นักเรียน
แจงใหบิดามารดาหรือญาติผูใหญรับ
ทราบ
ดานที่ 2 โครงสรางอํานาจ (ขอที่ 8-12)
8. หัวหนาครอบครัวใชอํานาจของตนเอง
ตัดสินปญหาภายในบานทุกครั้ง
9. ครอบครัวมีสมาชิกที่แสดงพฤติกรรม
โดยใชอํานาจของตนเองดุดาวากลาวกัน
10.สมาชิกในครอบครัวใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจปญหา
11. เมื่อครอบครัวมีปญหา สมาชิกครอบ
ครัวจะใชเสียงสวนใหญในการตัดสินใจ
แกปญหา
12. สมาชิกครอบครัวรวมกันเสนอแนว
ทางแกปญหา
ดานที่ 3 โครงสรางบทบาท (ขอที่ 13-16)
13. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตัวตาม
บทบาทที่เหมาะสมของตนเอง เชน บท
บาทพอ บทบาทแม บทบาทลูก
14. สมาชิกครอบครัวสงเสริมใหสมาชิก
คนอืน่ ๆ ปฏิบตั ติ นไดเหมาะสมกับบท
บาทในสถานการณตา ง ๆ

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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15. สมาชิกครอบครัวยืนยันที่จะปฏิบัติ
ตามบทบาทของตนเองเสมอ โดยไมสน
ใจสถานการณในครอบครัว
16. สมาชิกในครอบครัวจะชวยกัน
ตักเตือนถามีใครปฏิบัติตัวไมเหมาะสม
กับบทบาทของตน
ดานที่ 4 คานิยมครอบครัว (ขอที่ 17-23)
17. ครอบครัวของนักเรียนปฏิบัติตาม
หลักศาสนาที่ครอบครัวนับถือ เชน ทํา
บุญเดือนสิบ ไปวัด ฟงธรรมในวันพระ
หรือไปสถานที่ที่ตนเองนับถือ
18.ครอบครัวของนักเรียนใหความสําคัญ
กับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
19. ครอบครัวนักเรียนใหความสําคัญกับ
การทํางานของสมาชิกในครอบครัว
20. ครอบครัวใหความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพไมวาจะเกิดความเจ็บปวยหรือไม
ก็ตาม
21. ครอบครัวใหความสําคัญตอการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
บุตร เชน เปนเด็กตองเคารพ เชื่อฟงผู
ใหญ
22.ครอบครัวนักเรียนแสดงพฤติกรรม
กาวราวในลักษณะทํารายรางกายกัน
23. บิดามารดา หรือญาติผูใหญแสดง
พฤติกรรมที่ดีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก
บุตร เชนไมดื่มเหลา ไมเที่ยวกลางคืน

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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หนาที่ครอบครัว
คําชี้แจง แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบหนาที่ของครอบครัว ขอใหทานพิจารณาขอ
คําถามทุกขอ และโปรดตอบโดยใสเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับการปฏิบัติของสมาชิกใน
ครอบครัวทานมากที่สุด
เปนประจํา หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ทุกครั้ง
สม่ําเสมอ หรือเกิดขึ้นทุกวัน
บอยครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
เกือบทุกครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนสวนใหญ สัปดาหละ 5-6 ครั้ง
บางครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
เปนบางครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนบางครั้ง สัปดาหละ 3-4 ครั้ง
นานๆ ครั้ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
นานๆ ครั้ง หรือเกิดขึ้นเปนสวนนอย สัปดาหละ 1-2 ครั้ง
ไมเคย หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทานไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติ
ในเรื่องนั้นๆ หรือไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเลย

ขอคําถาม
ดานที่ 1 ความรักความเอาใจใส (ขอที่ 1-9)
1. สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
2. สมาชิกในครอบครัวแสดงความรัก
ใครเอ็นดูกันเสมอ
3. สมาชิกในครอบครัวใสใจ รับรูความ
ตองการของสมาชิก
4. สมาชิกครอบครัวรูสึกตัวเองทํา
ประโยชนใหครอบครัวได
5. บิดามารดาหรือผูปกครองมีเวลาดูแล
เอาใจใส พูดคุย หรือใหคําแนะนําปรึกษา
แกนักเรียนทุกเรื่อง

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย

94

ขอคําถาม
6. บิดามารดา หรือผูปกครองใสใจรับรู
วา นักเรียนอยูที่ไหนหลังจากเลิกเรียน
เชน หองสมุด สนามกีฬา
7. บิดามารดา หรือผูปกครองใสใจ รับรู
วาเพื่อนสนิทของนักเรียนคือใคร
8. บิดามารดา หรือผูปกครองใสใจ รับรู
วาบิดามารดาของเพื่อนสนิทของนักเรียน
คือใคร
8. บิดามารดา หรือผูปกครองใสใจ รับรู
วาบิดามารดาของเพื่อนสนิทของนักเรียน
คือใคร
9. เมื่อนักเรียนออกไปนอกบานตอน
กลางคืน บิดามารดา หรือผูปกครอง
ใสใจ รับรูวานักเรียนไปสถานที่ใด เชน
บานเพื่อนโรงภาพยนตร
ดานที่ 2 การอบรมเลี้ยงดู (ขอที่ 10-16)
10. สมาชิกครอบครัวมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง
11. บิดามารดาหรือผูปกครองดุดา หรือ
ลงโทษนักเรียน โดยไมฟงเหตุผลใดๆ
12. บิดามารดาหรือผูปกครองใชวธิ ที าํ
โทษที่รุนแรง เชนเฆี่ยนตีโดยใชอารมณ
13. บิดามารดา หรือญาติผูใหญมีสวนใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
14. เมื่อนักเรียนยอมรับวาทําผิด บิดา
มารดาหรือผูปกครองจะใหอภัย

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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ประจํา
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15. เมื่อนักเรียนประพฤติตนดีจะไดรับ
คําชมเชยจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
16. บิดามารดาหรือผูปกครองสอนนัก
เรียนใหรูจักการคบกับเพื่อนชาย เชน ไม
จับมือถือแขนกัน ไมอยูในที่ลับตาสอง
ตอสอง
ดานที่ 3 การดูแลสุขภาพ (ขอที่17-20)
17. สมาชิกครอบครัวมีแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ เชน
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ
18. สมาชิกครอบครัวสนใจดูแลความ
สะอาดเรียบรอยทั้งภายในและภายนอก
บาน
19. ครอบครัวนักเรียนใชเวลาวางในการ
ทํากิจกรรมหรือสันทนาการรวมกัน
20. ครอบครัวจะดูแลใหสมาชิกที่เจ็บ
ปวยไปรับคําแนะนํารักษาจากเจาหนาที่
ทางดานสุขภาพ เชน เจาหนาที่อนามัย
พยาบาล แพทย
ดานที่ 4 การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (ขอที่ 21-23)
21. ครอบครัวของนักเรียนจัดแบงเงินใน
การใชจายอยางเพียงพอ
22. ครอบครัวของนักเรียนมีเงินเก็บออม
ไว เพื่ออนาคต หรือใชจายเมื่อจําเปน

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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23. ครอบครัวของนักเรียนจัดแบงรายได
ในการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การรักษาเมื่อเจ็บปวย
ดานที่ 5 การผลิตสมาชิกใหม (ขอที่ 24-26)
24. บิดามารดา ญาติผใู หญหรือผูป กครอง
พูดคุยใหความรูเรื่องเพศศึกษา เชน การมี
ประจําเดือน การปองกันการตั้งครรภ
25. บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือผูปก
ครองในครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีใน
เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เชน ไมเจาชู
ไมแตงตัวโปะ
26. ในครอบครัว บิดามารดา ญาติผูใหญ
หรือผูปกครองเห็นวาเรื่องเพศเปนเรื่อง
ที่ไมควรกลาวถึง

