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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจัย 

 

แบบสอบถาม เรื่อง ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 

 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  

  ส่วนที่ 2 ค่านิยมทางเพศของนักศึกษา  

  ส่วนที่ 3 พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา  

 ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ตรงกับความ

คิดเห็นและการปฏิบัติของนักศึกษา ข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลการ

ส ารวจจะไม่มีการพาดพิงถึงตัวนักศึกษา ครอบครัว หรือสถาบัน และไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเรียน หรือการ

ด าเนินชีวิต นักศึกษาไม่ต้องลงชื่อและนามสกุล 

 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือจากนักศึกษามา ณ ที่นี้  

 

       ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
1.สถาบันการศึกษา .......................................................................  
2.เพศ  1.เพศชาย  2.เพศหญิง 
3.ปัจจุบันอายุ ............... ปี   นักศึกษาชั้นปีที่ ......................  
4.ภูมิล าเนาเดิม  1.กรุงเทพมหานคร  2.ต่างจังหวัด . (ระบุ) จังหวัด ……………................……... 
5.ที่พักในปัจจุบัน   1.พักกับบิดา-มารดา    2.พักกับผู้ปกครองหรือญาติ   3.เช่าบ้านอยู่ตามล าพัง
  4.เช่าบ้านอยู่กับเพื่อน   5.หอพักของมหาวิทยาลัย      6.หอพักแยกชาย-หญิง 

  7.หอพักรวมชาย-หญิง      8.อื่นๆ (ระบุ) ..................................... ............................ . 
6.ท่านได้รับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจากใคร 

  1.บิดา-มารดา  2.ผู้ปกครอง  
  3.อื่นๆ(ระบุ) ……………................................................................. …...…. 

7.ท่านได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือนประมาณเท่าใดในแต่ละเดือน (บาท/เดือน) 
  1.ต่ ากว่า 5,000 บาท   2. 5,000-7,500 บาท 
  3. 7,501-10,000 บาท       4. สูงกว่า 10,000 บาท 

8.ท่านได้รับความรู้เรื่องเพศจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1.สถาบันการศึกษา  2.ต าราเรียน  3.โทรทัศน ์  

  4.อินเทอร์เน็ต  5.ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  6.บิดา-มารดา 

  7.คู่รัก  8.เพื่อน       9.อื่นๆ(ระบุ)....................... 

9.ท่านได้รับความรู้ทางเพศครั้งแรกเมื่อท่านเรียนอยู่ระดับใด 

  1.ประถมศึกษา   2.มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3.มัธยมศึกษาตอนปลาย  4.อุดมศึกษา 

10.เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศท่านปรึกษากับใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1.บิดา-มารดา  2.อาจารย์  3.เพื่อน  

   4.ไม่ปรึกษาใคร    5.อื่นๆ(ระบุ) .................................................. ............... 

11.ในสถาบันการศึกษาของท่าน คิดว่านักศึกษาอยากเรียนรู้เพศศึกษาเรื่องอะไร (ระบุได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

1. ..................................................... ....................  2. ................................................................... ......... 

3. ........................................................... .............  4. ................................................... ..........................  
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ส่วนที่ 2 ค่านิยมทางเพศของนักศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับ คู่รัก คู่ชีวิต 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิด และความเชื่อของท่าน  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิด และความเชื่อของท่านมากที่สุด 

 เห็นด้วย    หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิด และความเชื่อของท่านเป็นส่วนใหญ ่

 ไม่แน่ใจ    หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิด และความเชื่อของท่าน  

   แต่บางครั้งก็ไม่ตรงกับความคิด และความเชื่อของท่าน 

 ไม่เห็นด้วย   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิด และความเชื่อของท่านเพียงเล็กน้อง 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิด และความเชื่อของท่าน  

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นและมีการ
เปล่ียนแปลงในส่วนต่างๆ ของร่างกายเร็วกว่าเด็กผู้ชาย 

     

