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The purposes of the study were :  1)  to compare the Sexual Harassment Protective Behaviors of female students
with different  groups of educational  level, academic achievement, family involvement, amount of allowance  received,
experience  in  having  boyfriend,  experience in being sexually harassed,   2)  to investigate if the social skills  such as
Information Skills, Coping Skills, Problem-Solving Skills, Communication Skills, Self-Instruction Skills and Support System
Skills  determined the Sexual Harassment Protective Behaviors of the students.

Samples of the study comprised 372 female students in the Secondary  Schools under the jurisdiction of the General 
Education  Department,  Samut  Sakhon  province, derived by a multi-stage random sampling technique. The instruments used in 
this study were rating scale questionnaires and forced choice questionnaires.  Data were analyzed by means of percentage(%), 
arithmetic mean (X), standard deviation (S.D.), t-test, One-way Analysis of Variance, and a stepwise multiple regression 
technique.

The finding were as follows :
                      1. The Sexual Harassment Protective Behaviors of students  with different  groups of academic achievement,
experience  in  having  boyfriend, experience in being sexually harassed were significantly different , at  a statistical  level of 001.
However,  those of the students  with  different groups of family involvement and those of the students with different group of
amount of allowance  received  were statistically different at a level of .01  and .o5 respectively.

    2. The Social  Skills  determined  Sexual  Harassment  Protective Behaviors of female students were Self-Instruction
Skills, Coping Skills, Support System Skills, and Problem-Solving Skills. These factors predicted  Sexual Harassment  Protective
Behaviors  of  female students at  a percentage of 57.0, with a statistical significant  level of .001.
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          บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพของสังคมไทยปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

จากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ เปนสาเหตุใหสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงจาก
สังคมชนบทเขาสูสังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับภาวะการเจริญพันธลดลงสงผลใหโครงสรางของ
ครอบครัวมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ความจําเปนในการดิ้นรนหาเล้ียงชีพของประชาชน ทําใหความ
สัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนเจือจาง   ความเมตตา ความเอ้ืออาทรท่ีมีตอกันลดลง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2540-2544 : 13) ครอบครัวตอง
เปล่ียนบทบาทไป การดูแลเอาใจใสสมาชิกนอยลง ตองดิ้นรนหาเงินทองมากขึ้น   เด็กจึงถูกทอดท้ิง
ใหอยูตามลําพังหรืออยูกับพ่ีเล้ียง เวลาท่ีใหกับบุตรนอยลง ทําใหการปฏิบัติตอบุตรดวยความรักและ
ความอบอุนและสัมพันธภาพในครอบครัวลดนอยลงไปดวย  ส่ิงเหลานี้เปนปญหาของเยาวชนไทย 
และเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา เชน ปญหาการวางงาน ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรม  และปญหาทางเพศ    ซ่ึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบท้ังการทารุณกรรมทางรางกาย 
จิตใจ การลวงเกินทางเพศ  และการปลอยปละละเลย   (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแหงชาต ิ 2537 :108)

นอกจากนี้อิทธิพลจากส่ือทางเพศ ส่ือลามก    ซ่ึงอยูในรูปแบบของส่ิงตีพิมพ  วิทยุ 
โทรทัศน อินเตอรเนต  อีกท้ังตลอดระยะเวลาท่ีผานมา   มาตรการควบคุมคุณภาพส่ือมวลชนยังมี
ขอบกพรองและขาดการปฏิบัติอยางจริงจัง  ทําใหการนําเสนอของส่ือแพรกระจายอยางกวางขวาง
สูบุคคลทุกระดับในสังคม  โดยเฉพาะวัยรุน ทําใหเด็กวัยรุนรับความคิดเห็นและส่ิงตางๆจากส่ือ 
เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและนิสัย   หรือพฤติกรรมลอกเลียนแบบนําไปสูการเกิดพฤติกรรมท่ี
ไมพึงปรารถนา เชน การแตงกายท่ีลอแหลม การพูดจาทาทางเชิญชวน   และพฤติกรรมทางเพศท่ีไม
เหมาะสม  กอใหเกิดปญหาการถูกลวงเกินทางเพศและปญหาสังคมอ่ืนๆ  เชน      ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรม เปนตน (ปฐมา ทรัพยสังข 2542 :1)

เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีคาของประเทศและเปนกําลังสําคัญของชาติใน
อนาคต และเด็กยังเปนศูนยกลางแหงความรัก ความอบอุนและความหวังของครอบครัว ดังนั้นทุกๆ
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สังคมจึงพยายามท่ีจะปกปอง และคุมครองเด็กและเยาวชนของตนไวใหดีท่ีสุดตามสภาพของสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรมตามคุณคาของสังคมนั้น ซ่ึงตรงกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก
สากลมีบทบัญญัติโดยมุงท่ีจะตั้งเปนมาตรฐานสากลเพ่ือคุมครองเด็กเปนพิเศษ  โดยกําหนดหลัก
การคุมครองไมใหเด็กถูกขมเหงรังแก     หรือถูกละเมิดสิทธิเหนือรางกาย ชีวิต เสรีภาพรวมท้ัง
สวัสดิภาพไมวากรณีใดๆ   เชน การทําราย การฆา การลวงเกินทางเพศ     ขูดรีดหากําไรทางเพศ
หรือกําไรทางเศรษฐกิจหรือนําไปสูการซ้ือขายหรือปฏิบัติตอเด็กไมเหมาะสม  เปนเหตุใหเกิดผล
เสียตอสวัสดิภาพของเด็ก   รวมท้ังคุมครองเยียวยาฟนฟูเด็กผูตกเปนเหยื่อของการกระทําดังกลาว 
ใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด      (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาต ิ2540 : 1 )

ปญหาการถูกลวงเกินทางเพศ (Sexual Harassment) นับวันจะเปนปญหาท่ีสําคัญและมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ตามท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพเปนประจําในสังคมปจจุบัน สําหรับ
ประเทศไทยอุบัติการณท่ีแทจริงเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศเด็กยังไมทราบแนชัด เนื่องจากไมมี
การรวบรวมสถิติเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศวามีจํานวนเทาใด  มีเพียงสถิติของหนวยงานท่ีทํางาน
เกี่ยวของไดแก กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก และมูลนิธิ
เพ่ือนหญิง  ไดรวบรวมรายงานจากหนังสือพิมพรายวัน 5 ฉบับ    ไดแก  มติชน   ขาวสด    ไทยรัฐ 
เดลินิวส และกรุงเทพธุรกิจ  และรวบรวมสถิติเด็กท่ีไดรับแจงและใหการชวยเหลือ ตั้งแต ป พ.ศ. 
2540-2544 ไวดังนี้
ตารางท่ี  1 แสดงจํานวนเด็กถูกลวงเกินทางเพศ ท่ีไดรับแจงและใหการชวยเหลือ   จากกองคุมครอง
                 สวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก และมูลนิธิเพ่ือนหญิง ตั้งแต ป
                 พ.ศ. 2540-2544

ป พ.ศ.
ลําดับ แหลงขอมูล 2540 2541 2542 2543 2544

1.
2.
3.

กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก

200
197
94

160
204
75

198
222
120

168
202
95

201
214
71

ท่ีมา  : กระทรวงมหาดไทย, กรมประชาสงเคราะห, กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก, “รายงานสถิติเด็กถูกลวงเกินทาง
เพศ ป 2540-2544,” 2544. (อัดสําเนา)
          : มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก, “รายงานสถิติเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือโดยศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ป 2540-2544,” 
2544. (อัดสําเนา)
          : มูลนิธิเพื่อนหญิง, ฝายขอมูลและเผยแพร, “สรุปขาวภัยทางเพศในรอบป 2540-2544,” 2544. (อัดสําเนา)
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จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศท่ีไดรับแจงและใหการชวย
เหลือจากกองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก    และมูลนิธิเพ่ือน
หญิงสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

ขอมูลการรวบรวมรายงานจากหนังสือพิมพรายวัน 5 ฉบับไดแก มติชน ขาวสด ไทยรัฐ 
เดลินิวส และกรุงเทพธุรกิจของมูลนิธิเพ่ือนหญิงในป พ.ศ. 2544  พบวา มีขาวเกี่ยวกับภัยทางเพศ
ของผูหญิง เชน การลวงเกินทางเพศ  และอนาจาร เกิดขึ้น จํานวน 214 ราย          ผูตกเปนเหยื่อ คือ 
ผูหญิง ผูชาย และเด็กหญิง โดยเปนเด็กชาย จํานวน 244 ราย ในจํานวนนี้มีอายุระหวาง 11-15  ป
มากท่ีสุด จํานวน 112 ราย   คิดเปนรอยละ 50  ผูกระทําผิดเปนผูชายและเด็กชาย จํานวน 284 ราย มี
อายุระหวาง 16-25 ปมากท่ีสุดจํานวน 100 ราย คิดเปนรอยละ 35  และพบวาสวนใหญเปนคนท่ีเด็ก
รูจักและคุนเคย (เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน คนรูจักอ่ืนๆ)      จํานวน 93 ราย       คิดเปนรอยละ 43 
คนแปลกหนา จํานวน 70 ราย คิดเปนรอยละ 33   เครือญาติ   (บิดา บิดาเล้ียง อา พ่ีชาย พ่ีเขย และ
บุตร)   จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 16 และผูอุปถัมภ (ครูกับลูกศิษย และนายจางกับลูกจาง) 
จํานวน 17 ราย     คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ (มูลนิธิเพ่ือนหญิง, ฝายขอมูลและเผยแพร 2544 : 1-2)

 นอกจากนี้ขอมูลของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก รายงานสถานการณเด็กท่ีมาขอรับ
ความชวยเหลือจากการถูกกระทําทารุณ โดยการลวงเกินทางเพศ ทํารายรางกาย แรงงานเด็ก โสเภณี
และอ่ืนๆ นับตั้งแตป พ.ศ. 2540-2544 จํานวน 119,141,162, 159,และ 152 ราย ตามลําดับ ตามราย
ละเอียดท่ีแสดง ในตารางท่ี 2

ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนเด็กถูกลวงเกินทางเพศ ท่ีไดรับการชวยเหลือในศูนยพิทักษเด็ก ตั้งแตป
                   พ.ศ.2540- 2544 จําแนก ตามเพศ และอายุ

2540 2541 2542 2543 2544ลักษณะเด็ก

ราย รอยละ ราย รอยละ ราย รอยละ ราย รอยละ ราย รอยละ

เพศ ชาย
หญิง

6
88

6.38
93.62

2
73

2.67
97.33

14
106

11.67
88.33

2
93

2.16
97.84

-
71

-
100

อายุ (ป) 1-9
10-18
18 ขึ้นไป

20
74
0

21.28
78.73
-

25
50
-

33.33
66.67
-

34
84
2

28.33
70.00
1.67

20
64
1

31.58
67.37
1.05

24
47
-

33.80
66.20

-
รวม 94 100 75 100 120 100 95 100 71 100

ท่ีมา : มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก, “รายงานสถิติเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือโดยศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ป 
2540-2544,” 2544. (อัดสําเนา)
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จากตารางท่ี 2 สรุปไดวา ผูถูกลวงเกินทางเพศสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง
10-18ป  และผูถูกลวงเกินทางเพศมีแนวโนมอายุนอยลง

หากพิจารณาจากผูกระทําในตารางท่ี 3 พบวา สวนใหญเปนผูชาย มีอายุระหวาง 21-45 
ป  เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธใกลชิดกับเด็ก พบวา ผูกระทําสวนใหญเปนบุคคลนอกครอบครัว
เชน ครู พระ ผูดูแล นายจาง คนรูจัก และคนแปลกหนา  นอกจากนี้พบวา ผูกระทํามีความสัมพันธ
ใกลชิดกับเด็ก       ในลักษณะของการเปนผูท่ีอยูในครอบครัวเดียวกันอีกจํานวนไมนอยเชนกัน   
(ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 3)

ตารางท่ี  3  แสดงลักษณะผูกระทําท่ีลวงเกินทางเพศตอเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือของมูลนิธิ
                  ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก จําแนกตาม อายุ เพศ และความสัมพันธ

ลักษณะผูกระทํา
เพศ อายุ 21-45 (ป) ความสัมพันธ

       ในครอบครัว นอกครอบครัว
ป พ.ศ.

ชาย
(ราย)

รอยละ ราย รอยละ
ราย รอยละ ราย รอยละ

2540
2541
2542
2543
2544

92
89

114
125
71

100.00
  96.74
  99.13
100.00
100.00

58
64
70
74
52

63.04
69.57
60.87
59.20
73.24

37
36
38
51
26

40.22
39.13
33.04
40.80
36.62

55
56
77
74
45

59.78
60.87
66.96
59.20
66.38

ท่ีมา : มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก, “รายงานสถิติเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือโดยศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ป 
2540-2544,” 2544. (อัดสําเนา)

จากขอมูลท่ีกลาวขางตน พบวา ปญหาการลวงเกินทางเพศตอเด็ก เปนปญหาท่ีสําคัญ
และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อีกท้ังผูท่ีกระทําลวงเกินทางเพศมักเปนคนท่ีเด็กรูจัก คุนเคยและเปนบุคคล
ใกลชิดกับเด็ก      แมวาสถิติท่ีไดรวบรวมไวนั้นจะเปนเพียงสถิติท่ีไดรับแจงและเขาไปชวยเหลือ
เทานั้น  ซ่ึงดวงใจ กสานติกุล (2527 : 314-315)ไดใหความเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ  
ขัดแยงกับความจริงซ่ึงพบวา การไมคอยพบเห็นการลวงเกินทางเพศเปนเพราะวาไมตระหนัก  ไม
ทําการศึกษา   และไมเห็นความสําคัญในปญหารวมถึงการขาดการรณรงคใหเกิดการตระหนักถึง
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ปญหาซ่ึงเปนผลโดยตรงตอสถิติท่ีแสดงถึงการกระทําทารุณเด็ก สอดคลองกับ วิชา มหาคุณ และ
วัชรินทร ปญเจกวิญูสกุล (2533 : 34) เช่ือวาในแตละปยังมีเด็กจํานวนมากท่ีถูกลวงเกินทางเพศ
กวาท่ีปรากฏอีกหลายเทาตัว  เนื่องจากยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบ อีกท้ังสังคมยังขาดความ
ตระหนักตอปญหาท่ีเกิดขึ้น สงผลใหเด็กไดรับความชวยเหลือนอย

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา เด็กมีโอกาสเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศไดทุกกลุม
อายุ เนื่องจากเด็กชวยเหลือตนเองไดนอยในทุกกรณี โดยเฉพาะกลุมวัยรุนตอนตน(อายุ13-15ป) 
เปนกลุมเส่ียงท่ีสําคัญ        นอกจากนี้เด็กสวนใหญยังขาดทักษะทางสังคมในการปองกันตนเองจาก
การลวงเกินทางเพศ ท้ังนี้เนื่องจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีไมใหความสําคัญกับการสอน
เรื่องเพศกับลูก อีกท้ังหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับทักษะการปองกันการลวงเกินทางเพศในโรงเรียน
ยังพัฒนาไมเปนระบบ เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เด็กจะเติบโตไดอยางมีคุณภาพนั้นตองอาศัยผูใหญ      โดยเฉพาะบิดามารดาหรือบุคคล
ใกลชิดใหการอบรม เล้ียงดู เอาใจใส ใหความรักความอบอุน   ดูแลปองกันจนเติบโตเพียงพอท่ีจะ
สามารถดูแลตนเองได ประสบการณท่ีดีจากครอบครัวและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะสามารถ
ชวยใหเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ( พะยอม อิงคตานุวัฒน 2527 : 24)

การปองกันไมใหเกิดปญหาการลวงเกินทางเพศในเด็ก         จึงนับวาเปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ี
ทุกคนในสังคมควรรวมมือกันหาทางปองกันชวยเหลือคุมครองเด็กใหปลอดภัย การปองกันในขั้น
แรกนั้น         นอกจากจะใหความรูแก เด็ก บิดามารดา และบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ังในชุมชนและ
โรงเรียนเกี่ยวกับการปองกันตัวแลว การเขาใจในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศรวมท้ัง
ความเขาใจเกี่ยวกับรางกายตนเอง เพ่ือใหตระหนักถึงปญหานั้นอาจไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมปองกันได      ดังนั้นการสงเสริมใหความรูและสรางเสริมทักษะทางสังคม 
ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ ใหแกเด็กจึงมีความสําคัญยิ่ง

ทักษะทางสังคมมีความสําคัญในการสงเสริมและปองกันใหแกบุคคลเพ่ือใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี และดํารงชีวิตอยางมีความสุข ยิ่งในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงมากเทาใด ทักษะทางสังคม
ยิ่งมีความสําคัญมากเทานั้น เนื่องจากบุคคลตองสามารถปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  และสามารถนํา
ไปใช ในการแสวงหาขอมูลขาวสาร การส่ือความหมาย การจัดการกับปญหา การแกปญหา และการ
ใชเครือขายทางสังคมใหเกิดประโยชน เหลานี้เปนทักษะทางสังคมท่ีชวยใหเด็กเกิดพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีทักษะทางสังคม จึงเปนทางเลือกท่ีสําคัญท่ี
จะสามารถชวยใหเด็กรอดพนจากการถูกลวงเกินทางเพศได  หรืออาจกลาวไดวาเด็กท่ีมีทักษะทาง
สังคมท่ีดีจะสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมการปองกันลวงเกินทางเพศท่ีดีดวย
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จังหวัดสมุทรสาคร เปนอีกจังหวัดหนึ่ง ท่ีมีของโครงสรางประชากรเปล่ียนแปลง เนื่อง
จากมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการประมงและตอเนื่องจากการประมง ตั้งอยูจํานวนมากกวา 
2,500 โรงงาน จึงมีการเคล่ือนยายถ่ินของประชากรเขามาทํางานในโรงงานจํานวนมาก     ท้ังจาก
ตางจังหวัด และคนตางดาว เพ่ือเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญตองออก
ไปทํางานนอกบาน ละท้ิงบุตรหลานใหอยูกับญาติและคนเล้ียง หรือทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง เด็กจึงมี
โอกาสเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศไดงาย    นอกจากนี้จากประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเด็ก
วัยเรียน พบวา เด็กสวนใหญยังขาดทักษะทางสังคม โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, งานวางแผนและประเมินผล 2544 : 10-11)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาทักษะทางสังคมท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศของนักเรียนหญิง เพ่ือนําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการจัดโปรแกรมการสอน เสริมสราง
ทักษะ     วางแผนการปฏิบัติงานในการชวยเหลือและสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศของนักเรียนหญิง      อันจะสงผลตอสุขภาพจิตท่ีดีของเด็กและเยาวชนตอไป

จุดประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะทางสังคม (Social Skills)  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูล

ขาวสาร (Information Skills)  ทักษะการเผชิญปญหา ( Coping Skills) ทักษะการแกปญหา
(Problem Solving Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –
Instruction Skills) ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) และระดับ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ท่ีมีระดับช้ัน   คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย   การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว        คาใชจายประจําวัน
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศท่ีแตกตางกัน

3. เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคม (Social Skills)    ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(Information Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem- Solving 
Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) 
ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

คําถามการวิจัย
1. ทักษะทางสังคม( Social Skills)          ไดแก          ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร

(Information Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem- Solving 
Skills) ทักษะการส่ือสาร(Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) 
และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) และพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง อยูในระดับใด

2. พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ท่ีมี ระดับช้ัน   คะแนน
ผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือน
ชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศท่ีแตกตางกัน แตกตางกันหรือไม

3. ทักษะทางสังคม ( Social Skills)       ไดแก         ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(Information Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem- Solving 
Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) 
และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) เปนปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง หรือไม

สมมติฐานการวิจัย
1.  นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
2. นักเรียนหญิงท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการ

ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
3. นักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
 4.  นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางกัน      มีพฤติกรรมการ

ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
5.  นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
6.    นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

แตกตางกัน
7. ทักษะทางสังคม (Social Skills) ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร  

(Information Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem -Solving 
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Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills)
และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)    เปนปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร จึงไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยไวดังนี้

1.  ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร     ปการศึกษา 
2545 จํานวน 11 โรงเรียน มีนักเรียนหญิง จํานวน 5,234 คน (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร, ฝายพัฒนาการศึกษา, งานนโยบายและแผน 2545 : ไมปรากฏเลขหนา)

2.  กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยม

ศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร ป
การศึกษา 2545 จํานวน 372 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของยามาเน 
(Yamane ) ดังนี้

          n               =              N
                      1+ N(e )2

 n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
                N=  ขนาดของกลุมประชากร
                e=   คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ยอมใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนไดรอยละ 5  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95   
ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)

                     3.  ตัวแปร
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
 3.1  ตัวแปรอิสระ แบงเปน

 3.1.1  ขอมูลท่ัวไป ไดแก  ระดับช้ัน คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย  การดูแลเอาใจใส
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จากครอบครัว  คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย        และประสบการณการถูก
ลวงเกินทางเพศ

3.1.2  ทักษะทางสังคม (Social Skills)       ไดแก      ทักษะการแสวงหาขอมูลขาว
สาร (Information  Skills)   ทักษะการเผชิญปญหา( Coping Skills)  ทักษะการแกปญหา(Problem -
Solving Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง (Self –
Instruction Skills) ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)

  3.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมาย

ของคําตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้
1. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย  หมายถึง  ผลคะแนนเฉล่ียในการสอบภาคเรียนท่ีผานมา

ของนักเรียนหญิง ในท่ีนี้ คือ คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย ตั้งแต 1.00-4.00
2. การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว  หมายถึง  การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว เชน

 การมีเวลาอยูดวยกัน การหวงใย ตลอดจนความรักความอบอุน ท่ีนักเรียนหญิงไดรับจากพอแม 
และบุคคลในครอบครัวของนักเรียน ในท่ีนี้ แบงเปน (1) เพียงพอ และ (2) ไมเพียงพอ

3. คาใชจายประจําวัน  หมายถึง  คาใชจายประจําวันท่ีนักเรียนหญิงไดรับจากพอแม
ผูปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว เพ่ือใชจายในการเรียนและของใชท่ีจําเปน  เชน อุปกรณ
การเรียน อาหาร คารถ  และอ่ืนๆ แบงเปน (1) เพียงพอ  และ(2) ไมเพียงพอ

