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การศึกษาปัจจัยป้องกันด้านบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

				

สุกัญญา สุรังษี*
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

บทคัดย่อ

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลอยู่ในวงที่จ�ำกัด การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยป้องกันด้านบุคคลและ
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎีความส�ำเร็จในการปรับตัวของบุคคล
ทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง (The Resilience Model) กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน2 โรงเรียนซึ่งถูกสุ่มอย่างง่าย จาก 8 โรงเรียน จ�ำนวน
344 คน แบ่งเป็นเพศชาย 172 คน และเพศหญิง 172 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินปัจจัยป้องกันด้าน
บุคคล ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยป้องกันด้านบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง
(M (SD) = 63.16(6.40) แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ทั้งนี้ บุคคลที่มีปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลปานกลาง แต่อาจมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ ผลการศึกษานีเ้ สนอแนะว่า
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลในระดับปานกลางไม่เพียงพอต่อการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนได้ และควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพือ่ เพิม่ ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลในการป้องกันและลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล, พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน, นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นและ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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The Determine of the Resilience Factors and Risk Taking Behaviors on
Sexual Intercourse among Secondary School Students in
Extended Opportunity Educational Schools in Chonburi Province
Abstract

Sukanya Surngsri MSNc*

Risk taking behaviors on sexual intercourse problem among adolescents is in an upward trend,
particularly among children and adolescents have dramatically increased. Risk taking behaviors on sexual
intercourse problem has been studied in secondary school, vocational students and graduate students.
However, secondary school students related Risk taking behaviors on sexual intercourse limited study.
We aimed to describe the resilience factors and Risk taking behaviors on sexual intercourse guided by
the resilience model. This descriptive study included 344 secondary students from 2 schools in Chonburi
province that divided on 172 males and 172 females who were either risk taking behaviors on sexual
intercourse or not. Participants completed the “Resilience factors scale”, and the “Risk taking behaviors
on sexual intercourse scale” and reliability coefficient (alpha) of 0.85 and 0.73. The data were analyzed
by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The finding revealed that scores on resilience factors weremoderate(M (SD) = 63.16 (6.40) but
participants were at high risk of risk taking behaviors on sexual intercourse at the early age of adolescents.
However, the moderate scores of resilience factors were not enough to prevent risk taking behaviors on
sexual intercourse.
Therefore, intervention increase the resilience factors program should be considered to design for
prevention of risk taking behaviors on sexual intercourse in children.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เป็นปัญหาที่สังคมในปัจจุบันก�ำลังเผชิญอยู่ และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบ
ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุระหว่าง 13-15 ปี (ปาณบดี
เอกะจัมปากะ, 2552) ประเทศไทยจัดเป็นอันดับ 2
ของเอเชียที่มีเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จาก
สถิติพบว่าร้อยละ 75.44 ของเยาวชนมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกเมือ่ อายุ13-15 ปี สถิตจิ ำ� นวนการคลอดบุตร
ของวัยรุน่ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่าจ�ำนวนการ
คลอดบุตรของวัยรุ่นในประเทศไทยมีจ�ำนวนสูงถึง
65คน ต่อ 1,000 คน (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557)
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัด
อยู่ในกลุ่มเยาวชนหรือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากเป็นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านพัฒนาทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการปรับตัวต่อสังคม
มีความสนใจเพศตรงข้าม และหาจุดเด่นในตนเอง
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้อื่น (ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ, 2553)เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง คิดว่าสิ่ง
ที่ตนเองกระท�ำไม่ใช่ปัญหานอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็น
วัยที่อยากรู้อยากลอง ขาดทักษะในการวิเคราะห์
หรือปฏิเสธต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเอง
(ศิริขวัญ ดาวทองประกาย, 2551) ขาดทักษะสังคม
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และการยืนยันสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง ขาดความสามารถในการเผชิญ
ความเครียด และจัดการกับปัญหา (Spooner, Hall
&Lynskey, 2001)ซึ่งทักษะและความสามารถเหล่า
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นี้น�ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนได้ (Stuart, 2005)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนในกลุม่ วัยรุน่ นีม้ ที งั้ ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และพบว่าปัจจัยด้านบุคคล
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่นไทย (Takviriyanun, 2006) โดยพบว่าวัยรุ่นที่
มีปัจจัยป้องกันด้านบุคคลสูง เช่นการมีความภาค
ภูมใิ จในตนเอง และการมีทกั ษะชีวติ ทีด่ ี ได้แก่ ทักษะ
การปฏิเสธ การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการจัดการ
กับความเครียด และการสื่อสารและทักษะยืนยัน
สิทธิของตนเองอย่างเหมาะสม จะมีการป้องกันการ
มีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้
(Botvin, Griffin, & Paul, 2003; Botvin,Griffin, Diaz,
&Ifill-Williams, 2001; Griffin, Botvin, Nicholas, &
Doyle, 2003)
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเป็ น
โรงเรียนที่มีอัตราเสี่ยงสูงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (สุกัญญา เพิ่มพูล, 2554)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาที่ไม่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ใดได้
รวมทัง้ เป็นโรงเรียนทีส่ ร้างขึน้ ภายในชุมชนแออัดที่
มีฐานะค่อนข้างยากจน ซึง่ ความยากจนเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ กครองไม่เห็นความส�ำคัญของการ
ศึกษา ส่งผลให้เยาวชนที่มีฐานะยากจน ขาดความรู้
ในการดูแลตนเองรวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงและการ
ปฏิเสธต่อสิ่งเร้า เช่น การชักชวนของเพื่อนในการ
มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น อีกทัง้ เมือ่ เกิดความยากจนจะ
ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความเครียด ไม่มีเวลาอบรม
สั่งสอนบุตร ท�ำให้บุตรมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียนได้
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยป้องกันด้าน
บุคคลและพฤติ ก รรมเสี่ยงต่อการมีเ พศสัมพันธ์
ในวัยเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบ
ว่า ยังมีจ�ำกัด และวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องให้
ความส�ำคัญ เพราะหากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
อื่นๆตามมา เช่น การตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์
การท�ำแท้งเป็นต้น ดังนั้น การวิจัยนี้จึงศึกษาปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคลและพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อลดและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยป้องกันด้านบุคคล และ
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ค�ำจ�ำกัดความ

1. ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล หมายถึง ความ
สามารถและคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ เ พิ่ ม ความ
ส�ำเร็จในการปรับตัวของคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง วัด
โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยป้องกันด้านบุคคล (The
Resilience Factors Scale) ของ นิตยา ตากวิริยะ
นันท์ (Takviriyanun, 2008) ซึ่งพัฒนามาจากงาน
วิจัยของ กรอทเบิร์ก (Grotberg, 1995, 2001, 2003
อ้างใน Takviriyanun, 2006) ที่พบว่าความสามารถ

ของเด็กทีจ่ ะฟืน้ คืนกลับจากภาวะเสีย่ งมาจากแหล่ง
ประโยชน์ 3 แหล่ ง คื อ 1)แหล่ ง สนั บ สนุ น จาก
ภายนอก (external supports) หรือทีก่ รอทเบิรก์ เรียก
ว่า“I HAVE” 2)ความเข้มแข็งภายในจิตใจ (inner
strengths) หรือที่กรอทเบิร์กเรียกว่า“I AM” และ3)
ทักษะการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล และการแก้
ปัญหา (interpersonal and problem solving skills)
หรือที่กรอทเบิร์กเรียกว่า“I CAN”
2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนหมายถึง การประพฤติหรือปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ที่จะน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, การเปิดโอกาสให้
เพศตรงข้ามแตะต้อง สัมผัสร่างกาย เชิงชู้สาว, การ
เปิดรับสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และการเที่ยว
สถานเริงรมย์ หรือการเที่ยวกลางคืน เป็นต้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหมาย
ถึง หมายถึงนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-3 ใน
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ กษา อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดชลบุรี
4. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคือ
โรงเรียนทีเ่ ปิดโอกาสให้ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
เช่น ฐานะยากจน ไม่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่
ใดได้และจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของ
ชุมชน หรือท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการให้บตุ รหลานได้ศกึ ษา
เล่าเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น และ
จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

