บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ แ ละอํ า นาจในการทํ า นาย
(correlational and predictive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจ
ในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยมีปจจัยดาน เพศ
ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิตเปนตัวรวมในการ
ทํานาย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัย เปนนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ปการศึกษา 2551 ที่มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 15-18 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวม 2 แหง จํานวน
ประชากรนักเรียน 1,709 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2551 ที่มีการเรียนการสอนแบบ
สหศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 15-18 ป ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวม 2 แหง คํานวณคาขนาดกลุมตัวอยางโดยมีการกําหนดคาอํานาจใน
การวิเคราะห (Power Analysis) ที่ระดับ 0.80 มีคาสัมประสิทธแอลฟา (α) เทากับ .05 และคาของ
ขนาดอิทธิพลกลุม (Effect size) ที่ระดับ 0.34 เนื่องจากตารางประมาณการของแครมเมอรและธีแมน
(Kraemer&Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใชคาอํานาจในการวิเคราะห (Power Analysis) ที่ไมนอย
กวาระดับ 0.80 มีคาสัมประสิทธแอลฟา (α) เทากับ .05 และคาของขนาดอิทธิพลกลุม (Effect size)
ที่ไมเกิน 0.50 (Cohen, 1977) สําหรับคาขนาดของอิทธิพลกลุมนั้น จากการศึกษาทางการวิจัยทางการ
พยาบาลที่ผานมาโดย พอลลิทและเธอรแมน (Polit and Sheman, 1990) จะใชคาขนาดอิทธิพลกลุม
ไมเกิน 0.50 และมักอยูระหวาง 0.20-0.40 โดยประมาณ สําหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทยที่มีการ
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ใชคาขนาดของอิทธิพลกลุมพบวา อยูระหวาง 0.17-0.40 (มรรยาท รุจิวิทย, พนิดา ศิริอําพันธกุล และ
ศิริพร ศรีวิชัย, 2547-2548) และพบการใชคาขนาดของอิทธิพลกลุมอยูระหวาง 0.20-0.40 (นิภาวัล
บุญทับถม, 2550 และ ญาดา จีนประชา, 2550) หลังจากนั้นไดใชการเปดตารางการประมาณขนาด
ตัวอยางของ Krejcie & Morgan พบวาขนาดของประชากร 1,700 คน ใชขนาดของกลุมตัวอยาง 313
คน เพื่อปองกันการคลาดเคลื่อนและสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยาง
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 340 คน
การเลือกกลุ มตัว อยางใช วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
random
sampling) คัดเลือกโดย
1. เลือกกลุมตัวอยางครั้งแรกดวยวิธีการจัดอันดับชั้น (Stratified random sampling)
ตั้งแตการแบงโรงเรียนตามเขตจังหวัด ไดแกโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขต อ.
เมือง จ.นครพนม จํานวน 2 แหง กลุมประชากรจํานวน 1,709 คน
2. คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวน (Quota sampling) จํานวนประชากรของแต
ละโรงเรียน กําหนดคาสัดสวนที่ 1:5 หมายถึง กลุมตัวอยาง 1 คน แทนดวยประชากร 5 คน ดังที่
นําเสนอในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1
แสดงการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากร ของแตละโรงเรียน
จังหวัด
นครพนม

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
โรงเรียนที่ 1

โรงเรียนที่ 2

รวม

จํานวน/คน
ประชากร กลุมตัวอยาง
ม.4 408 ราย
81 ราย
ม.5 343 ราย
68 ราย
ม.6 304 ราย
61 ราย
ม.4 286 ราย
57 ราย
ม.5 192 ราย
38 ราย
ม.6 176 ราย
35 ราย
1,709 ราย
340 ราย
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3. ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก (Simple random sampling)
เพื่อเลือกจํานวนกลุมตัวอยางมาจากแตละโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางจาก โรงเรียนที่ 1 และ
โรงเรียนที่ 2 จํานวน 210, 130 คน ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1
แผนภาพที่ 3.1
แสดงขั้นตอนการสุมตัวอยาง
โรงเรียนในจังหวัดนครพนม