4. ประสบการณการคบเพ่ือนชาย  หมายถึง  ประสบการณการคบเพ่ือนชายของ
นักเรียนหญิง ในรอบ 1 ปท่ีผานมา ในท่ีนี้แบงเปน 3 ลักษณะคือ  ( 1) แบบเพ่ือน (2) สนิทสนมเปน
พิเศษ  และ(3) แบบคูรัก

5.   ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ   หมายถึง  ประสบการณท่ีนักเรียนหญิงเคย
ถูกลวงเกินทางเพศในรูปแบบตางๆ เชน การใหดูอวัยวะเพศ  การแอบดูอาบน้ํา  จองมองหนาอก
หรือสะโพก พูดจาลามกหรือพูดสองแงสองงามหรือพูดจาแทะโลม  โทรศัพทลามก หายใจรด
บริเวณใบหนาและลําคอ การใหดูภาพลามกอนาจาร     การกอดจูบ  จับกน จับหนาอก การลูบคลํา  
การใหจับคลําอวัยวะเพศ  เปนตน ในท่ีนี้ แบงเปน (1) ไมเคย  และ(2) เคย  ระบุ  (รูปแบบ)………  

6.   ทักษะทางสังคม (Social Skills)  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหญิงเกี่ยวกับ
การแสวงหาขอมูลขาวสาร การเผชิญปญหา การแกไขปญหา  การส่ือสาร การสอนตนเองและการ
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ตระหนักในตนเอง การรูจักขอความรวมมือและขอความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน เพ่ือปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ  แบงเปน

 6.1   ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)   หมายถึง     ความ
สามารถของนักเรียนหญิงในการการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
จากแหลงขอมูลตางๆ  ท้ังภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตางๆ    เชน จากการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน   และภายนอกโรงเรียน เชน จากการแนะนํา  การอบรม   การส่ังสอนของบิดามารดา 
ญาติหรือผูปกครอง จากเพ่ือนๆ หรือจากสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ    เชน  หนวยงานรัฐบาล องคกร
เอกชน  มูลนิธิท่ีใหการชวยเหลือ และจากส่ือตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ  วีดิโอ อินเตอรเนต 
เปนตน

6.2   ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills)    หมายถึง          ความสามารถของ
นักเรียนหญิง เกี่ยวกับการเลือกรูปแบบในการจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม เม่ืออยูในสถาน
การณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ  ในท่ีนี้ พิจารณาจากการเลือกแนวทางจัดการกับปญหา โดย
มุงเนนการใชเหตุผลมากกวาอารมณ

6.3   ทักษะการแกปญหา (Problem – Solving Skills)  หมายถึง  ความสามารถ
ของนักเรียนหญิงเกี่ยวกับขบวนการคิดแกปญหา     เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกิน
ทางเพศ ไดอยางเหมาะสม ในท่ีนี้ พิจารณาจาก (1) การรับรูปญหา (2) ระบุสาเหตุของปญหาและ
โอกาสเส่ียง (3) เลือกทางแกปญหาท่ีเปนผลดี  และเปนประโยชน ตอตนเอง

6.4   ทักษะการส่ือสาร( Communication Skills)    หมายถึง    ความสามารถของ
นักเรียนหญิง  เกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจถึงคําพูดและภาษาทาทางของคูสนทนาท่ีส่ือไปใน
ทิศทางของการลวงเกินทางเพศ  เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ

6.5   ทักษะการสอนตัวเอง (Self- Instruction Skills)   หมายถึง   ความสามารถ
ของนักเรียนหญิง เกี่ยวกับการบอก การสอนตนเอง  รวมถึงการรูจักตนเองวาส่ิงใดควรกระทําหรือ
ควรละเวนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ  เชน การเตือนตนเองใหละเวน
จากการแตงกายท่ีลอแหลม  หรือพูดจาเชิญชวน หรือเท่ียวกลางคืน      หรือดื่มสุราของมึนเมาและ
ยาเสพติด หรือคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

6.6   ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)   
 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหญิงเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือ การไดรับการเสริมแรง  
เชน การขอความเห็นชอบ กําลังใจ ทําใหตนเองไดรับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว ครู เพ่ือน 
คนในสังคม และองคกรเอกชน เม่ือนักเรียนไดปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการลวงเกินทางเพศ
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7. การลวงเกินทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมใดๆท่ีบุคคลอ่ืนหรือบุคคลในครอบครัว
กระทําลวงเกินกับนักเรียนหญิง ท้ังโดยการไมสัมผัสรางกาย เชน การใหดูอวัยวะเพศ  การแอบดู
อาบน้ํา  พูดจาลามก  พูดสองแงสองงาม   พูดจาแทะโลม  โทรศัพทลามก    การใหดูภาพลามก
อนาจาร    และท้ังโดยการสัมผัสรางกาย   เชน การหายใจรดบริเวณใบหนาและลําคอ การกอดจูบ  
จับกน จับหนาอก การลูบคลํา การใหจับคลําอวัยวะเพศ  เปนตน โดยผูกระทํามีจุดประสงคเพ่ือ
กระตุนความตองการทางเพศของตน ซ่ึงผูถูกกระทําไมยินยอม และสังคมไมยอมรับ

8. พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ  หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียน
หญิงท่ีเปนไปเพ่ือปกปองตนเองจากการถูกลวงเกินทางเพศ  ไดแก  การไมแตงกายลอแหลม การไม
ใชคําพูดท่ีมีลักษณะเชิญชวน  การไมเท่ียวกลางคืนหรือเท่ียวในสถานเริงรมย  การไมดื่มสุราของ
มึนเมา หรือยาเสพติด  การไมเปดรับส่ือลามก การไมไปในสถานท่ีเปล่ียว หรือไมอยูคนเดียวตาม
ลําพัง การไมคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เปนตน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูสนใจหรือผูเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยมาประยุกต ใชในการจัดโปรแกรมการ

เรียนการสอน การฝกทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการถูกลวงเกินทางเพศท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การปองกันการถูกลวงเกินทางเพศ   ซ่ึงจะนํามาเพ่ือพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของ
เด็กและเยาวชนตอไป

2. สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือ 
และหาแนวทางในการสงเสริมและการปองกันการถูกลวงเกินทางเพศในเด็กและเยาวชน อันจะสง
ผลตอสุขภาพจิตท่ีด ี และเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาสังคม เชน  ปญหาโสเภณีเด็ก ยาเสพติด      
การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค และเด็กถูกทอดท้ิง เปนตน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้   เปนการศึกษาทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ ของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษา
ธิการ จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ความรูเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศตอเด็ก (Sexual Harassment)
                        1.1 ความหมายและคําจํากัดความของการลวงเกินทางเพศ
   1.2 รูปแบบของการลวงเกินทางเพศ
                        1.3 สาเหตุท่ีกอใหเกิดการลวงเกินทางเพศ
                        1.4 ผลกระทบของการลวงเกินทางเพศ

           1.5 การปองกันการลวงเกินทางเพศ
2. พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
     2.1 ความหมายพฤติกรรม

           2.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม
                         2.3 องคประกอบของพฤติกรรม
                         2.4  พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

3. ทักษะทางสังคม (Social Skills)
                         3.1 ความหมายของทักษะทางสังคม
                  3.2 องคประกอบของทักษะทางสังคม
                         3.3 ทักษะทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการลวงเกินทางเพศ
                                3.3.1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร(Information  Skills)

3.3.2 ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills)
3.3.3 ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)
3.3.4 ทักษะการแกปญหา (Problem –Solving Skills)

                                3.3.5 ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction Skills)
     3.3.6 ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม(Support System Skills)
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
                          4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ัวไป คือ ระดับช้ัน คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
การดูแลเอาใจใสของครอบครัว      คาใชจายประจําวัน    ประสบการณการคบเพ่ือนชาย  และ
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ กับการลวงเกินทางเพศ

             4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะสังคมและการปองกันการลวงเกินทางเพศ
                                 4.2.1ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร(Information Skills)
                                 4.2.2 ทักษะการเผชิญปญหา(Coping Skills)
                                 4.2.3 ทักษะการส่ือสาร(Communication Skills)
                                 4.2.4 ทักษะการแกปญหา (Problem –Solving Skills)
                                 4.2.5 ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction Skills)
                                 4.2.6 ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System  Skills)

1. ความรูเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศตอเด็ก (Sexual Harassment)

1.1 ความหมายและคําจํากัดความ
มีผูใหคําจํากัดความของการลวงเกินทางเพศตอเด็ก ไวดังนี้
แสตนเวย (Stanway 1989 : 4) ไดกลาวถึง การลวงเกินทางเพศตอเด็ก หมายถึง การ

สัมผัสรางกายของเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหกปดวยเจตนาทางเพศ         การกระทําเหลานั้นรวมถึงการ
รวมเพศตามปกติและทางทวารหนัก การใชมือจับตองอวัยวะเพศ การลูบไล        การกอดจูบลูบคลํา
การอวดอวัยวะเพศ การนําเด็กเขาไปเกี่ยวของกับหนังสือหรือภาพยนตลามก     หรือใหเฝาดูการ
รวมเพศ การรวมเพศโดยเนื้อหาแลวมิไดจํากัดอยูแคการสัมผัสรางกายเพียงอยางเดียวเทานั้น การ
พูดจาลามกหยาบโลนทางโทรศัพท และการท่ีพอแมบังคับใหลูกทําตัวสนิทสนมจนเกินควรกับคน
ท่ีลูกของตนรูสึกไมสบายใจเม่ืออยูใกลๆ”

เคมเป (Kempe, quoted in Stanway 1984 : 4) ไดใหคําจํากัดความการลวงเกินทางเพศ
ตอเด็กไววา หมายถึงการท่ีเด็กและวัยรุนซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเพศ
โดยท่ีเด็กและวัยรุนยังไมเขาใจอยางทองแท      จนเกิดการยินยอมพรอมใจเองหรือเขาไปเกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางเพศท่ีละเมิดขอหามในดานความสัมพันธทางเพศของแตละสังคม

ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก (2540 :1) ใชคําวาการทํารายทางเพศ ซ่ึงไดใหคําจํากัดความวา 
การเอาเปรียบทางเพศตอเด็ก ซ่ึงเปนผูท่ีมีพัฒนาการทางจิตใจท่ียังไมสามารถเขาใจ หรือไมสามารถ
ปฏิเสธการกระทํานั้นๆ  หรือเปนการกระทําตอเด็กหรือวัยรุนท่ีมีสภาพจิตใจและสังคมท่ีตองพ่ึงพา
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ผูอ่ืน การทํารายทางเพศตอเด็กสามารถกระทําไดในรูปแบบตางๆ เชน การโชวอวัยวะเพศ และการ
ลูบคลําจนถึงการรวมเพศทางปาก

สาหรี จิตตินันท (2540 : 35) กลาววา “การทารุณกรรมทางเพศหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาการลวงเกินทางเพศตอเด็ก หมายถึงการลวงเกินหรือการละเมิดสิทธิทางเพศตอเด็ก  หรือเยาวชน
ผูซ่ึงมีพัฒนาไมเต็มท่ี โดยท่ีเด็กยังไมเขาใจ ไมไดบอกยินยอม หรือการท่ีผูใหญท่ีมีความสัมพันธ
ทางเพศกับเด็กในลักษณะท่ีสังคมไมยอมรับ”

อัมพล สูอําพัน (2540 : 35) ใหคําจํากัดความวา การกระทําใดๆในกิจกรรมทางเพศตอ
เด็กหรือวัยรุนในลักษณะตางๆ โดยท่ีเด็กหรือวัยรุนไมมีความยินยอมพรอมใจตอการกระทําหรือ
การลวงเกินทางเพศนั้น ท้ังนี้เพ่ือใหการตอบสนองทางรางกายทางเพศของผูใหญหรือผูกระทํา ซ่ึง
เด็กหรือวัยรุนอาจไมมีความเขาใจในการกระทํานั้นๆถือวาเปนการละเมิดสิทธิเด็ก        และสิทธิ
ทางสังคมของครอบครัว

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ (2537 : 9)ไดใหคําจํากัดความวา เปนการกระทําใดๆตอเด็กโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเปนเครื่องมือตอบสนองความตองการทางเพศของผูใหญ โดยท่ีเด็กยังไม
เจริญเติบโตถึงวุฒิภาวะพอท่ีจะเขาใจการกระทํา หรือตกลงยินยอมรวมในการกระทําเหลานั้น

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนการลวงเกินทางเพศตอเด็ก มีคําท่ีใชหลายคํา เชน การ
ทารุณกรรมทางเพศ การทํารายทางเพศ แตในท่ีนี้ ใชคําวาการลวงเกินทางเพศ   หมายถึง พฤติกรรม
ใดๆท่ีบุคคลอ่ืนหรือบุคคลในครอบครัวกระทําลวงเกินกับนักเรียนหญิง       ท้ังโดยการไมสัมผัส
รางกาย เชน ใหดูอวัยวะเพศ  การแอบดูอาบน้ํา  พูดจาลามก  พูดสองแงสองงาม โทรศัพทลามก  
การใหดูภาพลามกอนาจาร    และการสัมผัสรางกาย  เชน หายใจรดบริเวณใบหนาและลําคอ การ
กอดจูบ  จับกน  จับหนาอก  การลูบคลําอวัยวะเพศ   การใหจับคลําอวัยวะเพศ เปนตน โดยผูกระทํา
มีจุดประสงคเพ่ือกระตุนความตองการทางเพศของผูกระทํา   การลวงเกินทางเพศนั้นมาจากการ
บังคับขูเข็ญ การหลอกลวง ฉวยโอกาส โดยท่ีเด็กไมยินยอมหรือไมเขาใจหรือไมสามารถปฏิเสธได 
และเปนการกระทําท่ีสังคมไมยอมรับ  กอใหเกิดผลกระทบทางจิตใจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
หรือไมก็ตาม

1.2 รูปแบบของการลวงเกินทางเพศ
รูปแบบของการลวงเกินทางเพศตอเด็ก มีนักวิชาการหลายทานกลาวไวดังนี้
สาหรี จิตตินันทน (2537 : 7-8) ไดแบงรูปแบบของการลวงเกินทางเพศตอเด็กไวดังนี้
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1. กรณีท่ีไมรุนแรง   เปนการลวงเกินทางเพศท่ีไมมีการสัมผัสรางกาย    เชน การ
เปลือยกายใหเด็กดูอวัยวะเพศ แอบดูเด็กอาบน้ํา พูดจาลวนลาม พูดสองแงสองงาม โทรศัพทลามก 
หรือการใหดูภาพลามก วีดีโอลามกเพ่ือเรงเราอารมณทางเพศตอเด็ก

2. กรณีท่ีรุนแรง เปนการลวงเกินทางเพศท่ีมีการสัมผัสรางกาย แบงไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ

     2.1 ยังไมถึงขั้นลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะเพศของเด็ก เชน การลูบคลําอวัยวะเพศ หรือ
ตามรางกายเด็กดวยมือหรือปาก เพ่ือกระตุนอารมณทางเพศตอเด็ก การใหเด็กจับอวัยวะเพศหรือ
สําเร็จความใครใหผูกระทํา

2.2 มีการลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะเพศหรือทางทวารหนักของเด็ก  เชน การขมขืน
การกระทําชําเรา การทําอนาจารทางทวารหนัก

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ (2537 :10) ไดแบงการลวงเกินทางเพศตอเด็ก อยางกวางๆไว 2
แบบ คือ

1. มีการใชกําลังบังคับขูเข็ญเด็กใหมีกิจกรรมทางเพศดวย ลักษณะท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ
การขมขืน (Rape)

2. ไมไดมีการใชกําลังบังคับขูเข็ญ แตมักเปนการหลอกลอชักชวนเด็ก     โดยใหส่ิง
ตอบแทน ซ่ึงอาจเปนรางวัล  เชน ขนม ของเลน เงิน หรือการมีสัมพันธเปนพิเศษ เปนคนโปรดของ
ผูใหญ เปนตน

พันศักดิ์ ศุกระฤกษ (2544 : 85) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการลวงเกินทางเพศ
ไววา การลวงเกินทางเพศนั้นอาจเปนไดท้ังวาจาและการกระทํา   ปจจุบันรูปแบบของการลวงเกิน
ทางเพศไดปรับเปล่ียนไปมากตั้งแต โทรศัพทลามก (Sex Phon) ท่ีกระทําตอผูรับปลายสายจนเกิด
การวิตกหวาดผวาและไมรูจะโตตอบอยางไร เนื่องจากกลัวการถูกทําราย ตัวกระตุนดังกลาวทาง 
Chat Room ในอินเตอรเนต จึงนับวาเปนปญหาใหญท่ีเกิดขึ้น     นอกจากนี้การแตะเนื้อตองตัวใน
รูปแบบท่ีฝายถูกกระทําไมยินยอมก็คือ เปนการลวงเกินทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดขึ้นไดโดย
เฉพาะท่ีทํางานและเกิดไดท้ังหญิงและชาย บางท่ีทํางานถือวาการแตงตัวแบบยั่วยวนหรือแสดงออก
ใหเห็นถึงอวัยวะเพศก็เปนการลวงเกินทางเพศตอผูพบเห็นในรูปแบบหนึ่ง อยางไรก็ตามปญหานี้จะ
ตองอาศัยคําปรึกษาและการแนะนํากับผูถูกกระทําในการปองกันตนเองและแกไขสถานการณตางๆ 
เพ่ือท่ีจะไดไมตกเปนเหยื่อของผูท่ีมีจิตใจผิดปกติดังกลาว    การสอนใหรูจักสิทธิในรางกายตัวเอง
ตั้งแตเด็กๆและปกปองสิทธิในรางกายของตนเอง     จึงเปนเรื่องท่ีควรจะไดรับการสอนในบทเรียน
ทางเพศศึกษา เพ่ือท่ีจะไดมีความรูในการปองกันตนเอง
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จากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนนั้นมีรูปแบบของการลวงเกินทางเพศตอเด็กหลากหลาย
รูปแบบ   แตในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบการลวงเกินทางเพศตอเด็กโดยเนนรูปแบบการ
ลวงเกินทางเพศตอเด็กกรณีท่ีไมรุนแรง  เปนการลวงเกินทางเพศท่ีไมมีการสัมผัสรางกาย    เชน 
การเปลือยกายใหเด็กดูอวัยวะเพศ แอบดูเด็กอาบน้ํา พูดจาลวนลาม พูดสองแงสองงาม โทรศัพท
ลามก หรือการใหดูภาพลามก วีดีโอลามกเพ่ือเรงเราอารมณทางเพศตอเด็ก เปนตน      และกรณีท่ี
รุนแรง เปนการลวงเกินทางเพศท่ีมีการสัมผัสรางกาย  แตยังไมถึงขั้นลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะเพศ
ของเด็ก เชน การลูบคลําอวัยวะเพศ หรือตามรางกายเด็กดวยมือหรือปาก       เพ่ือกระตุนอารมณ
ทางเพศตอเด็ก การใหเด็กจับอวัยวะเพศหรือสําเร็จความใครใหผูกระทําเทานั้น

1.3. สาเหตุของการลวงเกินทางเพศ
นักวิชาการไดใหความสนใจศึกษาวิจัย เพ่ือคนหาสาเหตุของการลวงเกินทางเพศอยาง

จริงจังเม่ือป 1960 เปนตนมา พบวา สาเหตุของการลวงเกินทางเพศเปนเรื่องท่ีซับซอนและแตกตาง
กันไปตามความคิดเห็นในแตละบุคคล จากหลายปจจัย ท้ังดานตัวบุคคล ครอบครัว  สังคม    และ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงผูวิจัยรวบรวมไดดังนี้

หนวยงานท่ีรับแจงเรื่องของการกระทําความผิดทางเพศภายในครอบครัวของประเทศ
อังกฤษ ช่ือ Insect Crisis Line (I.C.L.) ซ่ึง เบนโทวิม และสมิท (Bentovim and Smith 1993 : 17-32)
ไดสรุปเหตุผล ท่ีผูกระทําความผิดทางเพศไดอางถึงสาเหตุของการกระทําสําคัญไว 3 ประการ ดังนี้

1. เคยถูกกระทําทารุณกรรมทางเพศเม่ือเปนเด็ก
2. ภรรยาไมมีความรูสึกทางเพศ
3. เด็กมีลักษณะท่ีดึงดูดความตองการทางเพศ
อุมาพร ตรังคสมบัต ิ (2536 : 849) กลาวถึงสาเหตุของการถูกลวงเกินทางเพศ โดยให

ขอสังเกตวาการลวงเกินทางเพศอาจเกิดขึ้นไดทุกครอบครัว แตครอบครัวท่ีมีความเส่ียงสูงไดแก 
ครอบครัวท่ีมีฐานะเศรษฐกิจต่ํา

1. ครอบครัวท่ีแยกตัวอยูโดดเดี่ยว ไมมีท่ีพ่ึงพา หรือความสัมพันธกับคนอ่ืน
2. มีการใชความรุนแรงกับเด็ก
3. มีภาวะเครียด(Psychosocial Stressor)
4. มีการใชสารเสพติด โดยเฉพาะแอลกอฮอล
5.มีความเปนอยูอยางแออัด หรืออยูกันหลายครอบครัว
6.มีความผิดปกติทางจิต
7. บิดา หรือมารดาเคยถูกกระทํารุนแรง( Abuse) มากอนในวัยเด็ก
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จุไร อภัยจิรรัตน (2537 : 39-41) ไดจําแนกสาเหตุการลวงเกินทางเพศตอเด็กออกเปน 2
ประเด็นคือ

1. จากครอบครัว หรือจากผูใหญ
  1.1  ผูปกครองท่ีมีอายุนอยหรือมีวุฒิภาวะทางอารมณและบุคลิกภาพเปนเด็กกวาอายุ

ตองพ่ึงพิงผูอ่ืนอยูเสมอ เกิดความสับสนในบทบาทของตนเอง ทําใหไมสามารถปกปองเหตุรายท่ี
เกิดกับเด็กได เชน ครอบครัวท่ีบิดาเปนหัวหนาครอบครัวและมีอํานาจมารดามักมีความออนแอทาง
อารมณและบุคลิกภาพ จึงไมสามารถปกปองบุตรท่ีบิดาลวงเกินทางเพศ หรือครอบครัวท่ีมีบุตรชาย
คนโตเปนผูรับผิดชอบภาระคาใชจายภายในครอบครัว      เม่ือมีเหตุการณการลวงเกินทางเพศตอ
นองสาว   มารดารับรูแตไมพยายามชวยเหลือปกปองยิ่งไปกวานั้นมารดาอาจจะสนับสนุนใหเกิด
เหตุการณเชนนั้นเพราะตองการใหเกิดความม่ันคงในครอบครัว