กรอบแนวคิด

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ พัฒนามาจากแนวคิด
ทฤษฎีเรื่องความส�ำเร็จในการปรับตัวของบุคคลที่
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มี ความเสี่ยง (The Resilience Model)ของเฟรเซอร์,
เคอร์บี้ และสโมโคสกิ (Fraser,Kirby,&Smokowski,
2004 อ้างถึงใน Takviriyanun, 2006) ซึ่งอธิบายว่า
ความส�ำเร็จในการปรับตัวของบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง
เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัว ได้แก่
ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน กระบวนการปรับตัว และ
บริบทโดยทีป่ จั จัยเสีย่ ง เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้แนวโน้มความ
ส�ำเร็จในการปรับตัวลดลง ในขณะที่ปัจจัยป้องกัน
ช่วยลดอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงโดยเพิ่มความส�ำเร็จ
ในการปรับตัวของบุคคล (Takviriyanun, 2006)
สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคล เนื่องจากตามทฤษฎีความส�ำเร็จ
ในการปรับตัวของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งนัน้ ปัจจัย
ป้องกันจะลดอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มแนว
โน้มของความส�ำเร็จในการปรับตัว

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลและพฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา เขต 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการจับฉลาก 2 โรงเรียนจาก
8 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และท�ำการสุม่
อย่างง่ายอีกครัง้ ด้วยวิธกี ารจับฉลาก ขนาดของกลุม่
ตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่(Yamane, 1973)
เพือ่ ให้ได้จำ� นวนของกลุม่ ตัวอย่าง 344 ราย แบ่งเป็น
โรงเรียนละ 172 ราย
หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพื่อลดความ
แตกต่างในผูท้ ถี่ กู สุม่ ส�ำหรับตอบแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยได้ลงรหัสบนเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม
เพื่อให้สามารถแยกได้ระหว่างนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การท�ำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบสอบถามปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาจากแบบประเมิ น ปั จ จั ย ป้ อ งกั น ด้ า น
บุคคลส�ำหรับวัยรุ่นไทย (The Resilience Factors
Scale) ของนิตยา ตากวิริยะนันท์ (Takviriyanun,
2008) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องความส�ำเร็จ
ในการปรั บ ตั ว ของบุ ค คลเมื่ อ เผชิ ญ ภาวะเสี่ ย ง
(Resilience) ของ กรอทเบิร์ก (Grotberg, 1995,
2001, 2003 อ้างใน Takviriyanun, 2008) และจาก
การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมในแนวคิดของก
รอทเบิร์ก ซึ่งสรุปจากงานวิจัยที่ศึกษาเด็กที่เผชิญ
ความยากล�ำบากต่างๆ ในชีวิตในประเทศต่างๆ กว่า
30 ประเทศ รวมทัง้ ในประเทศไทย พบว่า เด็กทีอ่ ยูใ่ น
ภาวะเสี่ยงเหล่านี้จะสามารถปรับตัวได้ เมื่อมีปัจจัย
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สนับสนุน 3 แหล่งส�ำคัญ คือ1)แหล่งสนับสนุนจาก
ภายนอก (external supports)จ�ำนวน 9 ข้อ 2) ความ
เข้มแข็งภายในจิตใจ (inner strengths) จ�ำนวน 8 ข้อ
และ 3) ทักษะการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล และ
การแก้ปัญหา (interpersonal and problem-solving
skills) จ�ำนวน 8 ข้อซึ่งกรอทเบิร์ก เรียกว่า I HAVE,
I AM และI CAN ตามล�ำดับลักษณะค�ำตอบเป็น
มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert scale) 4 ระดับ ให้ผู้
ตอบประเมินจากข้อความนั้นว่าตรงกับความรู้สึก
ของตนเองมากน้อยเพียงใด ตั้งแต่ไม่จริงอย่างยิ่ง (1
คะแนน)จนถึงจริงอย่างยิ่ง (4 คะแนน) ข้อค�ำถาม
ทัง้ หมด 25 ข้อ โดยคะแนนรวมมีคา่ ทีเ่ ป็นไปได้ตงั้ แต่
25-100 คะแนน โดยที่คะแนนที่ยิ่งมาก หมายถึง มี
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลสูงการแปลผลแบ่งเป็น 3
ระดับ โดยแบ่งจากค่าคะแนนที่สามารถเป็นไปได้
ของจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
เท่าๆกัน ได้แก่ คะแนนระดับต�่ำ (26-50) ระดับปาน
กลาง (51-75) และระดับสูง (76-100)
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม ข้อ
ค�ำถามมี 8 ข้อ จะสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น ความถี่ในการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, การเปิดโอกาสให้เพศ
ตรงข้ามแตะต้อง สัมผัสร่างกาย เชิงชู้สาว, การเปิด
รับสือ่ ทีก่ ระตุน้ อารมณ์ทางเพศ และการเทีย่ วสถาน
เริงรมย์ หรือการเทีย่ วกลางคืน เป็นต้น ลักษณะของ
ค�ำตอบจะมี 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 หมายถึง ไม่เคยเลย, 1
หมายถึง แทบไม่เคยเลย (น้อยกว่าเดือนละครั้ง),2
หมายถึง นานๆครั้ง (เดือนละครั้ง), 3 หมายถึง ค่อน
ข้างมาก (1-2 ครั้ง /สัปดาห์), 4 หมายถึง มาก (3-4
ครั้ง/สัปดาห์)และ 5 หมายถึง มากที่สุด (5-7 ครั้ง /
สัปดาห์)การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยแบ่งจาก