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ
1. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเรื่องเพศ บุคคลที่นักเรียนปรึกษาคือใคร (ตอบไดมากกวา 1ขอ
โดยใสหมายเลขในวงเล็บ ตามลําดับที่ทานเลือกปรึกษา)
( ) 1. เพื่อนสนิท ( ) 2. คูรัก
( ) 3. เพื่อนชาย
( ) 4. พอแม
( ) 5. ผูปกครอง
( ) 6. อาจารย
( ) 7. ไมปรึกษาใคร
( ) 8. อื่น ๆ ระบุ….
2. นักเรียนมีคูรักหรือไม
( ) 1. ไมเคยมี
( ) 2. เคยมี (เลิกกันแลว)
( ) 3. มี (กําลังคบกันอยู)
3. นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามหรือไม
( ) 1. ไมเคย
( ) 2. เคย (ตอบขอตอไป)
4. ถาเคย นักเรียนมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเทาใด …………. ป
5. นักเรียนมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับใคร
( ) 1. คูรัก ( ) 2. เพื่อนชาย ( ) 3. เพื่อนบาน ( ) 4. ญาติ
( ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ………
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6. นักเรียนมีเพศสัมพันธครั้งแรกเพราะเหตุใด
( ) 1. ความรัก
( ) 2. ถูกชักชวน
( ) 3. ถูกบังคับ
( ) 4. มีขอแลกเปลี่ยน
( ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ………………
7. นักเรียนไดปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกหรือไม
( ) 1. ไมปองกัน เพราะอะไร…………….. ( ) 2. ปองกัน เพราะ …………….
8. นักเรียนไดปองกันโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธในครั้งแรก เชน โรคเอดส กามโรค หรือไม
( ) 1. ไมปองกัน เพราะอะไร…………….. ( ) 2. ปองกัน เพราะ …………….
9. ในระยะ 1 ปที่ผานมา นักเรียนมีเพศสัมพันธหรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ตอบขอตอไป)
10. ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา นักเรียนมีเพศสัมพันธหรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ตอบขอตอไป)
11. ถามี นักเรียนปองกันการตั้งครรภหรือไม
( ) 1. ไมปองกัน
( ) 2. ปองกัน วิธีใด โปรดระบุ……………………
12. ถามี นักเรียนปองกันโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ เชน โรคเอดส กามโรค หรือไม
( ) 1. ไมปองกัน
( ) 2. ปองกัน วิธีใด โปรดระบุ……………………
13. นักเรียนเคยตั้งครรภหรือไม
( ) 1. ไมเคย
( ) 2. เคย กี่ครั้ง ระบุ…………… (ตอบขอตอไป)
14. ถาเคยตั้งครรภ นักเรียนตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภโดยวิธีใดโปรดระบุ
ครั้งที่ 1 ………………………………… ครั้งที่ 2 …………………………………………
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
คําชี้แจง แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน ขอใหทาน
พิจารณาขอคําถามทุกขอ และโปรดตอบโดยใสเครือ่ งหมาย / ลงในชองทีต่ รงกับการปฏิบตั ขิ องทาน
มากทีส่ ดุ
เปนประจํา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นทุกครั้ง สม่ําเสมอ
บอยครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเกือบทุกครั้ง
บางครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเปนบางครั้ง
นานๆ ครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเปนสวนนอย
ไมเคย หมายถึง นักเรียนไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
หรือไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
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ขอคําถาม
1.นั ก เรี ย นดื่ ม เครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล
เมื่อไปเที่ยวงานวันเกิด หรืองานวันสอบ
เสร็จกับคูรักหรือเพื่อนชาย
2. นักเรียนเคยอานหนังสือกระตุน
อารมณทางเพศ
3. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพ
จากอินเตอรเน็ต กับเพื่อนหญิงดวยกัน
4. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพ
จากอินเตอรเน็ต กับคูรัก
5. นักเรียนเคยดูวิดีโอ หนังโป หรือภาพ
จากอินเตอรเน็ต กับเพื่อนชาย
6. นักเรียนเคยอยูตามลําพังกับคูรักหรือ
เพื่อนชายในที่ลับตาคน
7. นักเรียนเคยอยูกับคูรักหรือเพื่อนชาย
ตามลําพังสองตอสองในหองพักของ
ฝายใดฝายหนึ่ง
8. นักเรียนแสดงความรักกับคูรัก หรือ
เพือ่ นชายโดยการสัมผัส โอบกอด หรือจูบ
9. นักเรียนหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการถูก
เนื้อตองตัวจากคูรักหรือเพื่อนชาย
10.นักเรียนเคยไปเทีย่ วและพักคางแรมกับ
คูร กั หรือเพือ่ นชายตามลําพังสองตอสอง
11.นักเรียนเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย เชน
เทค ผับ บาร คาราโอเกะ กับคูรักหรือ
เพื่อนชายตามลําพัง