โรงเรียนที่ 1 จํานวน 1,055 ราย

โรงเรียนที่ 2 จํานวน 654 ราย

ม.4
408 ราย

ม.5
343 ราย

ม.6
304 ราย

ม.4
286 ราย

ม.5
192 ราย

ม.6
176 ราย

81 ราย

68 ราย

61 ราย

57 ราย

38 ราย

35 ราย

รวมกลุมตัวอยางจํานวน 340 ราย

4. การคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัย (Inclusion Criteria) กลุมตัวอยางทุก
คนเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอม พรอมไดรับการลงนามใน
เอกสารยินยอมจากผูปกครองรวมดวย โดยกลุมตัวอยางและผูปกครองของกลุมตัวอยางไดรับการ
ชี้แจง พรอมเอกสารชี้แจงการเขารวมการวิจัยอยางละเอียดจนเขาใจ และเต็มใจเขารวมการวิจัย
โดยมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือก (Inclusion criteria) ดังนี้
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1.
เปนนักเรียนทั้งเพศหญิงและเพศชาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4-6 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนในการให
นักเรียนเขารวมการวิจัย
2. ผูปกครองของนักเรียนลงนามยินยอมใหบุตรเปนกลุมตัวอยางในการวิจยั
3. นักเรียนลงนามยินยอมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ใหความรวมมือในการ
ศึกษาวิจัย
4. มีภูมิลาํ เนาอยูในจังหวัดนครพนม
เกณฑการแยกผูไมยินยอมใหทาํ การวิจัยออกจากการวิจยั (Exclusion Criteria)
1. นักเรียนไมลงนามยินยอมเปนกลุมตัวอยาง
2. นักเรียนลงนามยินยอมเปนกลุมตัวอยาง แตขอถอนตัวจากการเปนกลุม
ตัวอยาง
3. ผูปกครองของนักเรียนขอยกเลิกใหบุตรเปนกลุมตัวอยาง
เกณฑการใหเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
1. เมื่อการดําเนินการวิจัยเสร็จแลว
2. นักเรียนขอยกเลิกการเปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถามเรื่องการจัดการชีวิตกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรสของบิดามารดา ศาสนา และการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ จํานวน 6 ขอ
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยในสวนของขอคําถามการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ ประเมิน
โดยการใหก ลุมตัว อยางประเมินตนเองวามีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนอยเพียงใด และใช
เครื่องหมาย ± ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเองมากที่สุด โดยใหระดับคะแนนที่
0 = มีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศนอยที่สุด และ 10 = มีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุด และ
กําหนดใหคาระดับคะแนนมีการกระจายแบบโคงปกติดังนี้
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0.00 – 0.99
1.00 – 2.99
3.00 – 6.99
7.00 – 8.99
9.00 – 10.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศนอยที่สุด
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศนอย
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศปานกลาง
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศมาก
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศมากที่สุด

สวนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง
จากการศึกษาวรรณกรรมและดัดแปลงมาเปนแบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ แตละขอมี 4 คําตอบ การ
ใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ โดยใหคาคะแนนดังนี้
คะแนน
ตัวเลือก
เปนประจํา
4
บอยครั้ง
3
นานๆ ครั้ง
2
ไมเคยปฏิบตั ิ
1
การแปลความหมายคาคะแนน
ผูวิจยั ไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ ของวิเชียร เกตุสิงห
(2538:8-11) มาใช โดยแบงเปน 4 ระดับดังนี้
3.50 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศอยูใน
ระดับมากที่สุด
2.50 - 3.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศอยูใน
ระดับมาก
1.50 - 2.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศอยูใน
ระดับปานกลาง
1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศอยูใน
ระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน จํานวน 20 ขอ
ซึ่งไดรับอนุญาตการใชเครื่องมือจากโครงการ “การพัฒนารูปแบบและกลวิธีสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
ของเยาวชนไทย” นํามาประยุกตใช ประกอบดวยขอคําถามเพื่อวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศ แตละขอมี 5 คําตอบ มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยใหคาคะแนนดังนี้
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ขอคําถามเชิงบวก