2.เป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะมีอารมณ์และความรู้สึก 
ทางเพศเมื่ออยู่ใกล้ชิดคนถูกใจ 

     

3.การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ ์
ทางเพศที่ปลอดภัย   

     

4.ฝันเปียกเป็นส่ิงที่แสดงถึงความผิดปกติทางอารมณ์เพศ      
5.การมีเพศสัมพันธ์แม้เพียง 1 ครั้งก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้        
6.การมีอวัยวะเพศชายขนาดเล็กนับว่าเป็นปมด้อย        
7.การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท าให้เกิด 
ความต้องการทางเพศ   

     

8.การใช้สารเสพติดท าให้มีความเส่ียงในการมีเพศสัมพันธ์      
9.การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักจ าเป็นต้องใส่ 
ถุงยางอนามัยทุกครั้ง   

     

10.การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันจะช่วยลด
ความเส่ียงจากการติดเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

     

11.วัยรุ่นจ าเป็นต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ ์
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

12.การท าแท้งเป็นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม        
13.คนรุ่นใหม่สามารถแสดงออกทางเพศได้อย่างเปิดเผย        
14.การถูกเนื้อต้องตัวคู่รักจนถึงขั้นกอดจูบเป็นส่ิงที ่
กระท าได้อย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะ   

     

15.การมีประสบการณ์ทางเพศมากๆถือเป็นเรื่องด ี
ของผู้ชาย 

     

16.การมีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องด ี      
17.ผู้หญิงมีเสรีภาพทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ 
ได้เท่ากับผู้ชาย   

     

18.การแต่งกายโชว์สัดส่วนเป็นการสร้างจุดสนใจ 
ให้กับ เพศตรงข้าม   

     

19.ยอมรับผู้หญิงที่มีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นผู้ชาย 
และ ผู้ชายมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นผู้หญิง   

     

20.การอดได้ รอได้ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รัก 
เป็นส่ิงที่ควรกระท า   

     

21.การสลับคู่นอน(สวิงกิ้ง) เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได ้
ในสังคมปัจจุบัน 

     

22.สังคมปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นแบบหนุ่มสาว ชายรักชาย และหญิงรักหญิง   

     

23.ผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันสามารถเล่นถูกเนื้อต้องตัว
กัน หรือจับมือถือแขนในได ้  

     

24.เป็นเรื่องธรรมดาที่นักศึกษาไปเที่ยวยามวิกาลกับ 
เพื่อนต่างเพศหรือคู่รัก   

     

25.ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันในที่ลับตาคน      
26.ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันโดย 
ไม่แต่งงาน   

     

27.การเลือกคู่ครองต้องมีความรักใคร่ในคู่ครอง        
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

28.เมื่อพบกัน ผู้ชายควรทักทายผู้หญิงก่อนด้วย 
วาจาสุภาพ    

     

29.เป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องเพศในด้านต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังโป๊จาก
วีดีโอ / ซีด ี การดูเว็บโป๊ และอ่านหนังสือโป ๊

     

30.เมื่อแช็ตกับเพื่อนต่างเพศถูกใจ และนัดเจอกัน 
เป็นเรื่องธรรมดา   

     

31.คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่การรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุก 
ก่อนห่าม   

     

32.ความบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์เป็นส่ิงมีคุณค่าส าหรับ 
 การใช้ชีวิตคู ่

     

33.เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะแต่งกายตามแฟชั่น เช่น 
 ใส่เสื้อรัดรูป เส้ือตัวเล็ก เสื้อเกาะอก กระโปรงส้ัน   

     

34.ผู้หญิงควรวางตัวให้เหมาะสม ไม่สูบบุหร่ี ดื่มสุราหรือ 
แต่งตัวล่อแหลม 

     

35.ผู้ชายควรมีความรู้เรื่องเพศมากกว่าผู้หญิง        
36.การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมของคนรุ่น
ใหม่ ท่ียอมรับได ้  

     

37.ผู้หญิงควรตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้ชายที่
เป็นคู่ได้เสมอ   

