ภาคผนวก ข
เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Information Sheet)
สําหรับกลุมตัวอยาง
ดิฉัน นางสาวรัชดาภรณ ใจอาย เปนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขณะนี้กําลังทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ของวัยรุนในโรงเรียน” ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมิน
การจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน ในปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา ความเขาใจตนเอง
เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน ขอมูลที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปเปนขอมูลพื้นฐานอันเปนแนวทางที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศแกเยาวชนที่มีประสิทธิภาพตอไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยใหนักเรียนเปนผูตอบดวยตนเอง
ผูวิจัยกําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามไวประมาณ 30-45 นาที ซึ่งมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน และแบบสอบถามพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน ซึ่งมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 41 ขอ การตอบแบบสอบถามอาจมีขอคําถามบาง
ขอที่ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดใจ ความรูสึกเขินอายไมพรอมที่จะตอบ ทานสามารถหยุดพักการตอบคําถามนั้น
กอนได ขอมูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะเก็บเปนความลับระหวางทานกับผูวิจัย จะไมมีการระบุชื่อ สถานที่ที่
ทานศึกษา หรือการกระทําใดที่จะสามารถระบุถึงตัวทานได ขอมูลที่ไดผูวิจัยจะนําเสนอโดยภาพรวมเทานั้น
การใหความรวมมือในครั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทาน หากทานไมสะดวกที่จะเขารวมการวิจัยหรือแมวา
ทานเขารวมการวิจัยแลว แตไมตองการตอบแบบสอบถามหรือตองการยุติการตอบแบบสอบถาม ทานสามารถ
แจงแกผูวิจัยไดทุกขณะ โดยไมจําเปนตองบอกเหตุผลในการถอนตัวจากการวิจัยของทาน และจะไมมีผลกระทบ
ใดๆ ต อ การเรี ย นในสถานศึ ก ษาของท า นแต อ ย า งใด หากท า นมี ข อ สงสั ย หรื อ รู สึ ก กั ง วลใจกั บ การเข า ร ว ม
โครงการวิจัยนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัยไดที่หมายเลขโทรศัพท 08-1872-1638 ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้จะใชรหัสตัวเลขซึ่งจะมีการเก็บรักษาไวเปนอยางดี ผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาเทานั้นที่จะสามารถเขาถึง
ขอมูลนี้ได หากผูวิจัยมีขอมูลเพิ่มเติมทั้งทางดานประโยชนหรือโทษที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแจงใหทาน
ทราบอยางรวดเร็ว
ขอขอบคุณในความรวมมือ
นางสาวรัชดาภรณ ใจอาย
ขาพเจาไดอานเอกสารชี้แจงแนะนําแลวมีความเขาใจในรายละเอียดของการวิจัยอยางครบถวน
ลงนาม..............................................ผูรับขอมูล
(..............................................)
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เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Information Sheet)
สําหรับผูปกครอง
ดิฉัน นางสาวรัชดาภรณ ใจอาย เปนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขณะนี้กําลังทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ของวัยรุนในโรงเรียน” ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการประเมินการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน ในปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา
ความเขาใจตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนใน
โรงเรียน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปเปนขอมูลพื้นฐานอันเปนแนวทางที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาแนว
ทางการสรางเสริมสุขภาพทางเพศแกเยาวชนที่มีประสิทธิภาพตอไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยใหนักเรียนซึ่งอยูในการปกครองของทานเปน
ผูตอบดวยตนเอง ผูวิจัยกําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามไวประมาณ 30-45 นาที ซึ่งมีทั้ งหมด 3 สวน ไดแก
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน ซึ่งมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 41 ขอ ขอมูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะเก็บเปนความลับ
ระหวางนักเรียนกับผูวิจัย จะไมมีการระบุชื่อ สถานที่ที่ศึกษา หรือการกระทําใดที่จะสามารถระบุถึงตัวนักเรียนได ขอมูลที่
ไดผูวิจัยจะนําเสนอโดยภาพรวมเทานั้น การเขารวมการวิจัยนี้เปนไปดวยความสมัครใจและไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย การใหความรวมมือในครั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทาน หากทานไมสะดวกที่จะ
ใหนักเรียนเขารวมการวิจัยหรือแมวานักเรียนเขารวมการวิจัยแลว แตไมตองการตอบแบบสอบถามหรือตองการยุติการ
ตอบแบบสอบถาม สามารถแจงแกผูวิจัยไดทุกขณะ โดยไมจําเปนตองบอกเหตุผลในการถอนตัวจากการวิจัย และจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอการเรียนในสถานศึกษาของนักเรียนแตอยางใด หากทานมีขอสงสัยหรือรูสึกกังวลใจกับการเขารวม
โครงการวิจัยนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัยไดที่หมายเลขโทรศัพท 08-1872-1638 ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะใช
รหัสตัวเลขซึ่งจะมีการเก็บรักษาไวเปนอยางดี ผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได
หากผูวิจัยมีขอมูลเพิ่มเติมทั้งทางดานประโยชนหรือโทษที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแจงใหทานทราบอยางรวดเร็ว
ขอขอบคุณในความรวมมือ
นางสาวรัชดาภรณ ใจอาย

ขาพเจาไดอานเอกสารชี้แจงแนะนําแลวมีความเขาใจในรายละเอียดของการวิจัยอยางครบถวน
ลงนาม..............................................ผูปกครอง
(..............................................)
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ใบยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย (Consent form)
โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ของวัยรุน
ในโรงเรียน”
วันที่ใหคํายินยอม วันที่........................เดือน.......................................... พ.ศ.........................
ก อ นที่ จ ะลงนามในใบยิ น ยอมให ทํ า การวิ จั ย นี้ ดิ ฉั น /กระผมได รั บ การอธิ บ ายจากผู วิ จั ย ถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
อยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว ซึ่งผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆ ที่สงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน
จนดิฉัน/กระผมพอใจและเขารวมโครงการนี้ดวยความสมัครใจและดิฉัน/กระผมมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเขารวม
การวิจัยนี้เมื่อใดก็ได ถาปรารถนาโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บ
ขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวดิฉัน/กระผมเปนความลับโดยจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปแบบที่เปนสรุปผลการวิจัย
ในภาพรวม (หรือดิฉัน/กระผมอนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร
ซึ่งกระทําไดเฉพาะกรณีจําเปนดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น) ผูวิจัยรับรองวาหากเกิดอันตรายใดๆ ที่มีสาเหตุ
จากการวิจัยดังกลาว ดิฉัน/กระผมจะไดรับการดูแลชวยเหลือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผูรับผิดชอบ
โครงการวิจัยนี้คือนางสาวรัชดาภรณ ใจอาย และสามารถติดตอไดที่ 08-1872-1638 อาจารยที่ปรึกษา คือ
รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ สามารถติดตอไดที่ 02-9869213 ตอ 7311
ดิฉัน/กระผมไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ
ยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม.............................................................ผูยินยอม
(...............................................................)
ลงนาม...........................................................พยาน
(...............................................................)
ลงนาม..........................................................พยาน
(................................................................)
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ/หรือ
บุคคลไรความสามารถ มีสวนรวมในการวิจัย ดิฉัน/กระผม ในฐานะผูปกครอง ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูมี
อํานาจกระทําแทน ไดอานขอความขางตนแลว มีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของผูเขารวมโครงการวิจัยทุก
ประการและยินยอมใหบุคคลดังกลาวขางตนเขารวมการวิจัยได จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงนาม....................................................................
(....................................................................)
ผูปกครอง ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูมีอํานาจกระทําแทน
ลงนาม..................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงนาม..................................................................พยาน
(............................................................)
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