ตัวเลือก
คะแนน
เปนประจํา
5
คอนขางบอย
4
บางครั้ง
3
นานๆ ครั้ง
2
ไมเคยปฏิบัติ
1
คะแนน
ขอคําถามเชิงลบ
ตัวเลือก
เปนประจํา
1
คอนขางบอย
2
บางครั้ง
3
นานๆ ครั้ง
4
ไมเคยปฏิบตั ิ
5
การแปลความหมายคาคะแนน
ผูวิจยั ไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ ของวิเชียร เกตุสิงห
(2538:8-11) มาใช โดยแบงเปน 5 ระดับดังนี้
4.50 - 5.00 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับมาก
2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับนอย
1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับนอยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ไดแก จิตแพทย
2 ทาน อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญพิเศษ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช หลังจากที่
ผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไขให
เหมาะสมทั้งทางดานภาษา และความถูกตองของเนื้อหาตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ กอนนําไปทดลองใช (try out)
2. วิเคราะหรายขอจําแนกความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมต่ําโดยใชคาที
(t-test) แตละขอมีคาที (t) ไมต่ํากวา 2.00
3. ทดสอบความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยนํ าแบบสอบถามเรื่ องการจั ดการชี วิ ตกั บ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ไปทดลองใช (try out) กับวัยรุนในโรงเรียนที่มีลักษณะคลาย
กลุ มตั วอย าง จํ านวน 40
คน แล วนํ าแบบวั ดไปหาความเชื่ อมั่ น ด วยวิ ธี สั มประสิ ทธิ์ อั ลฟ า
(Cronbach’s alpha coefficient method) หาคาอํานาจจําแนกรายขอเพื่อหาขอบกพรองและนําไป
แกไขกอนนําไปใชจริง ซึ่งคํานวณจาก 25 เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางที่นํามา
คํานวณทั้งหมด 80 ราย โดยนํากลุมตัวอยางที่มีคะแนนสูงสุดจํานวน 40 คน และกลุมตัวอยางที่มี
คะแนนต่ําสุดจํานวน 40 คน มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คือ
แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน เทากับ 0.90 และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน เทากับ 0.86
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขั้นตอนการเตรียมการกอนเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ดํ าเนิ นการด านตรวจสอบจริ ยธรรมจากมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ได รั บ
การรับรองเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552
1.2 เมื่อไดปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว ทดลอง
ใช (try out) กับวัยรุนที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่เปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยาง ในเดือน
มกราคม พ.ศ.2552
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1.3 ดําเนินการขออนุญาตเก็บขอมูล โดยผูวิจัยทําหนังสือผานคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถึงผูอํานวยการโรงเรียนที่เขารวมเปนกลุมตัวอยาง ทั้ง
2 แหง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
1.4 เมื่ อ ไดรั บหนั ง สื อ อนุญ าตจาก ผู อํา นวยการโรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มเป น กลุ ม
ตัวอยางทั้ง 2 แหง ผูวิจัยไดเขาพบผูอํานายการฯ เพื่อแนะนําตัวและขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
2. ขั้นดําเนินการเก็บขอมูล
2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 รวม
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 3 สัปดาห
2.2 ผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
random sampling)
2.3 ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยาง และไดเขาชี้แจงขอความรวมมือในการทําวิจัย
แกครูผูดูแลและนักเรียนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยแนะนําตนเอง สรางสัมพันธภาพกับนักเรียน พรอมทั้ง
แจงวัตถุประสงคของผูวิจัยเพื่อขอความยินยอมใหนักเรียนเขารวมวิจัย แจงสิทธิ์ในการตัดสินใจ
เขารวมวิจัยและออกจากการวิจัย จากนั้นเชิญชวนเขารวมวิจัยตามความสมัครใจ พรอมแจก
เอกสารการชี้แจงขอมูลสําหรับกลุมตัวอยาง และผูปกครองของกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน
จากนั้นจึงทําการเก็บขอมูล
2.4 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 320
ฉบับ เมื่อเก็บขอมูลไดครบถวนแลว เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามในขอสงสัย ตลอดจนกลาว
ขอบคุ ณ กลุ ม ตั ว อย า งและคณะครู ผู ดู แ ลที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการวิ จั ย (ภายหลั ง การตอบ
แบบสอบถาม ผูวิจัยมอบของที่ระลึก เพื่อเปนการใหกําลังใจและขอบคุณในการเขารวมวิจัย)
2.5 รวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะห ข อมู ลเชิงปริ มาณโดยใชโปรแกรมการวิ เคราะหสถิติสํา เร็ จรูป แบง การ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพบิดามารดา และ
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเ รื่องเพศ นํามาแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ทางเพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation)
การประเมินระดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนด 3 ระดับคือ (ประคอง กรรณสูตร, 2535:162-163)