1.2  เกิดปญหาขึ้นภายในครอบครัว เชน ครอบครัวท่ีตองมุงทํามาหากินจะตองท้ิง
บุตรใหอยูตามลําพัง ครอบครัวท่ีบิดามารดาติดอยูในอบายมุขส่ิงเสพติดตางๆ ครอบครัวแตกแยก 
ครอบครัวท่ีตองเรรอนเพ่ือหางานทําไรท่ีพักอาศัยท่ีปลอดภัย ครอบครัวท่ีมีลูกจํานวนมาก

1.3  สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับต่ํา เชน บิดาไมเคยเล้ียงดูบุตรคนนั้นเลย
หรือเปนบุตรท่ีติดมากับคูสมรสใหม เปนตน

  1.4  เคยมีประสบการณการถูกทารุณในวัยเด็ก เชน มีประวัติถูกทอดท้ิง        เห็นการ
ทะเลาะตบตีของบิดามารดาอยูเสมอ จนเห็นวาการตอสูท่ีรุนแรงเปนเรื่องปกต ิสะสมเปนบุคลิกภาพ
ท่ีกาวราวหรืออันธพาลและมักพบในกรณีท่ีชอบขมขืนเด็ก

1.5 มีความผิดปกติทางเพศ เชน ชอบการทารุณกรรมทางเพศผูอ่ืน ชอบมีเพศ
สัมพันธกับเด็ก มีความตองการทางเพศสูง เปนตน

1.6 สัมพันธภาพทางเพศระหวางคูสมรสลมเหลว      เชน   คูสมรสไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเพียงพอ คูสมรสอยูในภาวะเจ็บปวยจึงใชเด็กท่ีอยู
ใกลชิดกันเปนเครื่องทดแทน

2. ตัวเด็ก
   2.1 เปนเด็กท่ีมีการเติบโตเร็ว และเปนสาวเร็ว
   2.2 เด็กใชการเรียนรูความสัมพันธทางเพศทําใหไดรับในส่ิงท่ีเขาขาดหายไป เชน

ความรัก ความม่ันคง
2.3 เด็กท่ีมีขีดจํากัดความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก เชน เด็กพิการ

ปญญาออน
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3. สังคม
    3.1 รูปแบบสังคมเปล่ียนแปลงไปเปนสังคมเมือง ทําใหความเปนอยูแบบแผนของ

สังคมเปล่ียนแปลงไป เชน มีจํานวนครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้นขาดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ปญหา
ขาดท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงปลอดภัย

3.2 คานิยมบริโภคหรือวัตถุนิยมสูงขึ้น      ทําใหทุกคนตองแสวงหา  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตน เชน การขายบุตรเปนโสเภณี

3.3 มีคานิยมท่ีผิดๆในสังคม เชน คานิยมเปดพรมจรรย ในขณะเดียวกันผูท่ีทํางาน
ชวยเหลือและคลุกคลีอยูกับชีวิตเด็กๆท่ีตองตกอยูในความทุกขทรมารจากการถูกลวงเกินทางเพศ

มนตร ีสินทวิชัย (2540:1-2)        ไดวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตนเหตุของการเกิดปญหาการ
ลวงเกินทางเพศ ออกเปนปจจัยใหญๆ เปน 2 ปจจัย คือ

1.  ปจจัยดานคานิยม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีปลูกฝงจากการเล้ียงดูตั้งแตเด็กๆท่ีผูกระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอเด็กถูกเล้ียงดูแบบไมเหมาะสม เชน ถูกปลอยปละละเลย ถูกเล้ียงดูจากการขาด
ความรัก ถูกเล้ียงดูแบบถูกทํารายอยางรุนแรง       หรืออยูในบรรยากาศของครอบครัวท่ีมีแตความ
กดดัน ไรความสุข โดยไมมีอํานาจใดๆในการตอรอง เม่ือเขาเติบโตความกาวราวจึงอาจแสดงออก
มาในลักษณะการลวงเกินทางเพศตอเด็ก

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ียั่วยุดวยส่ิงเราทางเพศตางๆ ไมวาจะเปนส่ิงพิมพ วีดีโอ
ลามก สถานเริงรมยตางๆ แมธาตุแทของจิตสํานึกท่ีถูกปลูกฝงเก็บกดความกาวราวเปนทุนเดิม แต
จะถูกควบคุมดวยกติกาและบันทัดฐานของสังคม อยางไรก็ตามอาจจะยากตอการยับยั้งช่ังใจ เม่ือได
รับการกระตุนท่ีแวดลอมและเรงเราใหเขาปฏิบัติส่ิงเลวรายตอเด็ก

ศุทธินี สันตะบุตร และคณะ (2537 : 26-28)  กลาวถึงสาเหตุเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศไว
ดังนี้

 1. สภาพครอบครัวท่ีไมสมบูรณ สภาพภายในครอบครัวของเด็กมีสวนผลักดันใหเกิด
ปญหาขึ้น เชน พอแมแยกทางกัน ทําใหเด็กตองยายไปอยูกับ ปู ยา ตา ยาย หรือพอเล้ียง แมเล้ียง เด็ก
เหลานั้นจะขาดในหลายๆดาน เชน ความรักความเอาใจใสดูแล รวมท้ังปจจัยทางเศรษฐกิจ จุดนี้จึง
เปนชองวางใหผูกระทําสามารถเขาถึงตัวเด็กไดงาย ผูกระทําหลายคนเปล่ียนวิธีการใหดูไมรุนแรง 
เชน การใหกินขนม การใหของขวัญ การใหความหวังกับเด็กในส่ิงท่ีเด็กขาดและตองการ ส่ิงตางๆ
เหลานี้ทําใหเด็กเกิดความไววางใจ นาเช่ือถือ จึงไมระวังตนเองในเรื่องเพศ นอกจากนี้เด็กสวนใหญ
มีความเคารพและเกรงกลัวผูใหญอยูแลว ดังนั้นเม่ือผูกระทําส่ังหรือเรียกหาใหไปพบจึงไมกลา
ปฏิเสธ
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2. สภาพท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสม เชน สมาชิกในครอบครัวท้ังหมดตองนอนรวมกันใน
หองเดียวกัน หรือบานอยูไกลมาก ไมมีเพ่ือนบานใกลเคียงชวยเปนหูเปนตา เม่ือเด็กตองเดินผานท่ี
เปล่ียวจากบานไปโรงเรียน จึงเปนโอกาสใหเด็กถูกลวงเกินทางเพศได

3. สถานศึกษาเด็กอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน อยูไกลบานเด็กเกินไป หรือตั้ง
อยูในท่ีเปล่ียว หรืออยูใกลสถานบริการทางเพศ

 4.  สภาพสวนตัวของเด็ก เด็กมีอารมณทางเพศอยูแลว เม่ือไดรับส่ิงเราจากสภาพภาย
ในครอบครัว หรือสภาพท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสม เด็กจึงขาดความระมัดระวังไมรูจักรักนวลสงวนตัว
เทาท่ีควรปญหาจึงเกิดขึ้นไดงาย

 5. สภาพการทํางานของเด็ก เด็กผูหญิงจํานวนไมนอยรับจางทํางานในโรงงาน      และ
รับใชตามบาน ถูกระทําโดยนายจางเจาของหรือสมาชิกในบานนั้น เด็กเหลานี้สวนใหญไมกลาพูด
หรือโตแยงเพราะกลัววาจะถูกไลออกจากงาน การขาดรายไดจะทําใหพอแมเดือดรอนจึงยอมถูก
กระทําชําเรา ในกรณีเด็กมาจากตางจังหวัดและเขามาหางานทําในเมืองขาดประสบการณการใช
ชีวิตไมรูจักใครจึงไมกลาหนีออกไปจําตองยอมจํานนใหถูกกระทํา

 6. สภาพท่ัวไป เด็กบางรายถูกกระทําโดยเพ่ือนของครอบครัว เพ่ือนบาน เชน กรณีท่ี
พอแมของเด็กทํางานกอสราง เด็กถูกเพ่ือนของพอท่ีเปนกรรมกรกอสรางลวงเกินทางเพศ

7.  ผูกระทําไดรับการกระตุนทางเพศจากส่ือลามก สุรา และส่ิงเสพติด ทําใหเกิดอารมณ
ทางเพศ และแสดงออกกับเด็กดวยการลวงเกินทางเพศ

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา สาเหตุการลวงเกินทางเพศ
ตอเด็กคงไมใชเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงเดียว หากแตเช่ือวาจะตองมีสาเหตุหลายดาน
ประกอบกัน นั่นก็คือ

1. สาเหตุจากผูกระทําทางเพศ ไดแก ผูกระทําเคยถูกทารุณกรรมทางเพศมากอน มีความ
ผิดปกติทางพฤติกรรมทางเพศ เปนโรคจิต ติดสุรา เสพยาเสพติด

2. สาเหตุจากส่ิงแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมในสังคม ภาวะเศรษฐกิจและสังคม สภาพ
ครอบครัว สภาวะแวดลอม

3. สาเหตุจากตัวเด็ก ไดแก เด็กท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย เชน ปญญาออนมีปญหา
ทางพฤติกรรม โดยเฉพาะหมกมุนกับเรื่องเพศ มีบุคลิกท่ีออนแอ ขาดความเช่ือม่ันในตัวเองและเห็น
คุณคาในตัวเองต่ํา
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1.4. ผลกระทบของการลวงเกินทางเพศ
การกระทําลวงเกินทางเพศตอเด็ก จะทําใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงและยาวนานใน

หลายดาน ท้ังดานรางกาย จิตใจ และดานสังคมหรือครอบครัว โดยอุมาพร ตรังคสมบัต ิ (2536 : 
850-851) ไดใหรายละเอียดไว ดังนี้

 1.  ผลกระทบทางดานรางกาย
ในการพิจารณาถึงผลกระทบของการลวงเกินทางเพศตอเด็กดานรางกายของเด็ก

ตองเริ่มตนจากปฏิกริยาการตอบสนองของเด็กตอการกระทํานั้น ผลการกระทําขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของการกระทําทารุณ อายุ ระดับพัฒนาการของเด็ก เชน การพยายามรวมประเวณีกับเด็กจะกอให
เกิดผลตางไปจากการกระทําตอวัยรุน ซ่ึงสามารถจําแนกผลท่ีเกิดขึ้นไดดังนี้

   1.1 กอใหเกิดบาดแผลท่ีเกิดจากการใชกําลังบังคับขูเข็ญใหเด็กมีกิจกรรมทางเพศ
ดวย ซ่ึงบางรายอาจถึงแกความตายได

 1.2 การบาดเจ็บจากการติดเช้ือ เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซิฟลิส หนองใน 
การอักเสบในอุงเชิงกราน การแพรกระจายของเช้ือทางเพศสัมพันธสูปากและทวารหนัก โรคตับ
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการติดเช้ือเอดส บางรายอาจทําใหเกิดความผิดปกติอยางถาวร เชน ตองตัด
มดลูกท้ิง เปนตน

2.  ผลกระทบทางดานจิตใจ
   การลวงเกินทางเพศกอใหเกิดบาดแผลทางจิตใจ (Psychic Trauma) ซ่ึงฟนเคลเฮอร  

และบราวน(Finkelhor and  Browne  1986 : 1472-1473, อางถึงใน อุมาพร ตรังคสมบัต ิ2536 : 850-
851)ไดอธิบายกลไกของบาดแผลทางจิตใจ 4 ประการคือ

2.1 มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเปนปญหา (Traumatic Sexualization) การท่ีเด็กถูก
กระตุนทางเพศกอนวัยอันควร และการท่ีผูใหญมีพฤติกรรมเสริมการตอบสนองทางเพศตอเด็ก เชน 
การใหรางวัล ใหความเอ็นดูเปนพิเศษทําใหเด็กใชพฤติกรรมทางเพศเปนเครื่องมือ เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ส่ิงอ่ืนๆท่ีตนตองการและจะนํามาสูการมีพฤติกรรมทางเพศกอนวัยอันควร               ความสับสนใน
เอกลักษณเพศและการกระตุนทางเพศท่ีผิดปกติ

2.2  ภาวะไรอํานาจ (Powerlessness)   เด็กจะรูสึกวาดูแลตนเองไมได ไมสามารถ
ควบคุมสถานการณรอบตัวอันสืบเนื่องมาจากการถูกทํารายรางกาย ซ่ึงจะนําไปสูความกลัวและ
ความวิตกกังวล

2.3 เปนการประทับตราบาป (Stigmatization) เด็กจะรูสึกวาตนเองแตกตางไปจาก
คนอ่ืน เปนรางกายท่ีชํารุดแลว(Damaged Goods Syndrome)        เด็กจะรูสึกวารางกายของตนเอง
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ถูกทําลายโดยเฉพาะอยางยิ่งถายังคงมีการบาดเจ็บของอวัยวะเพศ หรือมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เด็กกลัววาจะเกิดความพิการอยางถาวรกับรางกายตน           กลัววาตนจะไมสามารถมีความสัมพันธ
ทางเพศแบบปกติได กลัวการแตงงาน และกลัวการตั้งครรภและการมีบุตร บางครั้งเด็กจะใชวิธีการ
ลงโทษตัวเองเพ่ือปฏิเสธการกลาวโทษบิดามารดาหรือผูกระทําลวงเกินทางเพศ  เชน “ถาฉันไมให
ทําพอก็คงไมอยากหลับนอนกับฉัน” ท้ังหมดนําไปสูความอับอาย ความรูสึกผิด และรูสึกวาตนเอง
ไรคา
      2.4   เด็กจะรูสึกวาตนถูกทรยศหักหลัง (Betrayal)    และถูกใชเปนเครื่องมือบําบัด
ความตองการทางเพศโดยบุคคลท่ีตนไววางใจ รวมท้ังรูสึกวามารดาเปนผูทรยศ เนื่องจากไม
สามารถปกปองตนเองจากการทําราย  และเด็กจะมีความรูสึกมากยิ่งขึ้นถามารดาปฏิเสธท่ีจะรับรู
เหตุการณตําหนิหรือกลาวโทษวาเด็กเปนตนเหต ุ ความรูสึกนี้อาจแผไปยังบุคคลอ่ืนทําใหเด็กขาด
ความไวเนื้อเช้ือใจผูใหญ รวมท้ังความโกรธรุนแรงอีกดวย

อาการทางจิตภายหลังการถูกลวงเกินทางเพศ อาจแบงไดเปน 2 ระยะ คือ
1.  ระยะแรก (Immediate Effect) เกิดในระยะท่ีเด็กถูกลวงเกินทางเพศใหมๆ

 ซ่ึงสามารถจําแนกความผิดปกติออกเปนดานตางๆ ดังนี้
 1.1  ภาวะวิตกกังวล เด็กจะมีความหวาดกลัว วิตกกังวล หลับยาก  หรือนอนไมหลับ

ฝนราย รูสึกผิด เงียบซึม โกรธ บนวามีการเจ็บปวยทางกาย (Somatic Complaint) มีระบบสรีระ
แปรปรวน (Psychosomatic Disorder) ในบางรายหวาดกลัวและหลีกหนีผูชายทุกคน บางรายอาจ
เกิดความผิดปกติอยางรุนแรงท่ีเรียกวา “Post-traumatic Stress Disorder” เด็กจะมีความหวาดกลัว
ระบบประสาทตื่นตัวมากกวาปกติ รวมท้ังรูสึกเสมือนวาตนกําลังประสบเหตุการณสะเทือนขวัญ
นั้นอีก (Flashbacks)  สวนในเด็กเล็กมักพบวา มีอาการปสสาวะรดท่ีนอน  ตื่นกลัว และมีพฤติกรรม
กาวราว

1.2   ภาวะซึมเศรา อาการซึมเศราเปนอาการท่ีพบบอยท่ีสุดในเด็กท่ีถูกลวงเกิน
ทางเพศ  จากการศึกษาของ เซนโซเนท และคณะ (Sansonet-Hyden et al. 1987 : 475-479) พบวา
เด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลจิตเวช มีอุบัติการณเปนโรคซึมเศรา(Major 
Depression) ถึงรอยละ 71 และผูปวยกลุมนี้มีอุบัติการณการฆาตัวตายมากกวากลุมเด็กท่ีไมมีประวัติ
การทารุณทางเพศ ซ่ึงฟนเคลเฮอร และบราวน (Finkelhor and Browne 1986 : 436- 445) ไดตั้ง
สมมติฐานวา ภาวะซึมเศรานี้เกิดจากการท่ีเด็กรูวาถูกทรยศจากผูใหญ ทําใหขาดความไววางใจจาก
บุคคล รูสึกวาไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีความรูสึกเปนตราบาป (Stigmatization) กอใหเกิด
ความรูสึกท่ีเลวราย อับอาย รูสึกผิด ซ่ึงมีผลตอการมองภาพพจนของตนเอง มีความรูสึกเห็นคุณคา
ในตัวเองต่ํา
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1.3  ความผิดปกติกับพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ จะแสดงออก
ในลักษณะพฤติกรรมท่ีกาวราวในเรื่องเพศ สําเร็จความใครดวยตนเองบอยครั้ง หรือกระทําในท่ี
สาธารณะ มีลักษณะท่ียั่วยวนเพศตรงขาม (Seduce)

2.  ระยะยาว (Long -Term  Effect) สามารถจําแนกความผิดปกติเปนดานตางๆ ได ดังนี้
2.1  มีปญหาในการพัฒนาการความไวเนื้อเช่ือใจพ้ืนฐาน          การท่ีเด็กถูกลวงเกิน

ทางเพศ จะมีปญหาดานการพัฒนาการความไวเนื้อเช่ือใจพ้ืนฐาน โดยเริ่มตนมาจากเด็กรูสึกวาตน
ถูกทรยศหักหลังจากผูใหญ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวท่ีตนเองไววางใจมากท่ีสุด เชน บิดา หรือ
ญาติสนิท ในขณะท่ีมารดาปฏิเสธไมรับรูตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และไมสามารถปกปองเด็กจากการ
ถูกลวงเกินทางเพศไดทําใหความรูสึกนี้แผขยายไปสูบุคคลอ่ืน เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจะไมไววางใจใคร
และไมมีความรักใหกับผูใด

2.2   ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองลดลง หลังจากท่ีเด็กถูกลวงเกินทางเพศแลว  เด็ก
จะรูสึกวาตนเองเปนส่ิงของท่ีชํารุดแลว(Damaged Goods Syndrome) จากการท่ีเด็กรูสึกวารางกาย
ของตนเองถูกทําลาย หรือมีการเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังปฏิกริยาจากคนในสังคมท่ีหอมลอมเด็ก
แสดงการปฏิเสธ ไมยอมรับ หรือเด็กเกิดความรูสึกละอายและผิด ทําใหเด็กมองภาพพจนตนเองไป
ในทางลบ เปนผลใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ําในท่ีสุด

2.3   อาการซึมเศราและมีพฤติกรรมการฆาตัวตาย      อาการซึมเศราเปนอาการท่ีพบ
บอย โดยเฉพาะในเด็กวัยรุนท่ีมีประวัติการถูกทารุณกรรมทางเพศ และมีหลายรายท่ีมาโรงพยาบาล
โรคจิตดวยภาวะซึมเศราท่ีมีอาการวิกลจริต (Major depressions with psychotic features)

2.4   พฤติกรรมกาวราว พบวาเด็กมีความโกรธและมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่ํา   โดยเฉพาะเด็กจะแสดงพฤติกรรมกาวราวไปสูบิดามารดา       จากการใชแบบสํารวจ
พฤติกรรมมักพบวาเด็กเหลานี้จะมีพฤติกรรมกาวราวตอสังคม

2.5  ความบกพรองในการสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน เด็กมักจะขาดทักษะในการ
เขาสังคม มีความยากลําบากในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลและหนีจากสังคม    เนื่องมาจาก
ครอบครัวของเด็กจะใหเด็กแยกตัวจากสังคมและเพ่ือน

 2.6  ปญหาดานการเรียน ความบกพรองในการเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กจะหมกมุน
และครุนคิดเกี่ยวกับการถูกลวงเกินทางเพศ ทําใหขาดสมาธิรวมท้ังยังมีความตองการหลบหนีออก
จากสังคมทําใหเด็กขาดการเรียนบอยๆ เด็กจะระบายความโกรธท่ีมีตอผูกระทําการลวงเกินทางเพศ
ไปสูบุคคลอ่ืนในขณะท่ีอยูโรงเรียน เชน พฤติกรรมเกเร ชอบรบกวนคนอ่ืน

2.7   อาการ Hysterical and Dissociative Disorders  เปนอาการทางจิตใจชนิดหนึ่งท่ี
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เกิดจากกลไกการปองกันทางจิตท่ีตองการจะลบความทรงจําท่ีเลวราย โดยใชวิธีปฏิเสธปราศจาก
อารมณ เด็กหลายรายมาดวยอาการชักจากอาการ Hysterical ในขณะท่ีบางรายมีอาการ  Dissociative
เชน ลืมเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เพอฝน ฝนกลางวัน ละเมอเดิน สวนท่ีมีอาการ Dissociative อยางมากจะ
กลายเปนผูท่ีมีความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบหลายบุคลิกภาพ (Multiple personality disorder)
โดยเฉพาะถาการลวงเกินทางเพศเกิดขึ้นบอย และเปนระยะเวลานานพฤติกรรมทางเพศจะผิดปกติ
ไปดวย เด็กบางรายจะมีลักษณะยั่วยวน(Seductive) มีพฤติกรรมสําสอนหรือกลายเปนคนเก็บกด  
ไมสามารถมีความสุขทางเพศไดเหมือนคนท่ัวไป

2.8 การติดสารเสพติด พบวาการติดสารเสพติดและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
สามารถพบไดบอยในเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน จากการศึกษา
ในคลินิกพบวา การท่ีเด็กใชสารเสพติดเพ่ือทําใหตนเองลืมความทรงจําท่ีเจ็บปวดจนทําใหบางราย
เปนโรคพิษสุราเรื้อรัง