ค่าคะแนนทีส่ ามารถเป็นไปได้ของจ�ำนวนข้อค�ำถาม
ทั้งหมด แบ่งออกเป็น3 ช่วงเท่าๆกัน ได้แก่ คะแนน
ระดับต�่ำ (0-16) ระดับปานกลาง (17-34) และระดับ
สูง (35-48)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบายขั้นตอนจาก
ผู้วิจัยเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาด�ำเนิน
การวิจัย สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจยั
โดยไม่เสียสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้
วิจัย และไม่มีผลต่อคะแนนหรือการเรียนการสอน
ใดๆ ทั้งสิ้น และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
วิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยขอ
ให้กลุ่มตัวอย่างลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
(Informed Consent Form) และติดต่อบิดา-มารดา
หรือผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของโครงการวิจัย สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ
การดู แ ลตลอดระยะเวลาของการศึ ก ษา รวมทั้ ง
ประโยชน์ และความเสี่ยงที่จะได้รับในการเข้าร่วม
วิจัย สิทธิที่จะได้รับในการปกปิดข้อมูล สิทธิในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยไม่มี
ผลต่อผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด เมื่อ
ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างยินดีให้กลุ่มตัวอย่างเข้า
ร่วมโครงการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ขอให้ผปู้ กครองของกลุม่
ตัวอย่างลงชื่อยินยอมในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
รวมทั้งมีการใช้รหัสแทนชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่าง
และน�ำเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
พฤติ กรรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั มพั นธ์ ใ นวั ย เรี ย น
ประกอบด้วยการหาความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยหลังจากผู้
วิจัยสร้างที่สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
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เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไปขอให้ผู้ทรง ผลการวิจัย
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล
1) คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ จ�ำนวน 1 ท่าน ผู้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนทั้ง
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (APN) สาขาการพยาบาล สิ้น 344 คน ในจ�ำนวนนี้ไม่มีการสูญหายในระหว่าง
สุขภาพจิตและจิตเวช มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การศึกษา
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 1
กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะส่วนบุคคลส่วน
ท่าน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก จ�ำนวน ใหญ่มีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาก่อนเข้า
1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนือ้ หา ร่วมวิจัยอยู่ในช่วง 2.00-2.99 (ร้อยละ 74.9) มีภาวะ
หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้ สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี (ร้อยละ 77.5) มีเพื่อนที่
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ แล้วน�ำไปทดลองใช้กับ ใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิท 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ 72.6) มี
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด พีน่ อ้ งทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ยทัง้ หมดมากทีส่ ดุ 2 คน (ร้อยละ
ชลบุรี ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างแต่ไม่ใช่ 42.2) ครอบครัวมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,001-10,000
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ก่อนน�ำ บาท (ร้อยละ 42.2) และสถานภาพสมรสของพ่อแม่
ไปใช้จริง
คืออยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ 45.1) ลักษณะกลุม่ เพือ่ นส่วน
่
กลุ
ม
ตั
ว
อย่
า
งมี
ค
ุ
ณ
ลั
ก
ษณะส่
ว
นบุ
ค
คลส่
ว
นใหญ่
ม
ี
เ
กรดเฉลี
่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาก่อนเข้าร่ วม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใหญ่เป็นเพื่อนต่างเพศ (ร้อยละ 79.1)
วิจยั อยู่ใการวิ
นช่วง เ2.00-2.99
มีภาวะสุ
ขภาพโดยทัว่ ไปแข็งแรงดี (ร้อยละ 77.5) มีเพื่อนที่ใกล้ชิด
คราะห์ ข(ร้้ ออมูยละ
ล ท�74.9)
ำ โดยใช้
โ ปรแกรม
2) ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
่
หรื
อ
เพื
่
อ
นสนิ
ท
4
คนขึ
น
ไป
(ร้
อ
ยละ
72.6)
มี
พ
่
ี
น
อ
้
งที
่
อ
าศั
ย
อยู
ด
ว
้
ยทั
้
้ งหมดมากที่สุด 2 คน(ร้อยละ 42.2)
ส�ำเร็จรูป SPSS for Window วิเคราะห์ข้อมูลส่วน
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนของปัจจัยป้องกัน
เดือน 5,001-10,000
และสถานภาพสมรสของพ่อแม่คืออยู่
บุครอบครั
คคลซึ่งวเป็มีรนายได้
ข้อมูเฉลี
ลพื่ย้นต่อฐานของกลุ
่มตัวอย่าบาท
งด้วย(ร้อยละด้า42.2)
นบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (M (SD) = 63.16
่มเพื่อนส่ วนใหญ่
ด้วตยกัิพนรรณนา
(ร้อยละ 45.1)
ลักษณะกลุstatistics)
เป็ นเพื่อนต่างเพศ (ร้อยละ 79.1)
สถิ
(Descriptive
โดยการ
(6.40) และมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม และรายด้าน
2)
ปั
จ
จั
ย
ป้
อ
งกั
น
ด้
า
นบุ
ค
คล
ค�ำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (ดังแสดงใน
นระดับปานกลาง (M (SD) = 63.16
มาตรฐานกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนของปัจจัยป้องกันด้านบุคคลอยูใ่ ตารางที
่ 1)
(6.40) และมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน (ดังแสดงในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยป้องกันด้านบุคคล แยกเป็นรายด้านและโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง
(Nตารางที
= 344่ 1)คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยป้องกันด้านบุคคล แยกเป็ นรายด้านและโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 344 )
ปัจจัยป้ องกันด้ านบุคคล