     

38.ผู้ชายควรท างานบ้าน        
39.ผู้ชายควรท าหน้าที่หาเล้ียงครอบครัว        
40.การแต่งงานหรือการจดทะเบียนสมรสเป็นการผูกมัด
ตนเอง ท าให้ชีวิตขาดอิสระ   
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเพศของนักศึกษา 

ค าชี้แจง    ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการกระท าของท่าน  
เป็นประจ า หมายถึง  ท่านกระท าพฤติกรรมนั้นเป็นประจ า   
เป็นบางครั้ง หมายถึง  ท่านกระท าพฤติกรรมนั้นเป็นบางครั้ง   
ไม่เคย  หมายถึง  ท่านไม่เคยกระท าพฤติกรรมนั้น   

ข้อความ 

การกระท าพฤติกรรม 

เป็นประจ า เป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

1.พูดคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยกับคนท่ัวไป      
2.ดูสื่อท่ีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น  วีดีโอ  ภาพยนต์ อินเตอร์เน็ต  หนังสือ      
3.ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อระบายอารมณ์ทางเพศ      
4.แต่งตัวเปิดเผยร่างกาย  เน้นหรือโชว์ความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย      
5.ส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง      

6.ถ่ายรูป วีดีโอ หรือคลิปเซ็กซี/่โป๊      

7.เมื่อมีปัญหาทางเพศท่านปรึกษากับเพื่อน      

8. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่น สุรา เบียร์ ไวน์  เหล้าปั่น    

9. ใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี หรือสารกระตุ้นต่างๆ      

10.ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืน  เช่น เธค ผับ      

11.ไปเที่ยวกลางคืนสองต่อสองกับคู่รัก      

12.อยู่ในท่ีลับตาสองต่อสองกับคู่รัก      

13. เดินโอบกอดกับคู่รักในท่ีสาธารณะ      

14. มีคู่รักมากกว่า 1 คน      

15.สัมผัสหรือถูกสัมผัสร่างกายบริเวณที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น   

    เต้านม อวัยวะสืบพันธ์   

   

16.กอดจูบกับคู่รัก      

17.มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน      

18.มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่รัก      
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ข้อความ 

การกระท าพฤติกรรม 

เป็นประจ า เป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

19. มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายขายบริการทางเพศ     

20.ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์ใช้วิธีคุมก าเนิด      

21. ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์กินยาคุมฉุกเฉิน      

22.ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      

ข้อ 22 – 25 ส าหรับผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์    

22.ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์        

24.ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์เคยท าแท้ง     เคย                 ไม่เคย    

25. ท่านหรือคู่เพศสัมพันธ์เคยตั้งครรภ์     เคย                  ไม่เคย    
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ภาคผนวก ข 

ใบยินยอมของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ เพศวิถีของนักศึกษาในเขตรัตนโกสินทร์  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา   

 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้วิจัย ชื่อ นางอุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ที่อยู่วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้ลงนามด้านท้ายของหนังสือเล่มนี้ ถึงวัตถุประสงค์ 

ลักษณะ และขั้นตอนการศึกษาวิจัย เรื่อง เพศวิถีของนักศึกษาในเขตรัตนโกสินทร์  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 ข้าพเจ้าเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยสมัครใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและมี

สิทธิที่จะปฏิเสธจากการเข้าร่วมการวิจัยได้ตามต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งจะไม่มี

ผลใดๆต่อข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้วิจัยว่าข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ  

 ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วข้างต้น  

.......................................................  ........................................................  

      สถานที/่วันที่           ลงนามผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย  

.......................................................  ........................................................  

      สถานที/่วันที่      ลงนามผู้ปกครองของมีส่วนร่วมในการวิจัย  

               (กรณีผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีอายุต่ ากว่า 18 ปี)  

.......................................................  ........................................................  

      สถานที/่วันที่             (นางอุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข) 

    ลงนามผู้วิจัยหลัก 
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