ภาคผนวก ค
ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการประเมิน
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ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
“ความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุน ในโรงเรียน”
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน จํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดอานแบบสอบถามและทําเครื่องหมาย 3 ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับความ
คิดเห็นหรือเติมขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
สําหรับผูวิจัย
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ....................ป
3. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่...................
4. นับถือศาสนา ( ) พุทธ ( ) คริสต ( ) อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ..............................
5. สถานภาพสมรสของบิดา/มารดา ( ) อยูดวยกัน ( ) หยาราง ( ) แยกกันอยู ( ) หมาย
6. นักเรียนคิดวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนอยเพียงใด จงทําเครื่องหมาย±ทับ
ตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเองมากที่สุด โดยใหระดับคะแนนที่ 0 = มีความรู
เกี่ยวกับเรื่องเพศนอยที่สุด และ 10 = มีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน จํานวน 15 ขอ
คํา ชี้แ จง แบบสอบถามตอนนี้ มี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่อ ต อ งการทราบการปฏิ บั ติตนในการจั ดการชี วิ ต
เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียน โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับการ
ปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด คําตอบที่ไดไมมีผิดหรือถูก โดยมีเกณฑในการเลือกตอบดังนี้
เปนประจํา หมายถึง ทานปฏิบัติตนในการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นเปนประจํา
บอยครั้ง หมายถึง
ทานปฏิบัติตนในการจัดการชีวติ เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นบอยครั้ง
นานๆ ครั้ง หมายถึง
ทานปฏิบัติตนในการจัดการชีวติ เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นนานๆ ครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ทานไมเคยปฏิบัติตนในการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้น
ระดับการปฏิบัติ
สําหรับผูวิจัย
พฤติกรรมการจัดการชีวิต
เปน บอย นานๆ ไมเคย
ประจํา ครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ
1. ฉันตั้งเปาหมายไววา จะเปนคนที่มีสุขภาพทางเพศที่ดี
2. ฉันตั้งเปาหมายที่จะไมมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
3. ฉันคนหาวิธีที่จะบรรลุเปาหมายของการสงเสริมสุขภาพ
ทางเพศ
4. หากไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ฉันจะ
เลือกเปาหมายใหมที่เหมาะสมกวา
5. ฉันคนหาเปาหมายใหมๆ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพทาง
เพศอยูเสมอ
6. ฉันมีความตั้งใจที่จะทําใหตนเองไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
7. ฉันแสวงหาโอกาสที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
8. ฉันใชความพยายามในการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
9. ฉันศึกษาวิธีการหรือทักษะใหมๆ ในการสงเสริมสุขภาพ
ทางเพศ
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ระดับการปฏิบัติ
สําหรับผูวิจัย
เปน บอย นานๆ ไมเคย
ประจํา ครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ

พฤติกรรมการจัดการชีวิต
10. ฉันมีการฝกฝนทักษะที่จะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายจนชํานาญ
11. หากวิธีการหรือทักษะเดิมทําใหไมประสบความสําเร็จ
ฉันพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทักษะอื่นๆ ทดแทน
12. ฉันขอความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อวิธีการหรือทักษะเดิม
ไมสําเร็จตามเปาหมาย
13. หากวิธีการหรือทักษะเดิมไมประสบความสําเร็จ ฉัน
ทดลองใชวิธีการหรือทักษะอื่นที่ไมคุนเคยทดแทน
14. ฉันเลือกใชแบบอยางจากผูที่ประสบความสําเร็จ
15. ฉันจะใชวิธกี ารหรือทักษะตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน 20 ขอ
คําชี้แจง แบบสอบถามตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
นักเรียน โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด
คําตอบที่ไดไมมีผิดหรือถูก โดยมีเกณฑในการเลือกตอบดังนี้
เปนประจํา หมายถึง ทานมีการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นสม่ําเสมอเปนประจํา
คอนขางบอย หมายถึง ทานมีการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นคอนขางบอย
บางครั้ง
หมายถึง ทานมีการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นบางครั้ง
นานๆ ครั้ง หมายถึง ทานมีการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้นนานๆ ครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ทานไมเคยปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศตรงกับ
ขอความในประโยคนั้น

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ

ระดับการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

1. ตรวจเตานม หรือตรวจอัณฑะ
2. ดูแลความสะอาดของอวัยวะเพศ
3. พูดคุย ปรึกษากับเพื่อนเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
4. สําเร็จความใครดวยตนเองเมื่อมีอารมณเพศ
5. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ จากแหลงความรูตางๆ
6. เรียนรูวิธีการคุมกําเนิด และการใชถุงยางอนามัย
จากแหลงความรูตางๆ
7. ขอคําแนะนําจาก พอ แม หรือผูใหญที่ไวใจเมื่อมี
ปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
8. ออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมอื่นๆ เพื่อลดความ
หมกมุนทางเพศ
9. ยึดมั่นในคานิยม “รักนวล สงวนตัว”
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คอน
ขางบอย

บาง
ครั้ง

สําหรับผูวิจัย
นานๆ ไมเคย
ครั้ง ปฏิบัติ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ

เปน
ประจํา

10. สังเกตการณเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางเพศของตน
11. แสดงบทบาททางเพศตรงกับเพศของตนเอง
12. คบเพื่อนตางเพศอยางมีขอบเขต
13. อยูลําพังสองตอสองกับคูรักในหองนอน หรือ
หอพัก
14. ใชยาคุมกําเนิด
15. ใชถุงยางอนามัย
16. สังเกตความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ
17. ใชสื่อลามก
18. กอดจูบกับคนรัก / แฟน / หรือ กิ๊ก
19. มีเพศสัมพันธ
20. พบแพทยเมื่อมีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ
หรือมีปญหาเรื่องเพศ
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ระดับการปฏิบัติ
คอน
บาง นานๆ
ขางบอย
ครั้ง
ครั้ง

สําหรับผูวิจัย
ไมเคย
ปฏิบัติ