   2.9 ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและบทบาททางเพศ การท่ีเด็กตอง
เผชิญกับเหตุการณการถูกลวงเกินทางเพศในวัยเด็ก จะกอใหเกิดผลกระทบตอพัฒนาการทางเพศ 
การสรางเอกลักษณทางเพศ และความสามารถท่ีจะสรางสัมพันธภาพทางเพศตามปกติในอนาคต 
เด็กจะแสดงการกระตุนทางเพศมากผิดปกติ  เด็กบางรายเขาใจวาการเกิดเหตุการณเชนนั้นกับตนจะ
นําไปสูการไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนเองตองการ บางรายจะสําเร็จความใครดวยตนเองบอยๆในท่ีสาธารณะ

เด็กเหลานี้เม่ือเติบโตเปนผูใหญสวนหนึ่งจะยึดอาชีพโสเภณ ี บางสวนมีการ
บกพรองในการมีเพศสัมพันธตามปกต ิ เชน ไมสามารถบรรลุถึงจุดสุดยอดได หลีกเล่ียงไมยอมมี
เพศสัมพันธ บางรายมีแนวโนมท่ีจะเปนผูกระทําการลวงเกินทางเพศ

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศจะเกิดความผิดปกติ
ทางจิตทุกราย จากการศึกษาในผูปวย พบวา ประมาณรอยละ 40-70 จะเกิดความผิดปกติทางจิต การ
ศึกษาในเด็กอายุ 2- 7 ป จํานวน 207 รายท่ีถูกลวงเกินทางเพศ พบวา รอยละ 38.2 ของเด็กท้ังหมดมี
อาการผิดปกติ ในจํานวนนี้มีความผิดปกติในการปรับตัวรวมกับอาการเศรา (Adjustment disorder 
with depressed mood) เปนส่ิงท่ีพบมากท่ีสุด คือ รอยละ 22 นอกจากนี้มีโรคประสาทและวิตกกังวล
(Anxiety Disorder)      มีปญหาทางกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางใจ (Psychosomatic disorder) 
พฤติกรรมเกเร (Conduct disorder) รวมท้ังโรคจิตประสาท (Psychosis) เปนตน

ความผิดปกติทางจิตจะรุนแรงเพียงใดนั้น           ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
ผลกระทบมักจะรุนแรงในกรณีตอไปนี้ (อุมาพร ตรังคสมบัต ิ2536 : 850-851)

1. การทารุณเกิดเปนระยะเวลานานและบอยครั้ง
2. เด็กโตจะเกิดปญหามากกวาเด็กเล็ก
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3. บิดามารดาเปนผูกระทํา
4. มีพฤติกรรมทารุณอยางอ่ืนรวมดวย
5. มีการใชกําลังหรือการบังคับขูเข็ญ
6. มีพยาธิสภาพในครอบครัวหลายอยาง
7.  เด็กไมไดรับการประคับประครองจากครอบครัว
 8. บุคลิกภาพเดิมมีปญหา

3. ผลกระทบตอครอบครัวและชีวิตประจําวัน เปนเรื่องท่ีมักถูกมองขามและเปนปจจัย
สําคัญทําใหเด็กไมกลาเลาเรื่องและเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เด็กอาจถูกสงตัวไปอยูท่ีอ่ืน เนื่องจากบิดา
มารดาไมสามารถดูแลปกปองได ในกรณีท่ีเด็กถูกลวงเกินทางเพศโดยบุคคลรวมสายโลหิต (Incest)
บิดามารดาอาจถูกจําคุก บางรายครอบครัวอาจตองยายท่ีอยู ถาไมสามารถปรับตัวกับผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดขึ้นได

ในกรณีท่ีเด็กถูกลวงเกินทางเพศจากบุคคลอ่ืนภายนอกครอบครัว สวนใหญจะมีการ
ตอบสนองอยางรุนแรงในระยะแรกจะมีอาการตกใจมาก บางรายถึงกับหมดสติตอมาจะปฏิเสธส่ิงท่ี
เกิดขึ้น บางรายอาจกลาวโทษซ่ึงกันและกันวาเปนตนเหตุของเหตุการณ และบางครั้งมีการกลาว
โทษเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศ โดยอางวาเปนเพราะเด็กแสดงทาทางยั่วยวนและยินยอมพรอมใจจึง
ทําใหเกิดเหตุการณขึ้น         ซ่ึงตอมาจะทําใหความสัมพันธในครอบครัวเปราะบาง และอาจนําไปสู
ครอบครัวแตกแยกไดงาย

จากท่ีกลาวมาขางตน จึงพอสรุปไดวาเด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศไมวาในรูปแบบท่ีรุนแรง
และไมรุนแรงยอมสงผลกระทบอยางมากตอตัวเด็กกอใหเกิดบาดแผลทางใจแกเด็ก และการปรับตัว
ทางสังคมของเด็กท้ังในระบบครอบครัว โรงเรียน การปรับตัวในชีวิตประจําวัน ดานอารมณ การ
เห็นคุณคาในตัวเอง เปนตน และผลท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบตอเด็กท้ังในระยะส้ันและระยะยาวท้ังส้ิน 
ดังนั้น การปองกันกอนเกิดปญหา โดยเฉพาะการสงเสริมความรูความเขาและสรางเสริมทักษะทาง
สังคมใหแกตัวเด็ก เพ่ือนําไปใชในการปองกันการลวงเกินทางเพศในชีวิตประจําวันจึงเปนส่ิงสําคัญ
ยิ่ง

1.5. การปองกันการลวงเกินทางเพศตอเด็ก
การปองกันการลวงเกินทางเพศในระดับแรก ไดแก การใหความรูแกชุมชนและสังคม 

การเตรียมพรอมสําหรับคูสมรสกอนแตงงานและกอนมีบุตร       การใหความรูแกพอและแมในการ
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อบรมเล้ียงดูบุตร    และการสอนใหเด็กรูจักการปองกันตัวเองจึงเปนหนทางท่ีจะชวยปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ

การปองกันการลวงเกินทางเพศตอเด็กในตางประเทศ
ในตางประเทศมีการพัฒนาโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศตอเด็กอยาง

หลากหลาย เพ่ือชวยใหเด็กมีความรูและเขาใจเรื่องการลวงเกินทางเพศ  ซ่ึงโปรแกรมการลวงเกิน
ทางเพศจะแตกตางในเนื้อหา กลุมเปาหมาย ผูสอน และรูปแบบการสอน แตมีความคิดท่ีเหมือนกัน
คือ  การสอนใหเด็กมีความรูเรื่องการถูกลวงเกินทางเพศ ฝกทักษะความปลอดภัยสวนตัว       การ
ส่ือสารในสถานการณท่ีไมนาไววางใจ(Daro 1991:1-4) จากการศึกษาดานระบาดวิทยา  พบวา          
สวนใหญผูกระทําการลวงเกินทางเพศเปนคนท่ีเด็กคุนเคยโดยเฉพาะในครอบครัวของเด็ก และชวง
อายุท่ีถูกลวงเกินทางเพศครั้งแรกมากท่ีสุดเปนเด็กช้ันประถมศึกษา    ดังนั้นจึงมีการสรางโปรแกรม
การปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ือใชในโรงเรียนมากมาย ตัวอยาง เชน โปรแกรมของแบสซาสรด 
และคณะ (Btassard et al. 1983 : 241-245) โปรแกรมดังกลาวแบงออกเปน 2 สวน สําหรับพอแม
และสําหรับเด็ก สวนของพอแมจะเนนถึงความสําคัญของการใหขอมูลขาวสารแกเด็กเกี่ยวกับการ
ลวงเกินทางเพศ พอแมจะตองกระตุนใหมีการอภิปรายในเรื่องความปลอดภัยสวนตัวในสถานการณ
ตางๆ  เชน เม่ือเด็กตองอยูบานคนเดียว การเดินไปหรือกลับจากโรงเรียนคนเดียว คําแนะนํางายๆ
เม่ือมีลวงเกินทางเพศเกิดขึ้นและรายช่ือหนวยงานท่ีใหการชวยเหลือได ในสวนสําหรับเด็กจะเนน
ใหชมวีดีทัศน ท่ีออกแบบเพ่ือใชภายในหองเรียนมีอาสาสมัคร ชุมชน  สมาคมและผูปกครองใน
ทองถ่ิน เปนผูแสดงบทบาทสมมุต ิและมีการอภิปรายในเนื้อหาหลังการชมวีดีทัศนดังกลาวในสาระ
วาดวย :

1.  รางกายเปนของเด็ก ไมมีผูใดมีสิทธิมาทํารายหรือทําใหเด็กรูสึกไมสบายใจหรือเกิด
ความกลัว ไมวาคนนั้นจะเปนคนท่ีเด็กรูจักหรือไมก็ตาม

2.  ถามีใครบางคนหรือสถานการณใดๆท่ีทําใหเด็กไมสบายใจหรือกลัว เด็กควรบอก
บิดามารดาหรือผูใหญคนอ่ืนทันที

3.  เด็กตองเช่ือในขอปฏิบัติความปลอดภัยเปนเบ้ืองตน     เชน  จะตองไมตอบตกลง
กับคนอ่ืนถาไมไดรับอนุญาตจากบิดามารดา

เม่ือประเมินผลโปรแกรมดังกลาว เปรียบเทียบการนําเสนอเปน 2 วิธีการคือ วิธีการ
บรรยายประกอบส่ือ การอภิปรายกลุมและการฉายวิดีทัศน สวนอีกวิธีเปนการบรรยายประกอบส่ือ
และการอภิปรายกลุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจากโรงเรียน 13 แหงใน 3 จังหวัด    ผลการศึกษา
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พบวา   โปรแกรมท่ีมีการนําเสนอท้ัง 2 วิธี      นักเรียนมีความรูในการปองกันการลวงเกินทางเพศ
เพ่ิมขึ้นมากกวากลุมควบคุม

โปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศในระยะแรกสวนใหญมุงเนนการสอนให
เด็กรูจักสถานการณท่ีไมเหมาะสม การตอตานการชักจูง การหลบเล่ียงและการเลาเรื่องใหคนอ่ืนฟง
ถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น แตจากการรายงานการประเมินผลโปรแกรมเหลานี้พบวาไมมีประสิทธิภาพ
คงอยูอยางแทจริง ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศในเวลาตอมาจึงมีการ
เสริมทักษะทางดานพฤติกรรมท่ีจําเปนเนนใหเกิดการกระทําอยางแทจริง             จากการศึกษาของ
วอรเทลลี และคณะ(Wurtele et al. 1986 : 688-692)  ท่ีทําการประเมินประสิทธิภาพของการให
ความรูในเรื่องทักษะความปลอดภัยสวนตัวเพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศดวยการเปรียบเทียบ
วิธีการท่ีแตกตางกัน     ผลการศึกษาพบวา   กลุมทดลองท่ีไดฝกทักษะแบบสําเร็จรูป  (ประกอบดวย
ตัวแบบ การฝกซอมและการมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน) และกลุมทดลองท่ีฝกทักษะความปลอดภัย
แบบสําเร็จรูปรวมกับการชมภาพยนตร มีคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความรูและการทดสอบ
ทักษะเพ่ิมขึ้นหลังการทดลองแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือติดตาม
หลังการทดลอง 3 เดือน พบวา ความรูและทักษะความปลอดภัยสวนตัวคงมีอยู

มีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการดังกลาวในตางประเทศ เชน จากการศึกษา
ของ ฮาซซารด และคณะ (Hazzard et al. 1991 :123-136, อางถึงใน สราญจิต อินศร 2540 : 59)
 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ “Feeling Yes, Feeling No” มีความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น และยังคงมีความรูและทักษะการปองกันการลวงเกินทางเพศ
เพ่ิมขึ้นเม่ือติดตามในระยะเวลานาน 1 ป คือผลของโครงการทําใหเด็กสนใจท่ีจะหาขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสวนตัวเพ่ิมเติม        หรือบิดามารดาจะมีการพูดคุยโดยตรงในเรื่องการปองกันตนเอง
เพ่ิมขึ้น

ปจจุบันโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดท่ีเปนนามธรรม 
การสงเสริมใหเด็กมีกลไกในการปองกันตัวเอง และการใหขอมูลท่ีเด็กไดเลือกเปนรูปธรรมมากขึ้น 
เชน ใหเด็กรูจักการสัมผัสท่ีดีและไมดี เนนการสรางทักษะเฉพาะท่ีทําใหเกิดการกระทําท่ีม่ันใจ 
ทักษะการตัดสินใจและการส่ือสาร (Daro 1991 : 1-4) แนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับและมีการ
บรรจุเปนหลักสูตรท่ีใชสอนในโรงเรียนอยางแพรหลาย จากการศึกษาของเทลโจฮาน และคณะ
(Telljohann et al. 1997 : 149-156) และโอลฟลดและคณะ (Oldfiled et al. 1996 : 821-832) ไดทํา
การประเมินผลของโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศหลักสูตรนักเรียนประถมศึกษาผลการ
ศึกษา พบวา นักเรียนมีความรูเรื่องการลวงเกินทางเพศมากขึ้น
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นอกจากนั้นในการศึกษาของแอลเลียท และคณะ (Elliott et al. 1995 : 579-594) ไดทํา
การสัมภาษณผูชายท่ีกระทําผิดทางเพศตอเด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ป ในประเทศอังกฤษ เพ่ือหาแนวทาง
ในการปองกันการลวงเกินทางเพศ ผูกระทําผิดทางเพศใหคําแนะนําในการปองกันเด็ก สรุปไดดังนี้

  1.  คําแนะนําสําหรับเด็ก
1.1 เด็กจําเปนตองมีคูมือหรือเขาโปรแกรมการสอน          ในเรื่องการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศ เพ่ือใหทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันตัวเอง
1.2 หลีกเล่ียงการอยูในสถานท่ีหางไกลและลับตาจากผูคน    เด็กท่ีตกเปนเหยื่อจะ

แอบไปเลนในสถานท่ีเปล่ียวหรือในเวลากลางคืน เชน การเลนซอนหา ซ่ึงผูกระทําผิดทางเพศ จาก
การศึกษานี้จะเลือกเด็กท่ีอยูเพียงลําพัง

1.3 เด็กตองเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นใหผูใหญฟง ถามีใครบางคนใชกลอุบาย   หรือคํา
แนะนําท่ีแปลกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เด็กไมควรเก็บเปนความลับและไมใชความผิดของเด็กท่ี
ถูกลวงเกินทางเพศ เนื่องจากเด็กสวนมากจะวิตกกังวลวาพวกเขามีสวนทําใหการลวงเกินทางเพศ
เกิดขึ้น ผูกระทําสวนมากไมใชความรุนแรงหรือขมขูในการกระทําครั้งแรก แตจะใชความสมัครใจ
ของเด็กในการท่ีจะเก็บเรื่องท่ีเกิดเปนความลับ โดยสรางใหความลับเปนเรื่องสนุกและตื่นเตน
ระหวางผูกระทํากับเด็กเพียงสองคน     และบอกเด็กไมใหบอกใครเพราะเขาอาจอิจฉาหรือมารดา
ไมชอบ

1.4  เด็กไมควรเดินทางไปสถานท่ีแหงใด  หรือไปโรงเรียนตามลําพัง แตควรมี
เพ่ือนไปดวยเปนกลุมเพราะผูกระทําผิดอาจเลือกเหยื่อท่ีอยูเพียงลําพังหรือเดินไปโรงเรียนเพียงคน
เดียว

2.  คําแนะนําสําหรับบิดามารดาหรือผูปกครอง
2.1 สอนใหเด็กเขาใจถึงหนาท่ีของอวัยวะเพศและความเปนสวนตัวในรางกาย

ตลอดจนการสัมผัสท่ีเหมาะสมและการสัมผัสท่ีไมเหมาะสม
2.2  อยาสอนใหเด็กทําตามท่ีผูใหญรองขอทุกอยาง เนื่องจาก 2ใน 3ของผูกระทําผิด

ทางเพศจะทํารายเด็กในบานของตนเอง โดยการขอรองหรือชักชวนเด็กใหทําตามท่ีตนบอก
2.4 บิดามารดาควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการปองกันการลวงเกินทางเพศ

หรือความปลอดภัยสวนตัวภายในครอบครัว
2.4 สอนใหเด็กรูวาเด็กมีสิทธิในรางกายของเขาและแสดงออกได ถาเด็กรูสึกไม

สบายใจหรือไมชอบการกระทํานั้น
2.5  อยาเขมงวดกับเด็กการท่ีเด็กรูสึกวาไมไดรับความรักหรือความช่ืนชมจากพอแม
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เปนการเปดโอกาสใหเด็กการตกเปนเหยื่อทางเพศไดงาย เพราะผูกระทําทางเพศจะใชความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจเด็ก และทําใหเด็กรูสึกพึงพอใจในความรักความอบอุนท่ีไดรับจากการสัมผัส
นั้น

2.6  บิดามารดาตองรูจักชวงอายุท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ           เม่ือเด็กหญิง
เปล่ียนแปลงเขาสูวัยสาว เด็กจะมีความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศมาก ผูกระทําผิดจะใชการอยากรู
อยากเห็นของเด็กชักนําเขาสูในลักษณะการใหคําแนะนํา ความรู การเลนเกมส ความลับท่ีนาตื่นเตน

2.7  บิดามารดาจะตองแสดงใหเด็กสามารถ เลาเรื่องราวใหฟงไดถามีบางส่ิงเกิดขึ้น
กับเด็กและเช่ือในส่ิงท่ีเด็กเลา  ผูท่ีลวงเกินทางเพศรอยละ 61   จะวิตกกังวลกลัววาเด็กจะเปดเผย
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้น เพราะพวกเขาจะกลัวความยุงยากหรือกลัวถูกจับ

3.  คําแนะนําสําหรับคุณครูและโรงเรียน
3.1 โรงเรียนจะตองมีโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ     และการสอนเด็ก

ทุกคนโดยเริ่มตนตั้งแตอายุยังนอยๆ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเด็ก
3.2  ควรใหเด็กแสดงบทบาทสมมติในการปองกันตัวเอง        ในสถานการณท่ีมีการ

ลวงเกินทางเพศเกิดขึ้น เพ่ือเปนการฝกเด็กแสดงความรูสึกหรือการระบายออกมาโดยอัตโนมัติ
3.3  โปรแกรมการปองกันจะตองไมสอนใหเด็กเช่ือ หรือมีทัศนคติตอผูกระทํา

ลวงเกินทางเพศวาตองเปนบุคคลแปลกหนาเทานั้น เพราะเด็กไมสามารถแยะแยะหรือพิจารณา
ลักษณะของผูท่ีจะลวงเกินทางเพศไดถาบุคคลนั้นสุภาพ

3.4  โรงเรียนควรจัดการอภิปรายในโรงเรียนเพ่ือกระตุนใหเด็กไดเลาเรื่องราว ท่ีเกิด
ขึ้นกับใครบางคนท่ีเด็กไวใจ

3.5  เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับความปลอดภัยสวนตัว ในเรื่องของการลวงเกิน
ทางเพศภายในโรงเรียน

3.6  สอนเพศศึกษาใหกับเด็ก การท่ีเด็กมีความรูในเรื่องเพศท่ีเพียงพอจะชวยใหเด็กรู
วาการกระทําอยางไร ถือวาเปนการลวงเกินทางเพศ

จากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนไดเสนอแนะวา   ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการปองการลวงเกิน
ทางเพศ คือการสงเสริมใหเด็กมีความเช่ือม่ันในตนเอง เช่ือศักยภาพในตน และเห็นคุณคาในตนเอง
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนบิดามารดาหรือผูเล้ียงดูเด็กควรใหการอบรมเล้ียงดูเด็กดวยความรักและเห็นคุณคา
ของเด็ก
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 การปองกันการลวงเกินทางเพศตอเด็กในประเทศไทย
ในประเทศไทยการปองกันการลวงเกินทางเพศตอเด็ก สวนใหญเปนการปองกันและ

การฟนฟูรักษาเพ่ือปองกันการเกิดผลกระทบตอเด็ก    ซ่ึงเปนการดําเนินการหลังจากการเกิดการ
ลวงเกินทางเพศแลว การดําเนินการเพ่ือการปองกันในระยะแรกกอนเกิดการลวงเกินทางเพศ     ท่ี
มุงเนนใหเด็กรูจักปองกันตนเองยังมีอยูนอย และสวนใหญเปนการดําเนินการขององคกรเอกชนท่ี
ทํางานเกี่ยวกับเด็ก เชน มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก โดยในป พ.ศ. 2540 ไดนําโครงการ “Feeling Yes, 
Feeling No” ซ่ึงเปนโครงการปองกันการลวงเกินทางเพศสําหรับเด็กท่ีมีอายุ 6-12 ป ซ่ึงไดพัฒนาขึ้น
โดยสมาพันธภาพยนตรแหงประเทศแคนาดา โดยแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ กิจกรรมสําหรับ
เด็ก และกิจกรรมสําหรับผูใหญ ใชวิธีการสอนดวยการบรรยายชมวิดีทัศน และแบงกลุมทํากิจกรรม 
โดยไดนํามาทดลองใชในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน ซ่ึงปจจุบันโครงการดังกลาว
อยูในระยะดําเนินการ โครงการดังกลาวมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญพอสรุปไดดังนี้

1.  แยกการสัมผัสท่ีทําใหเด็กรูสึกท่ีดีและไมดี
2.  เด็กสามารถพูดปฏิเสธ “ไม” หลบหนี และบอกผูใหญท่ีเช่ือใจได เม่ือมีใครบางคน 

มีการสัมผัสรางกายเด็ก ท่ีทําใหเด็กรูสึกไมสบายใจ
3. ใหเด็กมีความรูเกี่ยวการลวงเกินทางเพศ ในลักษณะของผูกระทํา การกระทําท่ีเปน

การลวงเกินทางเพศใหเด็กสามารถแกไขปญหา หรือหลีกเล่ียงในสถานการณท่ีเปนอันตราย
4. เด็กรูวาสามารถขอความชวยเหลือจากผูใหญได เม่ือถูกลวงเกินทางเพศ     โดยการ

เลาเรื่องท่ีเกิดขึ้นใหผูใหญฟง
5. การถูกลวงเกินทางเพศไมใชความผิดของเด็ก
จากการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศท่ีกลาวมาขางตนพบวา      การ