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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ขอคําถาม
12. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสถานการณ
หรือสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการมีเพศ
สัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนชายได

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย (สําหรับนักเรียนทีเ่ คยมีเพศสัมพันธในรอบ 1 ปทผี่ า นมา)
คําชี้แจง แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน ขอใหทาน
พิจารณาขอคําถามทุกขอ และโปรดตอบโดยใสเครือ่ งหมาย / ลงในชอง ทีต่ รงกับการปฏิบตั ขิ องทาน
มากทีส่ ดุ
เปนประจํา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นทุกครั้ง สม่ําเสมอ
บอยครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเกือบทุกครั้ง
บางครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเปนบางครั้ง
นานๆครั้ง หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นเปนสวนนอย
ไมเคย หมายถึง นักเรียนไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
หรือไมมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
ขอคําถาม
1. นักเรียนปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคู
รักหรือเพื่อนชายเมื่อถูกชักชวน
2. ในระยะ 1 ปที่ผานมา นักเรียนเคยมี
เพศสัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนชาย
3. นักเรียนเคยพูดคุยเรื่องวิธีการคุม
กําเนิดชนิดตางๆ กับเพื่อนสนิท
4. นักเรียนพูดคุยกับคูรักหรือเพื่อนชาย
เรื่องการปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศ
สัมพันธ

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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ขอคําถาม
5. เมื่อมีเพศสัมพันธ นักเรียนปองกันการ
ตั้งครรภโดยการนับระยะปลอดภัย
6. เมื่อมีเพศสัมพันธ นักเรียนกินยาคุมฉุก
เฉิน
7. เมือ่ มีเพศสัมพันธ คูร กั หรือเพือ่ นชาย
ของนักเรียนใชวธิ กี ารหลั่งขางนอก
8. เมือ่ มีเพศสัมพันธ คูร กั หรือเพือ่ นชาย
ของนักเรียนใชถุงยางอนามัย
9. นักเรียนยืนยันที่จะใหใชถุงยางอนามัย
แมวา คูร กั หรือเพือ่ นชายของ
นักเรียนไมยอมใช
10. นักเรียนปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับ
คูรักหรือเพื่อนชายของนักเรียนที่ไมยอม
ใชถุงยางอนามัย
11. นักเรียนยินยอมมีเพศสัมพันธเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของเงินทองหรือขอ
เสนอบางอยาง
12. ในระยะ 1 ปที่ผานมา นักเรียนมีเพศ
สัมพันธกับคูรัก หรือเพื่อนชายมากกวา 1
คน

เปน บอยครั้ง บางครั้ง
ประจํา

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
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ภาคผนวก ง
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารยนายแพทยวีระพล จันทรดียิ่ง
ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ผูชวยศาสตราจารยอุษณีย เพชรรัชตะชาติ
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. อาจารยจารึก หนูเนียม
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