คา r ตั้งแต 0.00 – 0.20 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน
คา r ตั้งแต 0.21 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
คา r ตั้งแต 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คา r ตั้งแต 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูง
3. วิเคราะหอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ โดยวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ และการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise multiple
regression) โดยมีตัวแปรสามระดับดังนี้ 1) ตัวแปรนามบัญญัติ ไดแก เพศ ทําเปนตัวแปรหุน กอน
นํามาวิเคราะห 2) ตัวแปรอันตรภาคชั้น ไดแก ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู
เรื่องเพศ และการจัดการชีวิต
การพิทักษสทิ ธิกลุมตัวอยาง
ผูวจิ ัยไดตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยและความเปนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดมีการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ภายหลังไดรับการอนุมัติ ผูรวมการวิจัยจะไดรับการ
อธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย และผลกระทบจาก
การรวมในการศึกษา การเขารวมการวิจัย กลุมตัวอยางเปนผูตัดสินใจที่จะทําแบบสอบถามดวย
ความสมัครใจ และมีสิทธิในการยุติการเขารวมไดตลอดเวลา โดยไมมีผลกระทบในการศึกษาใน
โรงเรียนแตอยางใด การปฏิเสธการใหขอมูล หรือการปฏิเสธการใหขอมูลระหวางดําเนินการวิจัย
ไมเ กิดผลกระทบตอ กลุ มตัว อย างแตอยา งใด การวิจัยครั้ง นี้จะไมมีผลเสียใดๆ ทั้ง สิ้น ตอ กลุม
ตัวอยางที่ศึกษา ขอมูลที่ไดจะเปนความลับ และไมมีการเขียนชื่อหรือที่อยูของผูใหขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปนภาพรวม และขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอทางวิชาการเทานั้น
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง ด้ําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจยั ดําเนินการเขียนเอกสารยืน่ เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2. ผูวิจัยสงหนังสือแนะนําตัวจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และหนังสือดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมในเขต อ.เมือง
จ.นครพนม ทั้ง 2 แหง ที่มีนักเรียนเขารวมเปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บขอมูล
3. สิทธิในการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําหนังสือแนะนํา
ตนเองชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือกับกลุมตัวอยางและผูปกครอง พรอม
ทั้งนําหนังสือพิทักษสิทธิ์ แนบไปพรอมกับแบบประเมินเพื่อแจงใหกลุมตัวอยางทราบวา ผูวิจัย
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียน กลุมตัวอยางมีสิทธิ์จะตอบรับหรือปฏิเสธการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ได โดยการ
วิจัยทั้งหมดจะเปนความลับและนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ไมนําเสนอเปนรายบุคคล และจะ
ไมทําใหขอมูลดังกลาวเปนผลใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยาง จะใชประโยชนในการวิจัย
เทานั้น ไมมีผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยางหรือการศึกษาของกลุมตัวอยางในสถานศึกษาแตอยาง
ใด หากกลุมตัวอยางไมยินดีจะใหขอมูล หรือผูปกครองของกลุมตัวอยางไมยินดีจะใหบุตรเขารวม
การวิจัย สามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถามได
4. การลงนามในใบยินยอม นักเรียนกลุมตัวอยางทุกรายที่ผูวิจัยนํามาเปนกลุม
ตั ว อย า งรั บ ทราบและยิ น ดี ร ว มในการวิ จั ย ลงนามในใบยิ น ยอมเข า ร ว มการวิ จั ย พร อ มทั้ ง
ผูปกครองของกลุมตัวอยาง ลงนามในใบยินยอมใหกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัยได และในกรณีที่
กลุมตัวอยางและผูปกครองไมประสงคจะเขียนรายมือชื่อดวยตัวพิมพเขียนสามารถใชลายเซ็น
แทนได
5. การทําแบบสอบถาม
5.1 ในการทําแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไมมีการระบุชื่อ
ของผูตอบแบบสอบถาม
5.2 ก อ นทํ า แบบสอบถาม ผู ร ว มการวิ จั ย ได รั บ การอธิ บ ายถึ ง ขั้ น ตอนต า งๆ
วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย และผลกระทบจากการรวมใน
การศึกษา และคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามอยางละเอียด พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทติดตอ
ผูวิจัยเมื่อกลุมตัวอยางหรือผูปกครองมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามกับผูวิจัยไดโดยตรง
6. สิทธิความเปนสวนตัวและรักษาความลับสวนบุคคล
6.1 เอกสาร แบบสอบถามทุกฉบับ ผูวิจัยทําการรักษาไวเปนอยางดี ไมใหมีการ
รั่วไหลของขอมูล โดยผูที่สามารถเขาถึงขอมูลไดนั้น จะมีเพียงผูวิจัยและอาจารยที่เปนที่ปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธเทานั้น
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6.2 ในการเผยแพรขอมูล หรือมีการตีพิมพในหนังสือหรือวารสารทางการแพทย
และพยาบาล การนําเสนอขอมูล ผลการศึกษาตางๆ ที่ผูวิจัยมีการเผยแพร กระทําเพื่อประโยชน
ทางวิชาการและเผยแพรในภาพรวมเทานั้น โดยขอมูลที่เผยแพรเปนขอมูลที่ไมมีการระบุชื่อและ
แหลงที่มาของขอมูล ผูที่ไดรับทราบขอมูลไมสามารถเชื่อมโยงไปถึงผูใหขอมูลได
6.3 การทําลายเอกสาร แบบสอบถาม ผูวิจัยทําลายเอกสารทั้งหมดเมื่อผูวิจัยไดมี
การนําเสนอผลการวิจัยเปนที่เรียบรอยแลว