ปองกันการลวงเกินทางเพศในขั้นแรก มักเปนการสอนและใหความรู สวนการเสริมสรางทักษะทาง
สังคมใหแกเด็กเพ่ือนําไปใชในการปองกันตนเองยังมีอยูนอยมาก ซ่ึงนอกจากจะใหความรูเกี่ยวกับ
การลวงเกินทางเพศแลว ทักษะทางสังคมตางๆ ไดแก ทักษะการแสวงขอมูลขาวสาร(Information 
Skills)  ทักษะการเผชิญปญหา( Coping Skills)  ทักษะการแกปญหา(Problem Solving Skills) 
ทักษะการส่ือสาร(Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง(Self –Instruction Skills) ทักษะ
การไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม(Support System Skills)          เกี่ยวกับการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศใหแกเด็กและเยาวชนเปนสวนสําคัญและจําเปนยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชน ดังนั้นในการวิจัย
นี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการสํารวจเพ่ือศึกษาปจจัยดังกลาวท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ซ่ึงจะสามารถนําผลการวิจัยไปใชในจัดโปรแกรมการ
เสริมสรางทักษะทางสังคมตางๆใหแกเด็กและเยาวชน อันจะทําใหเด็กและเยาวชนสามารถนําไปใช
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เพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถ
นํามาประยุกตใชกับโปรแกรมการปองกันอ่ืนๆ เชน ยาเสพติด เอดส เปนตน จึงถือไดวา     ทักษะ
ทางสังคมมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนตอไป

2. พฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศ

2.1  ความหมายพฤติกรรม (Behavior)
พจนานุกรมลองแมน(Longman) ไดใหคําจํากัดความวา “พฤติกรรมเปนการกระทํา

หรือตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และเปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอ
ส่ิงกระตุนภายในและภายนอก รวมท้ังเปนกิจกรรมการกระทําตางๆท่ีเปนไปอยางมีจุดมุงหมาย
สังเกตเห็นได หรือเปนกิจกรรมการกระทําตางๆท่ีไดผานการใครครวญมาแลว หรือเปนไปอยางไม
รูสึกตัว (Goldenson 1984 :90)

สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-20) การใชคําวาพฤติกรรม (Behavior) ในทางจิตวิทยา
นั้น หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือการจูงใจจากส่ิงเราตางๆ การกระทําหรือ
พฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลไดผานขบวนการกล่ันกรอง ตกแตงและตั้งใจท่ีจะทําให
เกิดขึ้น เพ่ือใหบุคคลอ่ืนไดสัมผัสรับรู พฤติกรรมของบุคคลจํานวนมากแมจะกระทําดวยสาเหตุและ
จุดมุงหมายเดียวกัน แตจะมีลักษณะอาการแตกตางกัน เม่ือบุคคล เวลาสถานท่ี หรือสถานการณ
เปล่ียนไป เนื่องจากการกระทําของบุคคลลวนจะตองผานกระบวนการคิดการตัดสินใจ อันประกอบ
ดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ  จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนมีความ
แตกตางกันหรือปรับเปล่ียนไปตามเรื่องราวท่ีเกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลท่ีวาพฤติกรรมแตละครั้ง
เกิดจากกระบวนการ ซ่ึงหากพิจารณาแยกกระบวนการออกเปนสวนจะพบวา ประกอบดวย 3 สวน 
คือ

1.  สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง(Acting)
2.  สวนการคิดท่ีเกี่ยวกับกิริยานั้น(Thinking)
3.  สวนความรูสึกท่ีมีอยูในขณะนั้น (Feeling)
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2.2 กระบวนการการเกิดพฤติกรรม
เม่ือบุคคลกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด การกระทํานั้นจะเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนและเปน

กระบวนการท้ังส้ิน  ในกระบวนการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีกระบวนการยอยไดอีก 3 
กระบวนการ คือ

1. กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบ้ืองตน
ท่ีเริ่มจากการท่ีบุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากส่ิงเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัส ซ่ึง
รวมถึงความรูสึก (Sensation) กับส่ิงเราท่ีไดสัมผัสนั้นๆ ดวย

2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้อาจเรียกไดวา
“กระบวนการทางปญญา” ซ่ึงประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใช 
หรือเกิดการพัฒนาจากการเรียนรูนั้นๆดวย การรับการสัมผัสและการรับรูท่ีนําไปสูการคิดและเขาใจ
นี้เปนระบบการทํางานท่ีมีความซับซอนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตท่ียังมิไดศึกษา 
และสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักท่ีชัดเจนได

3. กระบวนการการแสดงออก (Spatial Behavior Process)            หลังจากผานขั้นตอน
การรับรู การคิดและเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงท่ีไดรับรูนั้นๆ แตยังมิไดแสดง
ออกมาใหผูอ่ืนไดรับรูยังคงเปนพฤติกรรมท่ีอยูภายใน(Covert Behavior) แตเม่ือไดคิดและเลือกท่ีจะ
แสดงการตอบสนองใหบุคคลอ่ืนสังเกต เรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)ซ่ึงพฤติกรรม
ภายนอกนั้นเปนเพียงสวนหนี่งของพฤติกรรมท่ีมีอยูท้ังหมดภายในตัวบุคคลนั้น       เม่ือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอส่ิงเราใดส่ิงเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของท่ีมีอยูจริงเชนนี้ เรียกวา 
Spatial Behavior

โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยท้ัง 3 ขั้นตอนนั้นไมสามารถแยกออกจากกันหรือเปน
อิสระตอกันได เพราะการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก

2.3  องคประกอบของพฤติกรรม
บลูม (Bloom  1975 : 65-197, อางถึงใน พงคกิจ ศิริยงค 2540 : 30-31)  ไดกลาวถึง

พฤติกรรมวา เปนกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยกระทําขึ้นซ่ึงอาจเปนกิจกรรมท่ีสังเกตเห็นไดหรือไม
พฤติกรรมดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ

1.  พฤติกรรมดานความรู(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้มีช้ันของความสามารถ
ทางดานความรู การใหความคิด และพัฒนาการทางดานสติปญญา

2. พฤติกรรมดานเจตคติ (Affective Domain) เปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับความสนใจ
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ความรูสึก ทาที ความชอบ ในการใหคุณคาหรือปรับปรุงคานิยมท่ียึดถือ   เปนพฤติกรรมท่ียากตอ
การอธิบายเพราะเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล

3. พฤติกรรมดานปฏิบัติ(Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมท่ีใชความสามารถใน
การแสดงออกของรางกายซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติท่ีอาจแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ หรืออาจเปน
สถานการณท่ีคาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมดานนี้เปนพฤติกรรมขั้นสุดทาย 
ซ่ึงตองอาศัยพฤติกรรมดานพุทธปญญา หรือพฤติกรรมท่ีสามารถประเมินได แตกระบวนการท่ีกอ
ใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลายขั้นตอน ทางดานสุขภาพถือวาพฤติกรรม
ดานการปฏิบัติเปนเปาหมายสุดทายท่ีจะชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

องคประกอบท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ การเกิดพฤติกรรมนั้นเปนเรื่องท่ีคอนขาง
สลับซับซอน เพราะวาพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูกับขบวนการเรียนรูซ่ึงสะสมมาตั้งแตเด็ก และอีก
ประการหนึ่งพฤติกรรมของบุคคลนี้ถูกควบคุมและหลอหลอมโดยส่ิงแวดลอม         ดังนั้น        จึงมี
องคประกอบหลายอยางท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล  เชน   องคประกอบดานจิตวิทยา 
องคประกอบดานสังคม องคประกอบทางดานเศรษฐกิจและองคประกอบทางดานการศึกษา

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆของบุคคล 
ไมวาการกระทํานั้นจะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัว หรือจะสามารถสังเกตเห็นการกระทํานั้นไดหรือ
ไมได และไมวาจะเปนการกระทําท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม พฤติกรรมแสดงออกของ
บุคคลนอกจากมีพ้ืนฐานมาจากความรูและทัศนคติของบุคคล     และพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นจาก
ขบวนการเรียนรูท่ีสะสมมาแตเด็กแลว ยังเปนผลมาจากปจจัยทางดานสังคมและสภาพแวดลอมท่ี
บุคคลไดรับ เชน ส่ิงกระตุนพฤติกรรม ท้ังภายในและภายนอกบุคคล เชน การสะสมความรูและ
ประสบการณในเรื่องนั้นๆ  การรับขาวสารรวมท้ังสถานการณท่ีบุคคลไดรับและนําไปสูการพัฒนา
ทักษะทางสังคมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นทักษะทางสังคมของบุคคลจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติของบุคคลดวยเชนกัน ในท่ีนี้ พฤติกรรม หมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติใดๆของนักเรียน
หญิงท่ีกระทําโดยรูสึกตัว โดยแสดงออกมาเพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศ และเปนพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค

2.4  พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
ความหมายของการปองกัน

  แฮริส และกูเตน(Harris and Guten 1979 : 28)    ไดใหความหมาย    พฤติกรรมในเชิง
การปองกัน(Protective Behavior) โดยหมายถึงการกระทําใดๆของบุคคลท่ีกระทําเปนปกติและ
สมํ่าเสมอท่ีมีวัตถุประสงคใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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โรเซนสตอค (Rosenstock 1974 : 330-335, อางถึงใน พีรญา อุปละ 2541: 59) กลาววา 
การท่ีบุคคลจะหาทางหลีกเล่ียงหรือปองกันโรคนั้นขึ้นอยูวาเขาคิดวาตนเองมีโอกาสเส่ียงตอการเกิด
โรค มีการรับรูถึงความรุนแรงของโรควาจะทําความเสียหายใหแกชีวิต มองเห็นประโยชนของการ
กระทําเพ่ือลดความเส่ียงและความรุนแรงของโรค และประเมินความสามารถในการแกปญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได

เบคเกอร (Becker et al. 1975 : 10- 21) กลาววา  การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมการปองกัน
หรือหลีกเล่ียงจากการเปนโรค บุคคลนั้นจะตองเช่ือวาเขามีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค และเปนโรค
แลวจะเปนอันตรายตอชีวิตและพฤติกรรมท่ีปฏิบัตินั้นจะเปนประโยชนแกเขา แรงจูงใจใหปฏิบัติ
พฤติกรรมจากปจจัยรวมอ่ืนๆ ไดแก อายุ เพศ เปนตน และปจจัยกระตุนไดแก ขาวสาร และความรูท่ี
ไดรับจากแหลงตางๆ

ในทํานองเดียวกันการท่ีนักเรียนจะมีพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศไดนั้น ตอง
เช่ือวา ตนเองมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดการลวงเกินทางเพศ และรับรูวาหากตนเองถูกลวงเกินทางเพศ
แลวจะเกิดผลเสียแกตนเองท้ังรางกายและจิตใจ มองเห็นประโยชนของการกระทําลดโอกาสเส่ียง
ตอการถูกลวงเกินทางเพศ ประเมินสถานการณและหาทางแกปญหาท่ีเปนประโยชนตอตนเอง

ระดับการปองกันการลวงเกินทางเพศ
แคปแลน (Caplan 1964,  quoted in Bloom 1996  : 2-3)ไดแบงการปองกันทางจิตวิทยา 

ออกเปน 3 ระดับ คือ
1. การปองกันเบ้ืองตน (Primary Prevention ) หมายถึงการปองกันท่ีมีการจัดกิจกรรม

ลวงหนากอนท่ีจะเกิดปญหา โดยเฉพาะในกลุมท่ีมีโอกาสหรือสภาพการณท่ีเส่ียง  การปองกันใน
ขั้นนี้เปนการสงเสริม ปองกัน หรือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพไมใหเกิดปญหา

2. การปองกันระดับท่ีสอง (Secondary Prevention) หมายถึงระดับการปองกันมุงขจัด
ปญหาใหลดระดับความรุนแรงของปญหา เปนการทุเลาปญหาหรือสถานการณ ท่ีเกิดขึ้น

3. การปองกันระดับท่ีสาม (Tertiary Prevention) หมายถึง ระดับการปองกันท่ีมุงการ
เยียวยารักษา ไมใหปญหาลุกลาม และฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพโดยเร็ว

การปองกันการลวงเกินทางเพศ
แอลเลีย และคณะ (Elliott et al. 1995 : 579-594) ไดสรุปแนวทางการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศสําหรับเด็กไว ดังนี้
1. เด็กควรไดรับการสอน การฝก    และการรับรูขอมูลท่ีเกี่ยวกับการปองกันการ
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ลวงเกินทางเพศอยูเสมอ
2. เด็กไมควรอยูในสถานท่ีหางไกลและลับตาจากผูคน ผูท่ีตกเปนเหยื่อจะแอบไปเลน

ในสถานท่ีเปล่ียวหรือในเวลากลางคืน หรืออยูเพียงลําพัง
3. เด็กไมควรเก็บความลับ หรือเรื่องราวท่ีตนถูกลวงเกินทางเพศไวเพียงลําพัง เพราะ

เปนการเปดโอกาสใหผูกระทํา  กระทําการลวงเกินทางเพศได
4 เด็กไมควรเดินทางไปสถานท่ีแหงใดตามลําพัง  แตควรมีเพ่ือนไปดวยเปนกลุม 

เพราะผูกระทําผิดอาจเลือกเหยื่อท่ีอยูเพียงลําพังหรือเดินไปโรงเรียนเพียงคนเดียว
ไดดานา (2532 : 52-63) ไดเขียนบทความ เรื่อง “การปองกันตนเองสําหรับหญิง”  และ

สรุปวา ผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อทางเพศ มักเกิดจากออกจากบานในยามวิกาล อาศัยหรือเดินทางไปใน
ท่ีอันตราย มีความสัมพันธกับชายอ่ืนท่ีไมใชสามีตน      ชอบเท่ียวกลางคืน     อยูกับผูชายตามลําพัง
ดื่มเหลา แตงตัวหรือแสดงทาทางยั่วยวน กากั่น หรือเซ็กซ่ี ดังนั้นหากมองในดานการปองกันผูหญิง
จึงไมควรปฏิบัติตนใหมีความเส่ียงตอการตกเปนเหยื่อทางเพศดังกลาว

จึงสรุปไดวา พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ  หมายถึง  การปฏิบัติตนของ
นักเรียนหญิงท่ีเปนไปเพ่ือปกปองตนเองจากการถูกลวงเกินทางเพศ  ไดแก การไมแตงกายลอแหลม 
การไมใชคําพูดท่ีมีลักษณะเชิญชวน  การไมเท่ียวกลางคืนหรือเท่ียวในสถานเริงรมย การไมดื่มสุรา
ของมึนเมา หรือยาเสพติด  การไมเปดรับส่ือลามก การไมไปในสถานท่ีเปล่ียวหรือไมอยูคนเดียว
ตามลําพัง และการไมคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เปนตน

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงเนนการปองกันเบ้ืองตน(Primary Prevention ) เปนระดับการ
ปองกันท่ีปฏิบัติการใดๆลวงหนากอนเกิดการลวงเกินทางเพศ      เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหนักเรียนถูก
ลวงเกินทางเพศพรอมทําใหนักเรียนหญิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

การลวงเกินทางเพศตอเด็ก  เปนปญหาท่ีเกิดจากหลายสาเหต ุ   และมีผลกระทบท้ังทาง
รางกายและจิตใจ ท้ังตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม ดังนั้นวิธีท่ีดีท่ีสุด คือการปองกันไมใหถูกลวงเกิน
ทางเพศ จากการศึกษาจากรายงาน เอกสารการวิจัยตางๆดังกลาวขางตน บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
และมีโอกาสถูกลวงเกินทางเพศไดในทุกกลุมอายุ  แตในท่ีนี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึง พฤติกรรมหรือ
การกระทําใดๆท่ีกลุมนักเรียนหญิงควรใหความสําคัญและนําไปปฏิบัติเพ่ือการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศ ไดแก

1. พฤติกรรมการแตงกาย คือ การไมแตงกายลอแหลม เชน การใสสายเดี่ยว นุงส้ัน
รัดรูปจนเห็นสวนสัด  เปดเผยเห็นเนินอกและสะโพก

2. พฤติกรรมทางวาจา  คือ ไมใชคําพูดท่ีมีลักษณะเชิญชวน ทาทาย หรือยั่วยุอารมณ
ทางเพศ
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  3.  พฤติกรรมการเท่ียวเตร คือ การไมเท่ียวกลางคืนหรือเท่ียวในสถานเริงรมย
4.   พฤติกรรมการใชสารเสพติด คือ ไมดื่มสุราของมึนเมา หรือยาเสพติด
5.   พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชส่ือ คือ การไมเปดรับส่ือลามก ท้ังทางหนังสือ วีดีโอ

โทรทัศน อินเตอรเนต เปนตน
6. พฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง คือ การไมไปในสถานท่ีเปล่ียว หรือไมอยูคนเดียว

ตามลําพังในท่ีไมปลอดภัย
7. พฤติกรรมการคบเพ่ือน คือ การไมคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เชน ชอบเท่ียว

กลางคืน แตงตัวลอแหลม พูดเชิญชวน ทาทายเพศตรงขาม
8. พฤติกรรมการใชศิลปะปองกันตัว คือ การฝกยูโด คาราเต และการใชอุปกรณ

ทุนแรง เชน อุปกรณไฟฟา สเปรยตางๆ เปนตน

3. ทักษะทางสังคม หรือ ทักษะชีวิต (Social Skills or Life Skills)

3.1  ความหมาย
ชินเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69)

กลาวถึง ทักษะทางสังคมหรือทักษะชีวิต (Social or Life Skills) วา    เปนความสามารถท่ีบุคคลจะ
หาทางขจัดและหลีกเล่ียงอุปสรรค หรือความขัดแยง ความทาทายท่ีเกิดขึ้นในชีวิต หรือการดํารง
ชีวิตอยางมีความสุข

 จาโรลิเมก (Jarolimek 1977 :7) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันและ
การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน เคารพสิทธิของผูอ่ืน เรียนรูการควบคุมตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง รวม
แสดงความเห็นและประสบการณกับผูอ่ืนได

จอนสัน (Johnson 1980, อางถึงใน หรรษา แกวพูลปกรณ 2541 : 20) กลาววา ทักษะ
ทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการส่ือสาร ทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน การรูจักทํางานรวม
กันและการยอมรับนับถือกัน เปนรากฐานของการสรางบุคลิกภาพใหเกิดความมุงม่ันในการปรับตน
ไดทุกโอกาส และมีความสําเร็จสูง ท้ังในปจจุบันและอนาคต

แฮจิก และแมคคาตัน (Hargic and McCartan 1986 , อางถึงใน วนิดา เตียวพานิช 2537
: 32) กลาววา ทักษะทางสังคมหมายถึง ทักษะท่ีใช เม่ือบุคคลมีการกระทําระหวางกัน ในระดับของ
การมีความสัมพันธระหวางบุคคล
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องคการอนามัยโลก (WHO 1997 :2) ไดใหความหมาย ทักษะชีวิต วา คือความสามารถ 
ในการปรับตัว และการมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง ทําใหบุคคลสามารถจัดการกับความตองการกับส่ิงท่ี
ทาทายในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

ประเสริฐ ตันสกุล และคณะ (2538 : 4) ใหความหมาย ทักษะชีวิตวา เปนความสามารถ 
และความชํานาญในการประเมินวิเคราะหสถานการณเพ่ือการตัดสินใจเลือกทางแกไขปญหาทาง
พฤติกรรมและสังคมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตไดถูกตอง

ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2539 :1) ไดใหความหมาย ทักษะชีวิตวา เปนความสามารถ 
อันประกอบดวย ความรู เจตคต ิ และทักษะในอันท่ีจะจัดการกับปญหารอบๆตัว ในสภาพสังคม
ปจจุบัน และการเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องเพศ สารเสพติด บท
บาทชายหญิง ชีวิตครอบครัวและสุขภาพ อิทธิพลของส่ือ ส่ิงแวดลอม จริยธรรม และปญหาสังคม

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2540 : 16) กลาววา ทักษะทางสังคม คือความสามารถของ
บุคคลในการท่ีจะปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงออกถึงความรู
สึกของตนเองตามสิทธิและความพึงพอใจ ตลอดจนทําใหความตองการแหงตน สามารถบรรลุได 
โดยไมละเมิดสิทธิและความพึงพอใจของบุคคลอ่ืน

โดยสรุป ทักษะทางสังคมหรือทักษะชีวิต  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการ
ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆ โดยสามารถแสดงออกถึงความตองการของตนเอง ควบคุมพฤติกรรมตนเอง  
รวมท้ังสามารถประเมิน วิเคราะหสถานการณ และหาทางเลือกท่ีจะจัดการกับปญหา  และส่ิงทาทาย
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตไดอยางเหมาะสม

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัย ใหความหมายทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความ
สามารถของนักเรียนในดานการแสวงหาขอมูลขาวสาร  การรับรูการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน     การใช
รูปแบบการจัดการกับปญหา  การใชขบวนการแกปญหา การสอนตนเอง   และการรูจักขอความ
รวมมือและขอความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน เพ่ือปองกันการลวงเกินทางเพศ

3.2  ความสําคัญของทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคมเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีทําใหมนุษยแตละคน ซ่ึงเปนหนวยหนึ่งของสังคม 

มีความสามารถในการขจัดปญหา และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีผูใหความสําคัญของทักษะ
ทางสังคมไวดังนี้

สุขุมาล เกษมสุข (2535 : 10-11, อางถึงใน เทียมจันทร พิมพวงค 2541 : 21) กลาววา 
ทักษะทางสังคมเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญตอมนุษย เพราะมนุษยไมสามารถอยูตามลําพังได 
ตองมีเพ่ือน มีกลุมสังคมท่ีจะดํารงชีวิตอยูรวมกันตั้งแตสังคมครอบครัวขยายออกไปจนเปนสังคม
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ใหญ  ทุกสังคมตองมีการติดตอสัมพันธกันจึงมีความจําเปนตองอาศัยทักษะทางสังคมท้ังส้ิน ทักษะ
ทางสังคมมีความสําคัญดังนี้

1. ความสําคัญดานสวนบุคคล ชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ยิ่งสภาพสังคมเปล่ียนแปลงมาก  ทักษะทางสังคมยิ่งมีความจําเปนมากเทานั้น บุคคลตอง
สามารถปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ส่ือความหมายทํางานรวมกัน แกปญหาของตนเองและสังคมได 
สามารถปรับตัวไดทุกสภาพแวดลอม ส่ิงเหลานี้เปนทักษะท่ีชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข

2. ความสําคัญทางดานสังคม สังคมใดมีสมาชิกท่ีเปนผูมีทักษะทางสังคมดี  รูจักเสีย
สละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม มีความคิดสรางสรรค มีความเจริญม่ันคง แตถา
สังคมใดมีในลักษณะตรงกันขาม สมาชิกจะขาดทักษะทางสังคม ไมสงบสุข และมีความเส่ือม

ทักษะทางสังคมมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคมของเด็กเปนอยางมาก และสงผล
ตอเด็กในทุกๆดาน ไมวาจะเปนทางดานจิตใจ  สังคม การเรียน  การปรับตัว และสุขภาพจิตของเด็ก
ท้ังในชีวิตปจจุบันและอนาคต ดังนั้นควรมีการแกไขและพัฒนาทักษะทางสังคมโดยครูรวมมือกับ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับเด็กทุกฝาย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2537 : 220, อางถึงใน  เทียมใจ 
พิมพวงค  2541 : 22)

นอกจากนี้ทักษะสังคมหรือทักษะชีวิต ยังมีความสําคัญในการสงเสริมและปองกันให
แกบุคคลเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถนําไปใชในโปรแกรมการศึกษาไดอยางกวาง
ขวาง และมีประสิทธิภาพ เชน โปรแกรมการปองกันการติดสารเสพติด  การปองกันการตั้งครรภ
ของวัยรุน การสงเสริมใหเกิดความคิด โปรแกรมการสอนทักษะชีวิตไดพัฒนาเพ่ือนําไปใชในการ
ปองกันโรคเอดส  การศึกษาเพ่ือสันติภาพ  การลดความรุนแรง  การจัดสงเสริมความเช่ือม่ันและ
การรูสึกภาคภูมิใจตอตนเอง (WHO 1994 : 3-4, อางถึงใน ณัฐพงษ พุดหลา 2541 : 23)  ไดแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของทักษะสังคมหรือทักษะชีวิตในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโดย
ทักษะสังคมสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหอิทธิพลจากส่ือตางๆ อิทธิพลจากกลุมเพ่ือน ใชใน
การประเมินความเส่ียง  รวมท้ังการใชเครือขายทางสังคมใหเกิดประโยชน

จะเห็นไดวา ทักษะสังคมหรือทักษะชีวิตมีความสําคัญและจําเปนในชีวิตประจําวันเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กและวัยรุนมีทักษะทางสังคม จะสามารถทําใหเกิดการ
แสวงหาความรู รับรูการส่ือสารกับผูอ่ืนไดด ี  รูจักการจัดการกับปญหา สามารถแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง และสามารถใชแรงสนับสนุนทางสังคมใหเกิด
ประโยชน  ทักษะสังคมเหลานี้จะทําใหเด็กและวัยรุนเกิดความเช่ือม่ันในตัวเอง เกิดความรูสึกการ
เห็นคุณคาในตัวเอง นําไปสูพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได
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3.3  องคประกอบของทักษะทางสังคม
มีผูกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมไวตางๆ กันดังนี้
องคการอนามัยโลก (WHO 1994  : 1-3, อางถึงใน ณัฐพงษ พุดหลา 2541 : 37-39) ได

กลาวถึง องคประกอบของทักษะชีวิตไว 10  องคประกอบ จัดเปน 5 คู ดัง แผนภูมิท่ี 1 ดังนี้

การตัดสินใจ
และ

การแกปญหา

ความคิด
สรางสรรค

และ
ความคิดอยางมี
วิจารณญาณ

การส่ือสาร
อยางมี

ประสิทธิภาพ
และ

ทักษะการสราง
สัมพันธภาพ

ความตระหนักใน
ตนเอง
และ

ความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืน

การจัดการกับ
อารมณ
และ

การจัดการกับ
ความเครียด

แผนภูมิท่ี 1 แสดงองคประกอบของทักษะชีวิต
ท่ีมา : World Health Organization 1994, อางถึงใน ณัฐพงษ พุดหลา, “การประยุกตโปรแกรมทักษะ
ชีวิตเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2541),  37.

องคประกอบท้ัง 10 ประการตามท่ี WHO กําหนดไว คือ
1. การตัดสินใจ (Decision making)    หมายถึง ส่ิงท่ีนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง

ราวตางๆ ในชีวิต ซ่ึงถาบุคคลมีการตัดสินใจภายใตเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ ในการกระทําตางๆ
ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางดานสุขภาพ โดยประเมินทางเลือก และผลท่ีไดจากการตัดสินใจ  เลือก
ทางเลือกท่ีถูกตองเหมาะสม มีผลตอสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นๆ

2. การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง เม่ือบุคคลมีปญหาเกิดขึ้นไมสามารถทํา
การแกไขได ทําใหเกิดความตึงเครียดตอรางกาย และทางจิตใจ การมีทักษะการแกปญหา จะ
สามารถชวยใหบุคคลแกปญหาตางๆ ท่ีผานเขามาในชีวิตเขาได

3. ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนสวนท่ีสนับสนุน เพ่ือการตัดสินใจ
และแกปญหาจากการคนหาทางเลือกตางๆ และผลท่ีเกิดขึ้นในแตละทางเลือก โดยการนําเอา
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ประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม แมวาบางอยางจะยังไมมีการตัดสินใจ 
และแกไขปญหาก็ตาม ความคิดสรางสรรคยังชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ตางๆท่ีเกิดขึ้นได

4. ความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสาร และประเมินปจจัยตางๆจากปญหาและสถานการณท่ีอยู
แวดลอมตัวเรา และปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม  เชน ความเช่ือ คานิยม 
แรงกดดันจากกลุมเพ่ือน และอิทธิพลจากส่ือตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของบุคคล

5.    การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)           หมายถึง ความ
สามารถของบุคคลในการใชคําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตัวเองได
อยางถูกตอง เหมาะสมตอขนบธรรมเนียม ประเพณี และสถานการณตางๆ โดยสามารถท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น ความตองการ การขอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ และการปฏิเสธ

6.    ทักษะการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship skills) เปนความสามารถ
ของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันไดอยางเหมาะสม สามารถท่ีจะรักษาหรือดํารงไวซ่ึง
ความสัมพันธท่ีด ี นําไปสูการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และรวมถึงแรงสนับสนุนทาง
สังคมท่ีไดจากการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีของบุคคลในครอบครัว

7. ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน
การเขาใจจุดดีและจุดดอยของตนเอง อะไรท่ีตนเองตองการและไมตองการ    การเขาใจในความ
แตกตางของบุคคล ไมวาจะในแงของความสามารถ เพศ วัย และระดับการศึกษา หรืออาชีพ เปนตน 
นอกจากนี้ยังสงผลตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลอีกดวย

8. ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในความ
เขาใจถึงความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล ถึงแมจะไมคุนเคยก็จะชวยใหเราเขาใจ และ
ยอมรับในความแตกตางของบุคคลอ่ืน ไมวาในแงความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา และอาชีพ 
เปนตน โดยเฉพาะบุคคลท่ีตองการไดรับความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษจากสังคม        เชน 
ผูปวยเอดส ผูปวยท่ีมีความบกพรองทางจิต

9. การจัดการกับอารมณ  (Coping with emotion) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน อีกท้ังรูวิธีการจัดการกับอารมณ ซ่ึงจะทําให
สามารถตอบสนอง และแสดงพฤติกรรมออกมาไดอยางถูกตองเหมาะสม

10. การจัดการกับความเครียด (Coping with stress) หมายถึง ความสามารถของ บุคคล
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ในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับ
ความเครียด เพ่ือใหเกิดการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม เพ่ือการลดปญหาตางๆ
ทางดานสุขภาพ

ชินเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69)
กลาวถึง องคประกอบของ Social or Life Skills ไว 6 องคประกอบ ดังนี้

1.  Information  หมายถึง ความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของในชีวิต
ประจําวันของ แตละบุคคลไดอยางเหมาะสม

2. Problem –Solving หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหาของบุคคลซ่ึงเปน
ทักษะพ้ืนฐาน ท่ีจะสามารถชวยใหบุคคลใชในการแกไขปญหา เม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นในสังคม 
โดยพิจารณาสาเหตุของปญหา ผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น และพิจารณาหาทางเลือกไดอยางเหมาะสม

3. Coping หมายถึง ความสามารถในการเตรียมการ หรือการปรับตัวของบุคคล เม่ือ
เผชิญกับสถานการณความเครียดโดยการแสดงออกท่ีใชเหตุผล ท้ังนี้เปนไปตามศักยภาพและ
ประสบการณทางสังคมของแตละบุคคลท่ีไดรับ

4. Communication หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารโดยใชคําพูดหรือกริยาทาทาง 
ของบุคคล เพ่ือใหเกิดการรับรู และความเขาใจระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. Self –Instruction หมายถึง ความสามารถในการสอน และการตระหนักในตนเอง
ของบุคคล  เพ่ือกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมตนเองใหทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

6.  Support system หมายถึง ความสามารถท่ีบุคคลมีแหลงท่ีใหการสนับสนุนจากกลุม
ของสังคม  เชน ครอบครัว  เพ่ือน และสถาบันทางสังคมอาจเปนการใหกําลังใจ คําชมเชย กําลังกาย   
เปนตน เม่ือบุคคลเผชิญกับเหตุการณท่ีมีความยุงยากในชีวิต

จากองคประกอบ ของทักษะสังคมดังกลาว ผูวิจัยสนใจองคประกอบทักษะสังคม ตาม
แนวความคิดของ Schinke and Glichrist เนื่องจากองคประกอบท้ัง 6 ดาน มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับลักษณะการปองกัน และสามารถนําองคประกอบมาใชเปนแนวทางสรางเปนเครื่อง
มือวัดความสามารถของนักเรียน เพ่ือทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ โดยกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวองคประกอบท้ัง 6 ดานท่ีกลาวมาขางตน ดังนี้

1.   ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills) หมายถึง  ความสามารถของ
นักเรียนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ จากแหลงขอมูล
ตางๆ ท้ังภายในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จากการเรียนการสอนในโรงเรียน และ
ภายนอกโรงเรียน เชน จากการแนะนําอบรมส่ังสอนของบิดามารดา ญาติหรือผูปกครอง เพ่ือนๆ 
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หรือจากสถาบันทางสังคมอ่ืน เชน หนวยงานราชการกระทรวงสาธารณสุข   องคกรเอกชน  มูลนิธิ
ท่ีใหการชวยเหลือ หรือจากส่ือตางๆ   เชน    ส่ือส่ิงพิมพ   วิทยุ  วีดิโอ อินเตอรเนต เปนตน

2.  ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับ
การเลือกรูปแบบในการจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชเหตุผลและมุงท่ีตัว
ปญหาเม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ ในท่ีนี้ พิจารณาจากการเลือกแนวทาง
จัดการกับปญหาโดยมุงการใชเหตุผลมากกวาอารมณ

3.  ทักษะการแกปญหา ( Problem – Solving Skills)            หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนเกี่ยวกับขบวนการคิดแกปญหา เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศได
อยางเหมาะสม ในท่ีนี้ พิจารณาจาก (1) การรับรูปญหา (2) ระบุสาเหตุของปญหาและโอกาสเส่ียง
(3) เลือกทางแกปญหาท่ีเปนผลดี  และเปนประโยชนตอตนเอง

4. ทักษะการส่ือสาร( Communication Skills)  หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจถึงคําพูดและภาษาทาทางของคูสนทนาท่ีส่ือไปในทิศทางของการ
ลวงเกินทางเพศ  เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ

5.  ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction Skills) หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับการบอกและการสอนตนเอง รวมถึงการรูจักตนเองวาส่ิงใดควรกระทํา หรือควรละเวน ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ เชน การเตือนตนเองใหละเวนจากการแตงกายท่ี
ลอแหลม  หรือพูดจาเชิญชวน หรือเท่ียวกลางคืน หรือดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด หรือคบ
เพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

6. ทักษะเพ่ือการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) หมายถึง         
ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน หรือการไดรับ
การเสริมแรง เชน การขอความเห็นชอบ  และกําลังใจ        ทําใหตนเองไดรับการยอมรับจากบุคคล
ในครอบครัว ครู เพ่ือน  และบุคคลในสังคม เพ่ือนํามาใชในปฏิบัติตนในการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศ

ทักษะทางสังคมท้ัง 6 ดาน ดังกลาว มีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายไดดังนี้
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3.4 ทักษะทางสังคมที่เกี่ยวของกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ

3.4.1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information   Skills)
         ความหมาย
         การแสวงหาขอมูลขาวสารมีความสําคัญตอคนในสังคมปจจุบัน ซ่ึงมีความจําเปน

ท่ีจะนําขอมูลขาวสารไปใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดประสิทธิภาพและการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม การแสวงหาหรือใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง สําหรับการแสวงหาขอมูล
ขาวสารมีผูใหความหมายไวหลายลักษณะ ซ่ึงผูวิจัยรวบรวมได ดังนี้

เชน และเฮอรนอน (Chen and Hernon 1982 : 5, อางถึงใน  วิไลลักษณ
สิงหไตรภพ 2539 : 17)  ไดใหความหมายวา การแสวงหาขอมูลขาวสาร หมายถึง การกระทําหรือ
การปฏิบัติใดๆของบุคคลท่ีจะคนหาขอมูลเพ่ือตอบสนองความตองการ การแสวงหานั้นอาจกลาว
ไดวา เปนแนวทางในการปฏิบัติท่ีบุคคลกระทําเพ่ือสนองความตองการของตน

ไครคิลัส (Krikelas 1983 : 5, อางถึงใน วิไลลักษณ สิงหไตรภพ 2539 : 17)
อธิบาย การแสวงหาขอมูลขาวสาร  คือ  กิจกรรมท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล
ขาวสารท่ีสนองความตองการท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับความสนใจสวนตัว หนาท่ีการงาน    และการ
เรียนรู  พฤติกรรมเชนนี้เริ่มขึ้นเม่ือบุคคลนั้นตองการรู ศึกษา วิเคราะหเรื่องราวหรือปญหาใดปญหา
หนึ่ง และพบวาความรูท่ีตนมีอยูนั้นไมเพียงพอจึงตองการความรูเพ่ิมเติม

จึงสรุปไดวา ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารเปนความสามารถของบุคคล ใน
การกระทําหรือปฏิบัติเพ่ือหาขอมูลขาวสารเพ่ือตอบสนองความตองการของตน ท่ีจะสามารถนําไป
ใชในชีวิตท้ังดานการเรียนและการงาน ในท่ีนี้ผูวิจัย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
แสวงหาขอมูลขาวสารใดๆท่ีเกี่ยวของกับการลวงเกินทางเพศ      จากแหลงขอมูลตางๆท้ังภายใน
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ  และภายนอกโรงเรียน เชน จากการแนะนํา อบรม ส่ังสอน
ของบิดามารดา ญาติหรือผูปกครอง จากเพ่ือนๆ    หรือจากสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เชน หนวยงาน
ราชการตางๆ   องคกรเอกชน  หรือมูลนิธิท่ีใหการชวยเหลือ รวมท้ังจากส่ือตางๆ   เชน   ส่ือส่ิงพิมพ   
วิทยุ  วีดีโอ อินเตอรเนต เปนตน       ท่ีจะสามารถนําไปใชในการปองกันการลวงเกินทางเพศของ
ตนเองได

ความสําคัญของการแสวงหาขอมูลขาวสาร
ในสังคมปจจุบัน ถือไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร มนุษยจําเปนตองแสวงหาขอมูล

เพ่ือใหทันตอสถานการณ และการท่ีบุคคลสามารถแสวงหาไดและกวางขวางมากเทาไรจะสามารถ
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ชวยในการพัฒนาบุคคลในการนําขอมูลไปใชในการวางแผนแกไขปญหา   และตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง สงผลตอการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ (ประภาวด ี  สืบสนธ์ิ 2532 : คํานํา, อางถึงใน 
วิไลลักษณ สิงหไตรภพ 2539 : 9) ดังนั้นการแสวงหาขอมูล  ความรู ขาวสาร ของคนในสังคม จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนรูปแบบของการ
ทํางาน  การเรียน การพักผอนและการแกไขปญหาประจําวัน(King and Palmer 1980 : 68, อางถึงใน 
รัชนี โพธ์ิออน 2532 : 7)

 จึงพอสรุปไดวา การแสวงหาขอมูลขาวสารมีความสําคัญและจําเปนสําหรับคนใน
สังคมปจจุบันอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมนักเรียนนักศึกษาซ่ึงเปนวัยแสวงหาความรูและประสบการณ
และนําขอมูลตางๆไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมสวนรวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น ดังนั้น การแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียนจากแหลงขอมูลตางๆท้ังท่ีมาจากตัวบุคคล 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ส่ือตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการลวงเกินทางเพศ จึงนับวาเปนส่ิงสําคัญ
และสามารถนํามาใชในการปองกันการลวงเกินทางเพศแกนักเรียนได

แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน
แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน หมายถึง แหลงท่ีนักเรียนใชแสวงหาความรู ขอมูล

ขาวสารเพ่ือสนองความตองการของนักเรียนแตละคน      การจําแนกตามลักษณะท่ีมาของขอมูล
ขาวสารตามแนวของ เชน และเฮอรนอน (Chen and Hernon  1982 : 52-53, อางถึงใน วิไลลักษณ 
สิงหไตรภพ 2539 : 10) ไดศึกษาความตองการขอมูลขาวสารของประชาชนในนิวอิงแลนด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดจัดกลุมออกเปน 3 กลุม ดังนี้

1. บุคคล ไดแก ความคิดและประสบการณตนเอง เพ่ือน เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน
และญาติ

2. สถาบัน ไดแก ผูท่ีทํางานในรานคา บริษัท หรือวงธุรกิจ                บุคคลในวิชาชีพ
ผูนําศาสนา เจาหนาท่ีของรัฐ โรงเรียน หองสมุด หนวยงานสาธารณกุศล หรือหนวยงานบริการ
สังคม

3. ส่ือ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ โทรทัศน วิทยุ สมุดโทรศัพท ส่ือรูปแบบ
อ่ืนๆ เชน อินเตอรเนต

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน คือ แหลงท่ีนักเรียน
ใชเปนแหลงคนควา หาความรู ซ่ึงอาจเปน บุคคล สถาบัน และส่ือตางๆ ในงานวิจัยนี้ผูวิจัย หมายถึง 
แหลงขอมูลขาวสารท่ีนักเรียนสามารถใชเปนแหลงคนควาหาความรูเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ 
ซ่ึงเปนแหลงขอมูลตางๆท้ังในโรงเรียน เชน หองสมุด จากการเรียนการสอน และแหลงขอมูลนอก
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โรงเรียน  เชน จากการแนะนํา อบรม  ส่ังสอนของบิดามารดา ญาติหรือผูปกครอง จากเพ่ือนๆ หรือ
จากสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เชน หนวยงานราชการตางๆ   องคกรเอกชน  มูลนิธิท่ีใหการชวยเหลือ 
หรือจากส่ือตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ  วีดิโอ อินเตอรเนต เปนตน

3.4.2  ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills)
          ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 141-225, อางถึงใน

สดใส  นิยมจันทร 2541 : 26-27)    ผูสรางทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณทางดานความคิดของการเกิด
ภาวะเครียดดานจิตใจ (The Cognitive Phenomenological Theory of Psychological Stress) ทฤษฎีนี้
เนนเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธ (Transaction) ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม      ประกอบดวย 2 
กระบวนการ  คือ การประเมินสถานการณ (Appraisal) และการเผชิญปญหา (Coping) ดังราย
ละเอียดดังตอไปนี้

1. การประเมินสถานการณ  เปนกระบวนการทางดานความคิด แบงได 2 ชนิด
คือ

1.1 การประเมินปฐมภูมิ(Primary Appraisal)เปนการประเมินวาสถานการณ
นั้นมีผลกระทบอยางไรตอบุคคล

1.2 การประเมินทุติยภูมิ (Secondary Appraisal) เปนการประเมินถึงแหลง
สนับสนุน และทางเลือกตางๆ ในการจัดการกับสถานการณนั้นๆ

            กระบวนการประเมินท้ังสองนี้     อาจเกี่ยวของกันไดโดยบุคคลจะประเมิน
สถานการณตางๆ ออกมาใน 3 ลักษณะ คือ
                                 1. ไมรายแรงหรือใหผลในทางบวกกับตนเอง

                               2. ไมมีผลดีหรือเปนผลเสียกับตนเอง
                               3.  เปนภาวะเครียด

2.  การเผชิญปญหา   เม่ือบุคคลประเมินสถานการณแลววาสถานการณนั้นกอให
เกิดภาวะเครียดหรือปญหากับตนเองจะมีพฤติกรรมการเผชิญปญหานั้นๆในลักษณะดังตอไปนี้

2.1 พฤติกรรมแบบเนนแกปญหา (Problem-Focused Coping Behavior)
โดยมุงแกไขท่ีตัวปญหาหรือส่ิงแวดลอมท่ีทําใหเกิดภาวะเครียดหรือปญหานั้นๆ  กลาวคือ  เปนการ
ใชกระบวนการแกปญหาในการตัดสินใจเลือกทางท่ีจะจัดการกับสถานการณ     โดยมุงไปท่ีตนเหตุ
ของปญหา จาโลวิค และคณะ (Jaloweic and others 1982 : 137-161, อางถึงใน อุษา  เชาวลิตร 2540 
: 27-28) ไดรวบรวมพฤติกรรมท่ีจะจัดเปนพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหานี้  รวบ
รวมได 15 พฤติกรรม คือ  (1) การยอมรับสถานการณ   (2) การคนหาความหมายของสถานการณ 
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(3) แยกแยะสถานการณออกเปนสวนยอย (4) การตั้งเปาหมายในการแกปญหา (5) การอภิปราย
ปญหากับผูอ่ืน (6) การพยายามเปล่ียนแปลงสถานการณอยางกระตือรือรน        (7) การควบคุม
สถานการณบางสวนท่ีสามารถทําได  (8) การคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหา (9) การพิจารณา
ปญหาอยางใจเปนกลาง  (10) การนําประสบการณเดิมมาชวยแกปญหา (11) การคิดวิธีแกปญหาไว
หลายๆวิธี  (12) การทําทุกส่ิงทุกอยางท่ีพอจะแกปญหาได    (13) การใชวิธีแกปญหาหลายๆวิธี 
(14)  การหาคนอ่ืนมาชวยเหลือในการแกปญหา   (15) การเริ่มตนทําส่ิงอ่ืนท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น