คะแนนที่
เป็ นไปได้

คะแนนจริง

M

SD

1.แหล่งสนับสนุนจากภายนอก
9 - 36
15 - 28
23.02
3.03
“I HAVE”
2.ความเข้มแข็งภายในจิตใจ
9 - 36
14 – 25
20.41
2.72
“I AM”
3.ทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
7 - 28
16 – 24
19.73
1.93
และการแก้ปัญหา “I CAN”
25 - 100
48 - 74
63.16
6.40
ปัจจัยป้ องกันด้ านบุคคลโดยรวม
3) พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการมีเพศสั มพันธ์ ในวัยเรียน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมี

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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3) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน

ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอยู่ในระดับสูง (ดัง
แสดงในตารางที่ 2)

ตารางที
่ 2 ่ คะแนนเฉลี
ของพฤติ
กรรมเสี
งต่อการมี
ยเรียนนรายด้
แยกเป็
นรายด้านและโดยรวม
ตารางที
2คะแนนเฉลี่ย่ยของพฤติ
กรรมเสี
่ ยงต่อ่ยการมี
เพศสัมเพศสั
พันธ์ใมนวัพัยนเรีธ์ยในนวั
แยกเป็
านและโดยรวม
ของกลุ
่มตั่มวตัอย่วอย่างาง(N(N== 344
ของกลุ
344 ))
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน

1.ความถี่ในการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.การเปิ ดโอกาสให้เพศ
ตรงข้ามแตะต้อง สัมผัส
ร่ างกาย เชิงชูส้ าว
3. การเปิ ดรับสื่ อที่
กระตุน้ อารมณ์ทางเพศ
4. การเที่ยวสถานเริ งรมย์
หรื อการเที่ยวกลางคืน
พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการมี
เพศสั มพันธ์ ในวัยเรียน
โดยรวม

คะแนน
ที่เป็นไป
ได้

มัธยมศึกษาปี ที่1
(n = 116)
คะแนนจริ ง

M

SD

0 - 12

3-8

6.41

2.30

0 – 12

3-8

7.52

2.63

0 - 12

1-7

4.57

2.32

0 - 12

2-9

6.39

1.78

0 - 48

9-32

24.89 9.03

มัธยมศึกษาปี ที่2
(n = 112)
แปลผล คะแนนจริ ง M
ปาน
4-10
9.80
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

มัธยมศึกษาปี ที่3
(n = 116)

SD

แปลผล คะแนนจริ ง

M

SD

1.76

สู ง

3-8

7.52

2.63

2-11

9.53

2.30

สู ง

3-8

6.41

2.30

5-11

9.10

1.24

สู ง

1-7

6.39

1.78

2-8

7.36

3.27

ปาน
กลาง

2-9

4.57

2.32

35.79 8.57

สู ง

9-32

24.89 9.03

13-40

ปรายผลการวิจจัยยั
อภิปอภิรายผลการวิ

แปลผล
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ในกลุ่มเพื่อน จึงท�ำให้ถูกชักจูงได้ง่าย (สุชา จันทร์
ด้านอายุอาจอธิ
อาจอธิ บบายได้
ว่า วกลุ่ า ่มกลุ
ตัวอย่
าลังาเปลี
เด็กก้าวสู่ วยั รุ่ น ซึ่ งพฤติกรรมของวัยรุ่ นมี
เอม, ย2542)
ด้านอายุ
ายได้
่มตัางกํ
วอย่
ง ่ยนจากวั
พันธ์กบั ยการเจริ
เติบ่วโตและการเปลี
ตใจ การเจริ
บโตจะเป็
ผลการศึ
กษาทีญพ่ เติบว่
า กลุม่ นไปตาม
ตัวอย่างประมาณ
ก�ำลัความสั
งเปลี่ยมนจากวั
เด็กก้ญาวสู
ัยรุ่น ซึ่งพฤติ่ยนแปลงของร่
กรรม างกายและจิ
ระยะหรื อ กระบวนการตามวัย และเมื่ อ เด็ ก เข้า สู่ ว ยั รุ่ น ด้ร้วอยอิ
ท
ธิ
พ
ลของฮอร์
โ
มนเพศ
ทํ
า
ให้
เ
ด็
ก เริ่าม มี4 คนขึ้นไป
ยละ 70 (72.6) มีเพื่อนสนิทมากกว่
ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและ
ความรู ้สึกและความต้องการทางเพศ ประกอบกับเป็ นวัยที่อและ
กว่่อา นต่างเพศ
กษณะกลุอยากหาประสบการณ์
่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็รูน้สึเพื
การเปลี
่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ การเจริญ ยากรูลั้ อยากลอง
ตนเองโตแล้ว หรื อได้รับแรงกดดันหรื อชักจูงจากเพื่อน อยากได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อน จึงทําให้ถูกชัก
เติบโตจะเป็นไปตามระยะหรือกระบวนการตามวัย (ร้อยละ 79.1)สะท้อนให้เห็นว่า เพื่อนสนิท และ
จูงได้ง่าย (สุ ชา จันทร์เอม, 2542)
และเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมน การมีเพือ่ นต่างเพศมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมเสีย่ งทาง
ผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 70 (72.6) มีเพื่อนสนิ ทมากกว่า 4 คนขึ้นไป และ
เพศ ท�ำให้เด็กเริม่ มีความรูส้ กึ และความต้องการทาง เพศ ดังนั้น การช่วยเหลือวัยรุ่นจากการมีพฤติกรรม
ลักษณะกลุ่มเพื่อนส่ วนใหญ่เป็ นเพื่อนต่างเพศ (ร้อยละ 79.1)สะท้อนให้เห็นว่า เพื่อนสนิ ท และการมีเพื่อน
เพศต่ประกอบกั
บเป็นวัยทีอ่ ยากรู้ อยากลอง อยากหา เสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน จึงควรพิจารณา
างเพศมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ดังนั้น การช่ วยเหลือวัยรุ่ นจากการมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมี
ประสบการณ์
รู้สึกว่าตนเองโตแล้ว หรือได้รับแรง จากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ด้านเพือ่ น ร่วมกับการน�ำเพือ่ น
เพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน จึงควรพิจารณาจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ด้านเพื่อน ร่ วมกับการนําเพื่อนสนิ ทของวัยรุ่ น
กดดัเข้นาหรื
อชักจูงจากเพื
่อนอด้วอยากได้