    2.2  พฤติกรรมแบบเนนทางอารมณ (Emotion-Focused Coping Behavior)  
เปนการจัดการกับปญหาในลักษณะของการลดความไมสบายใจ     เม่ือพบวาไมสามารถแกไข
สถานการณนั้นๆได เปนการทําใหรูสึกวาอันตรายจากสถานการณนั้นลดลง แตความเปนจริงนั้น
อันตรายนั้นไมไดลดลง และสถานการณนั้นไมไดเปล่ียนแปลงไป จาโลวิค และคณะ (Jaloweic and 
others 1982 : 157- 162) ไดรวบรวมพฤติกรรมท่ีจัดเปนพฤติกรรมการเผชิญปญหา แบบมุงแกไข
ทางอารมณไวได 25 พฤติกรรม คือ  (1)  การมองโลกในแงด ี(2) การฝนกลางวัน (3) การแชงดา (4)
การหงุดหงิด (5) การวิตกกังวล (6) การรองไห (7) การนอน (8) การสวดมนต  ไหวพระ (9) การฝก
สมาธิ เลนโยคะ (10) การออกกําลังกาย (11) การระบายความเครียดกับคนอ่ืนและส่ิงของ    (12) 
การหาความสบายใจจากคนใกลชิด (13) การยอมแพจากสถานการณ เพราะคิดวาผิดหวัง  (14) การ
ยอมแพจากสถานการณเพราะคิดวาเปนชะตากรรม (15) การปลอยใหสถานการณคล่ีคลายไปเอง 
(16) การปดปญหาออกจากความคิด (17) การปลอบใจตนเองใหเลิกวิตกกังวล (18) การแยกตัวเอง 
(19) การหนีปญหา (20) การตําหนิผูอ่ืน (21) การกินมากขึ้นหรือการสูบบุหรี่  (22) การใชยาทําให
จิตใจสบาย (23) การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล (24) การใชอารมณขัน  (25) การมองโลกในแงราย

จากแนวการเผชิญปญหา ของลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984, 
quoted in  Bloom 1996 : 41) ไดแบงวิธีการเผชิญปญหาไว 2 ประเภท คือ

1. การเผชิญปญหาท่ีมุงเนนท่ีตัวปญหา (Problem-Focused Coping ) โดยมุงแกไขท่ี
ตนตอของปญหา หรือส่ิงแวดลอมท่ีทําใหเกิดภาวะเครียดนั้นๆ เปนการใชกระบวนการแกปญหาใน
การตัดสินใจเลือกทางท่ีจะจัดการกับสถานการณ  เปนวิธีการเผชิญปญหาของบุคคลท่ีจะลด
ความเครียด โดยมุงไปท่ีเปาหมาย และใชเหตุผลท่ีจะเผชิญกับปญหา นั้นๆ

2. การเผชิญปญหาท่ีมุงเนนใชอารมณ (Emotion-Focused Coping)  เปนการจัดการกับ
ปญหาในลักษณะของการลดความไมสบายใจ เม่ือพบวาไมสามารถแกไขสถานการณนั้นๆได เปน
การทําใหรูสึกวา อันตรายจากสถานการณนั้นลดลง แตความเปนจริงนั้นอันตรายนั้นไมไดลดลง 
และสถานการณนั้นไมไดเปล่ียนแปลงไป
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สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมุงเนนทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ของ
นักเรียนหญิงเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบในการจัดการกับปญหาเม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูก
ลวงเกินทางเพศ โดยมุงเฉพาะรูปแบบการเผชิญปญหาแบบมุงเนนท่ีตัวปญหาและใชเหตุผลมาก
กวาอารมณ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเผชิญปญหา
พฤติกรรมการเผชิญปญหาเปนผลกระทบจากการเผชิญปญหาซ่ึงบุคคลใชใน               

การปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทันทีท่ีสถานการณถูกรับรูวาเปนส่ิงคุกคามตนเอง เม่ือนั้น กระบวน
การเผชิญปญหาจะเริ่มขึ้น โดยเริ่มจากบุคคลประเมินสถานการณขั้นท่ีหนึ่ง  ซ่ึงเนนท่ีการประเมิน
อันตรายของสถานการณแลวติดตามมาดวยการประเมินครั้งท่ีสอง ซ่ึงเนนท่ีการประเมินแหลง
ประโยชนและวิธีการท่ีจะเผชิญกับส่ิงท่ีมาคุกคามตนเอง พฤติกรรมการเผชิญปญหา คือ พฤติกรรม
ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีเปาหมายเพ่ือกําจัดส่ิงท่ีมาคุกคามโดยตรงหรือมีเปาหมายเพ่ือ
ลดความรูสึกไมสบายใจในตัวบุคคล หลังจากแสดงพฤติกรรมเผชิญปญหาไปแลว บุคคลจะ
ประเมินสถานการณซํ้าอีก การประเมินซํ้านี้จะเปนการเริ่มตนกระบวนการเผชิญปญหาอีกถาผลจาก
การประเมินนี้พบวายังมีส่ิงคุกคามตนเองอยูในสถานการณ

พฤติกรรมการเผชิญปญหาเกิดขึ้นในตัวบุคคล จะมีการพัฒนาการไปพรอมๆกับขั้น
ของพัฒนาการ (Developmental Stages) ดานอ่ืนๆ เวลแลนท และกาซดา (Vaillant  and Gazda
1971, quoted in Garland and Bush 1982  : 110) ในการพัฒนาจากวัยทารกสูวัยชรา บุคคลจะตอง
ประสบกับสถานการณหลายดานตามขั้นของพัฒนาการเหลานั้น การไดประสบการณและไดเผชิญ
กับสถานการณในรูปแบบตาง ก็คือ การพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปญหาในตัวบุคคลขึ้นนั่นเอง 
เพ่ือความเขาใจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเผชิญปญหา           จึงกลาวถึงพัฒนาการของ
พฤติกรรมการเผชิญปญหาแตละแบบ ดังนี้

1. พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบเนนอารมณ คือ พฤติกรรมท้ังหมด
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเผชิญปญหา  ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือลดความไมสบายใจในตัวบุคคลท้ังระดับ
จิตสํานึกหรือระดับจิตใตสํานึก เวลแลนท (Vaillant 1971, quoted in Garland and Bush 1982 :19-
95) ไดอธิบาย พัฒนาการของกลไกทางจิต ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเผชิญปญหา แบบเนนอารมณวา
กลไกทางจิตสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 1) กลไกทางจิตแบบรักตัวเอง (Narcissistic 
Defense)  2) กลไกทางจิตแบบไมบรรลุนิติภาวะ (Immature Defense)          3) กลไกทางจิตแบบ
โรคประสาท (Neurotic Defense)  และ 4) กลไกแบบบรรลุวุฒิภาวะ (Mature Defense) กลไกทางจิต
แบบรักตนเองนับเปนกลไกทางจิตท่ีระดับพัฒนาการต่ําสุด ซ่ึงจะพบไดปกติในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 
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เม่ืออายุมากขึ้น กลไกทางจิตแบบนี้จะหมดไปจะมีกลไกทางจิตแบบใหมเขามาแทนท่ี กลไกทางจิต
แบบท่ีมีระดับของพัฒนาการสูงขึ้น คือกลไกทางจิตแบบไมบรรลุวุฒิภาวะซ่ึงจะพบไดปกติในเด็ก
อายุ 3-6 ป กลไกทางจิตในระดับท่ีสาม ไดแก กลไกทางจิตแบบโรคประสาท     จะพบไดในคน
ทุกๆวัยโดยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตอายุประมาณ 3 ป กลไกทางจิตแบบท่ีมีการพัฒนาสูงสุด คือ กลไก
ทางจิตแบบบรรลุวุฒิภาวะจะพบไดในผูท่ีมีสุขภาพจิตดีท่ัวไป โดยเริ่มพัฒนาขึ้นในชวงอายุ
ประมาณ 12 ป และเช่ือวาจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลสามารถพัฒนาเอกลักษณของตนเองไดสําเร็จ 
การแลน และบัช  (Garland and Bush  1982 : 110)   กลไกทางจิตท่ีมีกลไกการเกิดไมซับซอนและมี
ระดับของการรูสํานึกสูงท่ีสุด คือ เปนลักษณะของผูใหญท่ีมีสุขภาพจิตดี

2. พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบเนนแกไขปญหา    คือ พฤติกรรม
ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเผชิญปญหา               ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือกําจัดส่ิงท่ีคุกคามตนเองใน
สถานการณโดยตรง  พฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบเนนแกไขปญหาอาจเกิดขึ้นในตัวบุคคลจาก
กลไก 3 ประการ คือ 1) เกิดจากการไดรับการอบรมส่ังสอนจากพอแม ญาติพ่ีนอง หรือไดรับการ
ถายทอดความรูจากบุคคลอ่ืนในแวดลอมของบุคคลอ่ืน การแลน และคณะ (Garland and Bush  
1982 : 12)  2) ไดเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืนในสังคมโดยมิไดรับการส่ังสอนหรือใหความรูโดยตรง 
กิลลิรา และมีสสิค(Aguilera and Messick 1974)  3) จากการลองผิดถูกของบุคคลเอง ไมลลอน 
(Millon  1969, quoted in Garland and Bush 1982  : 12) เม่ือพฤติกรรมการเผชิญปญหาไดเกิดขึ้น
แลวพฤติกรรมนั้นจะคงอยูหรือไมขึ้นอยูกับการไดรับแรงเสริมในทางบวกจากพฤติกรรมนั้น ไดแก 
การแสดงพฤติกรรมแลวเกิดผลลัพธท่ีบุคคลพึงพอใจ การประสบความสําเร็จในการกําจัดส่ิง
คุกคามภายในสถานการณไปได   พฤติกรรมท่ีไดรับแรงเสริมในทางบวก เชนนี้ จะถูกนํามาใชใน
สถานการณท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน และประสบการณในการใชพฤติกรรมการเผชิญปญหาใน
สถานการณตางๆเชนนี้จะสะสมกันเขาในตัวบุคคลพัฒนาเปนความเช่ือวาสถานการณเชนไรท่ีตน
สามารถจัดการได ทัศนคติตอสถานการณจะพัฒนาใหบุคคลมีความเช่ือวา ตนมีทักษะในการใช
พฤติกรรมเฉพาะเปนอยางดี (Sugarman  1986 : 161)

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใหความหมาย ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกแนวทางในการจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม ในท่ี
นี้ คือ การเลือกแนวทางจัดการกับปญหาโดยมุงท่ีตัวปญหาและใชเหตุผลมากกวาอารมณ  เม่ืออยูใน
สถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ   เชน ถูกชักชวนใหอยูตามลําพังหรืออยูในสถานท่ี
เปล่ียว ถูกทําอนาจาร เปนตน
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3.4.3  ทักษะการแกปญหา  (Problem- Solving Skills)
          นิยามและความหมาย
          ทักษะการแกปญหา(Problem- Solving Skills) ไดมีผูรวบรวมความหมายไว 

หลายความหมายดังนี้
          ไอเซง และคณะ (Eysenck et al. 1972 44, อางถึงใน ดุษฎี เจริญสุข 2540 : 36) 

ไดใหความหมายของทักษะการแกปญหาวา   เปนความสามารถของบุคคลในการคิดท่ีเปนขบวน
การจําเปนตองใชความรูในการพิจารณาสังเกตปรากฏการณและโครงสรางของปญหานั้นๆ เพ่ือให
บรรลุเปาหมาย

           องคการอนามัยโลก (WHO 1994 :1-3,  อางถึงใน ลัดดา ไตรเทพชนะภัย  2540 :
16)  ไดระบุไวในองคประกอบของทักษะชีวิต วา ทักษะการแกปญหา (Problem- Solving Skills)
หมายถึง เปนความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสีย 
ของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม  สามารถลงมือแกปญหาได
อยางถูกตอง

กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 259,  อางถึงใน ดุษฎี เจริญสุข 2540 : 35) ไดให
ความหมายทักษะของการแกปญหาวา หมายถึง   ความสามารถในการใชประสบการณเดิมจากการ
เรียนรูท้ังทางตรงและทางออม (เรียนรูดวยตนเอง) มาแกปญหาใหมท่ีประสบ ซ่ึงการแกปญหาจะ
สําเร็จไดผลขึ้นอยูกับระดับความสามารถของเชาวปญญา การเรียนรู การคิดแบบเปนเหตุเปนผล วิธี
การแกปญหามักแตกตางกันแลวแตประสบการณของผูเรียนและสภาพการณของปญหาท่ีเกิดขึ้น

องคการยูเนสโก (UNESCO 1994 : 52, อางถึงใน ดุษฎี เจริญสุข 2540 : 35) ได
ระบุวาหลักสูตรท่ีจะพัฒนาทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ ควรมุงใหนักเรียนสามารถ

          1. รูถึงปญหา แยกแยะสาเหตุของปญหา
          2. วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
          3. ตั้งสมมติฐานทางเลือกจากขอมูลท้ังหมด
          4. คิดถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น

                         5. ตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผล และรับผิดชอบ
           เวียร (Weir  1974 : 18) ไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
           ขั้นท่ี 1 ขั้นในการตั้งปญหา
           ขั้นท่ี 2 ขั้นในการวิเคราะหปญหา

                  ขั้นท่ี 3 ขั้นในการเสนอวิธีการแกปญหา
             ขั้นท่ี 4 ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ
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           จากขั้นตอนในการคิดแกปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน   ผูวิจัยสนใจขั้นตอนการ
แกปญหาของเวียรมากท่ีสุด เพราะมีขั้นตอนท่ีชัดเจน รัดกุม เหมาะสําหรับนําขั้นตอนมาสรางเปน
เครื่องมือ เพ่ือวัดความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นในการตั้งปญหา หมายถึง นักเรียนสามารถระบุขอบเขตของปญหา
ตามสถานการณท่ีกําหนดได โดยสามารถตอบไดวาอะไรคือปญหาจากสถานการณนั้น

2. ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหา หมายถึง นักเรียนสามารถแยกแยะหา
สาเหตุของปญหาได

3. ขั้นตอนในการเสนอวิธีแกปญหา หมายถึง นักเรียนสามารถคิดคน  และ
เสนอวิธีการแกปญหาจากสาเหตุของปญหาได

4. ขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง นักเรียนสามารถตรวจสอบผล
ของการแกปญหา จากวิธีการแกปญหาในขั้นตอนท่ี 3ไดวา เม่ือแกปญหาแลวผลท่ีเกิดขึ้นจะเปน
อยางไร

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills)
เปนความสามารถของบุคคลในการรับรูปญหา  หาสาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา และทางเลือก 
ประเมินทางเลือก    ตัดสินใจเลือกทางแกไขปญหา            และลงมือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
เปนกระบวนการท่ีตองอาศัยสติปญญา โดยบุคคลรวบรวมประสบการณเดิมมาใชในการแกไข
ปญหาท่ีประสบใหม โดยมีแบบแผน พฤติกรรม วิธี และขั้นตอนตางๆใหสําเร็จถึงจุดมุงหมายท่ี
ตองการ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใหความหมาย ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับขบวนการคิดแกปญหา    เม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศไดอยาง
เหมาะสม ในท่ีนี้ พิจารณาจาก (1) การรับรูปญหา (2) ระบุสาเหตุของปญหาและโอกาสเส่ียง (3)
เลือกทางแกปญหาท่ีเปนผลดีและเปนประโยชน ตอตนเอง

3.4.4  ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)
          นิยามและความหมาย
          ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางบุคคล พบวา มีผูใหความหมาย 

ของการส่ือสารระหวางบุคคลไวหลายแนวคิด ผูวิจัยไดรวบรวม ดังนี้
          ลองแมน (Longman  1983 :198, อางถึงใน  ดุษฎี เจริญสุข 2540 : 39) ไดให

ความหมายวา   เปนความสามารถของบุคคลในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความคิด      หรือ
ความเห็น โดยใชการพูดและการเขียนเปนวิธีการสําคัญของการส่ือสาร
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บิทเทอร (Bitter, อางถึงใน รัญจวน คําวชิรพิทักษ 2538 :30-9)          กลาววา 
ทักษะการส่ือสาร คือ ความสามารถของบุคคลท่ีกระทําท่ีใหเขาใจสัญลักษณรวมกัน (The act of 
sharing symbol) โดยสัญลักษณแบงออกเปน 2  ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา (Verbal and 
Nonverbal) และสัญลักษณตางๆรวมกันเปนสาร(Message) ของกระบวนการส่ือสาร  เพ่ือทําความ
เขาใจรวมกัน ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญยิ่งของการส่ือสารใหบรรลุเปาหมาย

องคการอนามัยโลก (WHO 1994 :1, อางถึงใน พิชัย ไทยอุดม 2540 :60)
 กลาวถึง ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง   ความสามารถของบุคคลในการใช
คําพูดและภาษาทาทาง เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและสถานการณตางๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความตองการ 
การขอรอง ตักเตือนชวยเหลือ และขอความชวยเหลือ

          กรมอนามัย (2539 :2, อางถึงใน พิชัย ไทยอุดม 2540 :60 ) ไดกลาวถึง ทักษะการ
ส่ือสาร (Communication Skills) วา เปนความสามารถในการใชคําพูด และภาษาทาทางส่ือสาร
ความรูสึกนึกคิดของตน ตลอดจนการรับรูความรูสึกนึกคิดของอีกฝาย

 สรุปไดวา ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแลก
เปล่ียนและการรับรูขอมูลท้ังทางดานความคิด ความรูสึก และความตองการของตนเองและผูอ่ืน 
โดยใชท้ังภาษาถอยคํา และภาษาทาทาง เพ่ือใหเกิดการรับรูและความเขาใจซ่ึงกันและกัน

 การจําแนกประเภทของการส่ือสาร
 รัญจวน คําวชิรพิทักษ (2538 : 30-9) ไดจําแนกประเภทของการส่ือสาร โดยใชลักษณะ

ของการส่ือสารเปนเกณฑ ไดแก
 1. การส่ือสารดวยวัจนภาษา (Verbal Communication)  คือการใชคําพูด
 2. การส่ือสารดวยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) เปนการติดตอส่ือสาร

โดยไมใชคําพูด ไดแกการแสดงออกทางสีหนา (Facial expression) การแสดงออกทางน้ําเสียง 
(Tone of voice) การสัมผัส (Sense of touch) การดมกล่ิน (Small) การเคล่ือนไหวของรางกาย (Body 
motion)

 หลุย จําปาเทศ (2533 : 61-63, อางถึงใน สุพิศ ธนขาว 2542 : 41) กลาวถึง การใชภาษา
คําพูด และภาษาสีหนาทาทางไวดังนี้

 1. ภาษาคําพูด (Verbal Language)   หรือภาษาพูด    เปนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน
มีความละเอียดลึกซ้ึง มีน้ําเสียงหนักเบาแสดงถึงความรูสึกหรืออารมณของผูพูด และสามารถ
บรรยายใหเห็นภาพพจนไดอยางดี
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 2. ภาษาสีหนาทาทาง (Body Language or Non- Verbal Language) เปนภาษาท่ีมี
ความหมายดวยตัวของมันเอง หรือใหควบคูไปกับภาษาพูดเพ่ือทําใหภาษาท่ีใช มีประสิทธิภาพ 
ภาษาทาทางท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ภาษาสีหนาทาทางท่ีแสดงออกจากใบหนาและสายตา เพราะจะแสดง
ถึงสวนลึกหรือความรูสึกท่ีอยูภายในใจ ซ่ึงขอยกตัวอยางในการใชภาษาสีหนาทาทาง ดังนี้

2.1  ภาษาจากสายตา เชน  การแสดงความรูสึกโดยการใชสายตา   สามารถบอกได
ท้ังความรูสึกท่ีชอบและไมชอบ ตองการความชวยเหลือหรือไมแยแส เปนตน ซ่ึงเปนสวนลึกของ
ความรูสึกท่ีซอนไวในใจ

2.2  ภาษาจากการแสดงออกทางใบหนา เชน  การเลิกคิ้ว การทําจมูกยน การยิ้ม
การขบกราม กัดฟน เปนตน ก็ยอมแสดงถึงความรูสึกไดมากเชนกัน

2.3  ภาษาจากมือ เชน การบิดมือ การกํามือแนน การหักนิ้วเบาๆ หรือการทํามือ
เปนรูปตางๆ  เปนตน

2.4  ภาษาจากรางกาย เชน การยืน การนั่ง การนอน ในลักษณะตางๆกัน สามารถ
ส่ือความหมายตอคูสนทนาแตกตางกัน

การแสดงออกทางภาษาทาทางมีอิทธิพลอยางมากในการส่ือสาร เราจึงสามารถใช
ภาษาท้ังสองใหสอดคลองเหมาะสมกับการส่ือสัมพันธ หรือส่ือความหมายกัน จะสามารถประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายได

องคประกอบของการส่ือสาร
ยงยุทธ วงศภิรมศานติ์ (2540 :31) กลาวถึง องคประกอบของการส่ือสารวา การพูดคุย

หรือการส่ือสารกันท้ังสองฝายนั้น  นอกจากการส่ือกันดวยคําพูด คือ สวนของภาษาทาทาง และการ
ส่ือสารท่ีดีจะตองใชองคประกอบทางภาษาท้ัง 5 องคประกอบดวยกัน เชน

การสบตา จะทําใหพูดจากันไดเขาใจงายขึ้น การสบตายังชวยใหเกิดการระงับอารมณ
ท่ีเกิดขึ้นระหวางการพูดคุยกันดวย

สีหนา  สีหนาท่ีรับฟง หรือการยิ้มแยมแจมใส ยอมดีกวาการแสดงสีหนาเมินเฉย    
หนาบ้ึงตึง นอกจากนี้ยังสังเกตสีหนาของคูสนทนาทําใหเราทราบความรูสึกไดดีวาเขากําลังโกรธ 
กังวล นอยใจ เสียใจ เปนตน ซ่ึงจะทําใหเราเลือกท่ีจะพูดจากับเขาไดอยางเหมาะสม