รับการยอมรับ สนิทของวัยรุ่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้วย
ร่ วมโครงการช่
วยเหลื
ย
ส่ วนข้อมูลที่พบว่ากลุ่มวัยรุ่ นมากกว่าครึ่ งมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน ทั้งๆที่
สถานภาพของครอบครั วคือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยด้านครอบครั วไม่ ได้เป็ นปั จจัย
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ส่วนข้อมูลทีพ่ บว่ากลุม่ วัยรุน่ มากกว่าครึง่ มี
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ทัง้ ๆ
ที่ สถานภาพของครอบครัวคือบิดามารดาอยู่ด้วย
กัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านครอบครัวไม่ได้เป็น
ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียนโดยตรง อีกทั้งพบว่านักเรียนที่อายุมาก
ขึ้น จะใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองมี
การท�ำงานหารายได้เพิ่มมากขึ้น จึงไม่มีเวลาในการ
ดูแลบุตร ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นพ่อกับแม่จะเริ่ม
ห่างกัน แต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
(ปาณบดี เอกะจัมปกะ, 2552)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลการศึกษานีพ้ บว่ากลุม่
ตัวอย่างมีปัจจัยป้องกันด้านบุคคลอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง สนับสนุนทฤษฎี The
Resilience Model (Fraser, Kirby, & Smokowski,
2004 อ้างถึงใน Takviriyanun, 2006) โดยพบว่า
ปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน ยกเว้นด้านครอบครัว ปัจจัย
ป้องกัน กระบวนการปรับตัว และบริบทโดยทีป่ จั จัย
เสีย่ งเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้แนวโน้มความส�ำเร็จในการปรับ
ตัวลดลง ในขณะทีป่ จั จัยป้องกันช่วยลดอิทธิพลของ
ปัจจัยเสี่ยงโดยเพิ่มความส�ำเร็จในการปรับตัวของ
บุคคล (Takviriyanun, 2006)
ดังนั้นปัญหาพฤติกรรมสี่ยงต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เป็นปัญหาส�ำคัญเรือ่ งหนึง่ ทีต่ อ้ ง
ได้รับ การแก้ไข และเพื่อลดและป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงอื่นๆในอนาคต รัฐจึงควรเพิ่มหลักสูตรการ
จัดการเรียน การสอนในโรงเรียนขึ้นจากการเรียน
การสอนตามปกติ ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดและ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนของวัยรุ่นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ข้อเสนอแนะ

1. การป้องกันหรือแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นโดยน�ำไปใช้
ในการคัดกรองและพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคลในการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป
2. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดชลบุรี จึงไม่สามารถน�ำไปอ้างอิงยังประชากร
อืน่ ๆได้ ดังนัน้ จึงควรศึกษาขยายผลในกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีจ�ำนวนมากขึ้น หรือศึกษาในกลุ่มประชากรใน
ภูมิภาคอื่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความกรุณาให้ค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำจากคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี ที่ช่วยให้แนวทางในการแก้ไขข้อ
บกพร่อง ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผศ.ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
กรุณาอนุเคราะห์ให้ใช้เครือ่ งมือแบบประเมินปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคลส�ำหรับวัยรุน่ ไทย (The Resilience
Factors Scale)ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุ ณ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนคณะครูอาจารย์ ที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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