ทาทาง ทาทางท่ีแสดงออกซ่ึงการรับฟงและทําใหคูสนทนาอยากพูดคุยดวย   ไดแก 
การผงกศรีษะรับฟง การโนมเขาหาตัว   คนท่ีใชอารมณจะแสดงอีกลักษณะหนึ่ง   เชน  การกอดอก 
ยืนตัวแข็ง เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

การสัมผัส เชน การจับมือ จับตนแขน การโอบกอด จะใหความรูสึกความเขาใจ อบอุน
รักใครสนิทสนม ไดเปนอยางดี

ระยะหาง การพูดคุยจะดีขึ้น หากท้ังสองฝายพูดคุยในระยะใกลกัน   การพูดกันใน
ระยะหางจะทําใหเกิดเสียงดังและไมมีการสบตากันจะทําใหเกิดความเขาใจผิด

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปและใหความหมาย ทักษะการส่ือสาร   คือ
ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจถึงคําพูดและภาษาทาทางของคูสนทนาท่ี
ส่ือไปในทิศทางของการลวงเกินทางเพศเม่ืออยูในสถานการณเส่ียงตอการลวงเกินทางเพศ เชน การ
ชักชวนใหกระทําหรือรวมมือในการกระทําทางเพศ การถูกชักชวนไปในสถานท่ีเปล่ียวหรือท่ีลับตา 
การถูกสัมผัสรางกายบริเวณท่ีเปนสวนตัว  เปนตน

3.4.5  ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction Skills)
          นิยามและความหมาย
          มีเชนบัม (Meichenbaum 1975 : 357, อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม 2535 : 

301) ไดใหความหมาย การสอนตนเอง (Self- Instruction) วา เปนวิธีการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในการสอนตนเองดวยการใชการพูดกับตนเองภายในใจ           เปนตัวช้ีแนะแนวทางเพ่ือใหมี
พฤติกรรมเปาหมาย ซ่ึงเปนการควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค

ประเทือง ภูมิภัทราคม  (2535 :301 )ไดสรุปความหมาย การสอนตนเอง (Self- 
Instruction ) วาเปนการพูดกับตนเอง เปนตัวช้ีแนะหรือนําทางตนเอง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงค

จึงพอสรุปไดวา การสอนตนเอง (Self- Instruction ) เปนการพูดกับตนเอง     ซ่ึง
เปนตัวช้ีแนะหรือนําทาง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมตนเองไมใหกระทําพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค จาก
ความหมายท่ีกลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงให ความหมาย ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction 
Skills) วา เปนความสามารถของนักเรียนในการพูดหรือบอก สอน ย้ําเตือนตนเอง รวมถึงความ
ตระหนักรูและการรูจักตนเองวาส่ิงใดควรกระทําหรือควรละเวนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงตอการ
ถูกลวงเกินทางเพศ เชน การบอกกับตนเองใหละเวนจากการแตงกายท่ีลอแหลม หรือพูดจาเชิญชวน 
หรือเท่ียวกลางคืน หรือดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด หรือคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

แนวคิดและทฤษฎี
การสอนตนเองเปนเทคนิคการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง    ดวยการพูดกับ

ตนเองภายในใจเปนตัวช้ีแนะหรือนําทางเพ่ือใหมีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ซ่ึงกระบวนการสอน
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ตนเอง จะทําไดดวยการเสนอตัวแบบ การฝกซอม และการใหขอมูลยอนกลับและการวางเง่ือนไข
ผลกรรม (Meichenbaum 1975 :357, Meichenbaum Cameron 1974 : 264, Wilson and O’Leary 
1980 : 247-281, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528: 11) ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดอธิบายได
ดังนี้

ส่ิงเราท่ีมากระทบ

ตัวแบบ ผลกรรมของพฤติกรรมเปาหมาย

แผนภูมิท่ี 2  แสดงกระบวนการสอนตนเองตามแนวคิดของ Meichenbaum  and Goodman
ท่ีมา : Meichenbaum  and Goodman 1971, อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม , การปรับพฤติกรรม :   
ทฤษฎีและการประยุกต (ปทุมธานี : ฝายเอกสารตํารา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ, 2525), 301.

กระบวนการสอนตนเองเริ่มจากการสรางพฤติกรรมการสอนตนเอง (B1) ดวยเทคนิค
การเสนอตัวแบบแสดงการสอน ดวยใหบุคคลฝกสอนตนเอง (B1) ของบุคคลจะเปนตัวแนะนํา หรือ
นําทางใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายขึ้น(B2) บุคคลใหการเสริมแรงพฤติกรรมเปาหมาย(B2)   ท่ีเกิดขึ้น
มีผลใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางการสอนตนเอง พฤติกรรมเปาหมาย และการเสริมแรง  การสอน
ตนเองจะมีสภาพเปนส่ิงเราท่ีนําไปสูการเสริมแรง ซ่ึงบุคคลจะเลือกใชเพ่ือกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
เปาหมายท่ีนําไปสูการไดรับการเสริมแรงทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเปาหมายเพ่ิมขึ้น

การสรางพฤติกรรมสอนตนเองใหเกิดขึ้น กลวิธีท่ีนิยมใชและมีประสิทธิภาพคือ การ
ใชตัวแบบแสดงการสอนตนเอง การใชตัวแบบในการสรางพฤติกรรมของบุคคลนั้น สามารถเรียนรู
ไดท้ังตัวแบบจริงและตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณ เชน ตัวแบบในโทรทัศน   ภาพยนตร วิทยุ หนังสือ 
หรือจินตนาการ และอ่ืนๆ (Mikulus 1978 : 121, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 11)

จากแนวคิดดังท่ีกลาวมาขางตน มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum and Goodman
1971 :116-117, อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม 2536 : 303)ไดเสนอขั้นตอนการสอนตนเองดวย
การใชตัวแบบและการฝกซอมการสอนตนเองเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย โดยมีลําดับขั้นดังนี้

1. ตัวแบบสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของตน

พฤติกรรมท่ีเปนส่ือกลาง(B1)
(การสอนตนเอง)

พฤติกรรมเปาหมาย (B2)
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2. ตัวแบบสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของบุคคลท่ี
ไดรับการสอนพูดกับตนเอง

3. บุคคลไดรับการสอนพูดกับตนเอง โดยพูดดวยเสียงดัง           ช้ีแนะการกระทําท่ีเปน
พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง

4. บุคคลท่ีไดรับการสอนพูดกับตนเองดวยเสียงกระซิบ             ช้ีแนะการกระทําท่ีเปน
พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง

5. บุคคลท่ีไดรับการสอนพูดกับตนเองในใจ     ช้ีแนะการกระทําท่ีเปนพฤติกรรม
เปาหมายของตนเอง

ความสําคัญของการสอนตนเอง
จากแนวคิดการสอนตนเอง (Self-Instruction) ของ มีเชนบัม (Meichenbaum 1971: 116 

- 117)  ในระยะตอมาไดมีการฝกทักษะการสอนตนเองไปใชในการปรับพฤติกรรมและแกไข
พฤติกรรมอยางกวางขวาง ท้ังปญหาพฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรมอยูไมสุข ความเครียด ความกลัว  
และพฤติกรรมอ่ืนๆ ไดแก พฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Meichenbaum and 
Cameron 1974 : 271-289) พฤติกรรมกลาแสดงออก (Craighead 1979 : 529-542; Kazdin and 
Mascitelli 1982 : 357-358)  พฤติกรรมท่ีสอไปในทางยุวอาชญากร พฤติกรรมหุนหัน ขาดทักษะ
ทางสังคม (Meichenbaum and Goodman 1971 :115-126, อางถึงใน สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต 2536 
:309 ; อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 3-5)

จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills) 
สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขพฤติกรรมไดอยางหลากหลาย อีกท้ังสามารถขยายผลของ
การสอนตนเองไปสูพฤติกรรมการปองกันและสภาพการณอ่ืนๆในชีวิต เชน พฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศอยางมีประสิทธิภาพไดเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดใหทักษะการสอนตนเอง 
(Self-Instruction Skills)    ซ่ึงเปนทักษะทางสังคมท่ีจะสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศของนักเรียนได

3.4.6  ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม  (Support System  Skills)
          นิยามและความหมาย

                 ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม และไดใหความหมายไวหลายรูป
แบบดังนี้
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คอบบ (Cobb 1976 : 300-301, อางถึงใน ภัทรานี ไพบูลย 2537 : 23)  ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา เปนการท่ีบุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหเขาเองเช่ือวามีบุคคล
ใหความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา และยกยองตัวเขา   และนอกจากนี้ตัวเขาเองยังรูสึกวาเปน
สวนหนึ่งของสังคม ท่ีมีความผูกพันกันและกัน

แคปแลน (Caplan 1967 : 39-42, อางถึงใน ชลชัย ทัศกุลณี 2542 : 92) ไดใหคํา
จํากัดความของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุม
บุคคล ซ่ึงอาจเปนดานขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือดานอารมณ   ซ่ึงผลักดันใหบุคคลท่ีไดรับไปสูเปา
หมายท่ีตองการ

ทิลเดน และไวเนิรท (Tilden and  Weinert  1987 : 614) กลาววา การสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การชวยเหลือทางดานจิตสังคม ส่ิงของ เงินทอง และแรงท่ีบุคคลไดรับ จาก
เครือขายสังคม

บารรีรา (Barrera 1982 :70) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง ความใกล
ชิด การชวยเหลือ โดยใหส่ิงของ แรงงาน การใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสาร การใหขอมูลยอนกลับ 
การมีสวนรวมทางสังคม

บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ(2528 :171) ไดใหความหมาย  แรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง ส่ิงท่ีผูรับแรงสนับสนุนไดรับการชวยเหลือทางดานขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการ
สนับสนุนดานจิตใจ จากผูใหการสนับสนุนอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน แลวมีผลทําใหผูรับไป
ปฏิบัติในทิศทางท่ีผูรับตองการ

จากความหมายขางตน สรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรับความชวยเหลือหรือสนับสนุน ทางดานรางกาย และจิตใจ ท้ังนี้ส่ิงท่ีไดรับการสนับสนุน  อาจ
เปนขอมูลขาวสาร กําลังใจ คําชมเชย และกําลังกาย เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับนําไปปฏิบัติในส่ิงท่ีตน
ตองการโดยผลท่ีไดนําไปสูความสุข ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใหความหมาย ทักษะเพ่ือการไดมาซ่ึงแรง
สนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการขอ
ความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน หรือการไดรับการเสริมแรง เชน การขอความเห็นชอบ 
กําลังใจ ทําใหตนเองไดรับการยอมรับ  จากบุคคลในครอบครัว ครู และเพ่ือน หรือบุคคลในสังคม 
เพ่ือนํามาใชในปฏิบัติตนในการปองกันการลวงเกินทางเพศ

 หลักการของแรงสนับสนุนทางสังคม
 บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2528: 172) กลาววา หลักการสําคัญของแรงสนับสนุนทาง

สังคมจะตองประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้
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1. จะตองมีการส่ือสารระหวาง “ผูให” และ “ผูรับ” แรงสนับสนุนทางสังคม
2. ลักษณะของการติดตอส่ือสารจะประกอบไปดวย

           2.1 ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะท่ี “ผูรับ” เช่ือวามีคนสนใจ เอาใจใส และมีความรัก
ความหวังดีตอตนเองอยางจริงใจ

2.2 ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะท่ี “ผูรับ” รูสึกวาตนเองมีคา และเปนท่ียอมรับใน
สังคม

     2.3 ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะท่ี “ผูรับ” เช่ือวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถ
ทําประโยชนแกสังคมได

3. ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปขอมูลขาวสาร วัสด ุ ส่ิงของ 
หรือจิตใจ

  4. จะตองชวยให “ ผูรับ” ไดบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตองการ
จึงพอสรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคมไมวาจะเปนแรงสนับสนุนทางดานรางกาย

จิตใจ หรือวัสดุส่ิงของก็ตาม ยอมมีผลตอผูท่ีไดรับ เพราะคนเรานั้นกายกับใจไมสามารถท่ีจะแยก
ออกจากกันโดยส้ินเชิงได โดยเฉพาะแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ      ยอม
สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนเชนกัน

แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม
       บุคคลทุกคนในสังคมไมไดเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมท้ังหมด นอกจากผูท่ีอยูใน

ระบบ หรือเครือขายทางสังคม ซ่ึงเปนกลุมยอยของสังคม ท่ีจะสามารถเช่ือถือไดวาจะสามารถให
แรงสนับสนุนทางสังคมได แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสําคัญตอชนิดและปริมาณ 
ของแรงสนับสนุนทางสังคม ยังสามารถบอกถึงขนาดของเครือขาย (Net Work Size) ทางสังคมซ่ึง
เปนตัวกําหนดปริมาณแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีบุคคลไดรับดวย ซ่ึงสวนใหญแลว แรงสนับสนุน
ทางสังคมมีท่ีมาจาก

1. ครอบครัว ญาติ เพ่ือน
2. กลุมสังคมในระดับชุมชน เชน เพ่ือนบาน ผูรวมงาน บุคลากรในวิชาชีพ

อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือ ชมรมตางๆ ท่ีตั้งขึ้นในสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู
อุบล นิวัติชัย (2528 : 285) ไดอางถึงแนวคิดของแคบแลน (Caplan) ไดจําแนกกลุม

บุคคลซ่ึงเปนแหลงของแรงสนับสนุนทางสังคมไวเปน 3 กลุม  คือ
1. กลุมผูมีความผูกพันกันตามธรรมชาต ิ(Spontaneous or Natural Supportive System)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

ประกอบดวยบุคคล 2  ประเภท คือ ประเภทแรก เปนบุคคลท่ีอยูในครอบครัวสายตรง (Kin) ไดแก 
ปูยา ตายาย พอ แม ลูก หลาน และประเภทสอง ไดแก ครอบครัวใกลชิด (Kinth) ไดแก เพ่ือนฝูง 
เพ่ือนบาน คนรูจักคุนเคย คนท่ีทํางานเดียวกัน

2. องคกรและสมาคมท่ีใหแรงสนับสนุน (Organization Support) หมายถึง กลุมบุคคล
ท่ีมารวมเปนหนวย  ชมรม  องคกร ซ่ึงไมไดจัดตั้งโดยกลุม ผูชวยเหลือวิชาชีพ องคกรลักษณะนี้
ไดแก สมาคมผูสูงอายุ  สโมสรไลออนส องคกรทางศาสนา สมาคมแพทยแผนโบราณ ตลอดจน
องคกรบางลักษณะรวมตัวกันตามประเพณีแบบแผนการดํารงชีวิตของแตละชุมชน องคกรและ
สมาคมเหลานี้อาจดําเนินการชวยเหลือผูอ่ืนแบบอาสาสมัคร หรืออาจมีการชวยเหลือท่ีใหประโยชน
รวมกันระหวางสมาชิก โดยมากความสัมพันธท่ีบุคคลไดรับจากองคกรลักษณะนี้จะเปนในรูปของ
การประคับประคองทางดานจิตใจและอารมณโดยเฉพาะเวลาท่ีบุคคลเกิดปญหา เกิดความยุงยาก 
เกิดความทุกขในการดําเนินชีวิตประจําวัน

3. กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ (Professional Health Care Workers) หมายถึง บุคคลท่ีอยูใน
วงการ สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชน โดยอาชีพ

จึงสรุปไดวา แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลไดมาจากบุคคลในสังคม
หลายกลุม ท้ังในครอบครัวหรือผูท่ีมีความใกลชิดผูกพันกัน และจากกลุมคนในสังคมท่ีเปนองคกร
หรือกลุมวิชาชีพ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยหมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีนักเรียนไดรับซ่ึงเปนการ
เสริมแรง เชน  การขอความเห็นชอบ กําลังใจ ความชวยเหลือ เม่ือนักเรียนปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ จากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พ่ีนอง โรงเรียน เชน ครู  เพ่ือน 
และนอกโรงเรียน เชน คนในชุมชน ตลอดจนองคกรเอกชนท่ีใหความชวยเหลืออ่ืนๆ  เปนตน

ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม
ชนิดของแหลงสนับสนุนทางสังคม ไดมีผูแบงไวแตกตางกันออกไปดังนี้
ไวส (Weiss 1974 : 17-26, อางถึงใน ภัทรานี ไพบูลย 2537 : 27-28) ไดกลาวถึงชนิด

ของแรงสนับสนุนทางสังคม และผลของการขาดแรงสนับสนุนทางสังคมตามชนิดตางๆ ดังนี้
1. การไดรับการผูกพันใกลชิดสนิทสนม (Attachment) เปนสัมพันธภาพแหงความ

ใกลชิดท่ีทําใหตนรูสึกวาเปนท่ีรัก และไดรับการดูแลเอาใจใส ซ่ึงมักจะไดรับจากบุคคลใกลชิด เชน 
คูสมรส เพ่ือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน   ถาบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะมีความรูสึกถูก
แยกจากอารมณ (Emotional Isolation) หรือรูสึกเดียวดาย (Loneliness)

2. การไดมีโอกาสเล้ียงดูผูอ่ืน (Opportunity of Nurturance) หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ความรับผิดชอบในการเล้ียงดู หรือชวยเหลือบุคคลอ่ืน แลวทําใหตัวเองเกิดความรูสึกวาเปนท่ี
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ตองการของบุคคลอ่ืน และผูอ่ืนพ่ึงพาได ถาขาดแรงสนับสนุน จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตนี้ไรคา 
(Meaningless in Life)

3. การมีสวนรวมในสังคม หรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Intergration) หมายถึง 
การมีโอกาสไดรวมในกิจกรรมสังคม ทําใหเกิดการแบงปน แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน รวมท้ังมี
ความหวงใย เขาใจซ่ึงกันและกัน ถาขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยกออกจาก
สังคม (Social Isolation) และชีวิตนาเบ่ือหนาย (Boring)

4. การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา (Reassurance of Worth)   หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรับการเคารพ ยกยอง และช่ืนชมท่ีสามารถแสดงบทบาททางสังคม อันเปนท่ียอมรับของสมาชิก
ในครอบครัวและสังคม            ถาขาดแรงสนับสนุนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความเช่ือม่ันหรือ
ไรประโยชน (Uselessness)

5. ความเช่ือม่ันในความเปนมิตรท่ีด ี(Sense of Reliable Alliance) แรงสนับสนุนจะได
มาจากครอบครัว เครือญาติ ซ่ึงมีความคาดหวัง วาจะไดรับความชวยเหลือหวงใยซ่ึงกันและกันอยาง
ตอเนื่อง ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกขาดความม่ันคง และถูกทอดท้ิง (Sense of Vulenerability and 
Abandonment)

6. การไดรับการช้ีแนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การไดรับความจริงใจ 
ชวยเหลือทางดานอารมณ ขอมูลขาวสารจากบุคคลท่ีตนศรัทธา และเช่ือม่ัน ในชวงท่ีบุคคลเผชิญ
กับความเครียดหรือภาวะวิกฤต ถาขาดแรงสนับสนุนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทส้ินหวัง 
(Hopelessness or Despair)

ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
โกททลิป (Gottlieb 1985 : 5-22) ไดแบงระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 

ระดับ ดังนี้คือ
1. ระดับกวาง (Macro Level) เปนการพิจารณา การรวม หรือการมีสวนรวมในสังคม 

อาจวัดไดจากความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวยความสมัครใจ และ
การดําเนินชีวิตอยางไมเปนทางการในสังคม

2. ระดับกลุมเครือขาย (Mezzo Level)       เปนการมองท่ีโครงสรางและหนาท่ีของ
เครือขาย ทางสังคมดวยการวัดเฉพาะเจาะจงถึงกลุมบุคคลท่ีมีสัมพันธภาพกันอยางสมํ่าเสมอ     เชน 
กลุมเพ่ือน ชนิดของการสนับสนุนในระดับนี้  ไดแก  การใหคําแนะนํา การชวยเหลือดานวัสด ุ
ความเปนมิตรภาพ  แรงสนับสนุนทางอารมณและการยกยอง
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3. ระดับลึก หรือระคับแคบ (Micro Level)  เปนการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลท่ี
มีความใกลชิดสนิทสนมกันมากท่ีสุด ท้ังนี้มีความเช่ือวาคุณภาพของความสัมพันธมีความสําคัญ
มากกวาปริมาณ ไดแก สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัว หรือคนรัก ซ่ึงมีความใกลชิดทาง
อารมณ ใหการสนับสนุนทางจิตใจ แสดงความรักใครและหวงใย (Affective Support)

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support 
System Skills) เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทําหรือปฏิบัติใหไดรับแรงสนับสนุนจาก
บุคคลหรือกลุมบุคคล และทําใหผูรับแรงสนับสนุนนําไปใชหรือปฏิบัติในส่ิงท่ีตนตองการ ในงาน
วิจัยนี้     ผูวิจัยหมายถึง     ความสามารถของนักเรียนท่ีกระทําใหไดรับแรงสนับสนุนเกี่ยวกับ
การเสริมแรง เชน การขอความเห็นชอบ กําลังใจ ขอความชวยเหลือ ทําใหตนเองไดรับการยอมรับ 
โดยไดรับจากบุคคลในสังคมและครอบครัว เชน พอแม ผูปกครอง ครู เพ่ือน  คนในชุมชน หรือ
องคกรเอกชนอ่ืนๆท่ีใหความชวยเหลือ เม่ือนักเรียนไดปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการลวงเกินทางเพศ

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไป
4.1.1 ระดับชั้น
          เม่ือพิจารณา ระหวางระบบการศึกษากับระดับอายุ วัยรุนสวนใหญจะเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน( มัธยมศึกษาปท่ี 1-3) มีอายุระหวาง 12-14 ป  ซ่ึงนักเรียนแตละระดับช้ันจะ
มีชวงอายุและมีพัฒนาการรางกาย จิตใจและสังคมแตกตางกัน เม่ือเด็กยางเขาสูวัยรุนตอนตน อายุ 
10- 12 ป มีความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศในลักษณะท่ีเด็กท้ังสองเพศเขากันไมได เด็กหญิงจะเริ่ม
สนใจเด็กชาย เม่ืออายุ 13-14 ป  พัฒนาการทางดานรางกาย เด็กหญิงจะมีการเพ่ิมขนาดของรางกาย 
รูปราง เชน  สะโพก หนาอก และอวัยวะเพศ    และมีความสนใจเอาใจใสตนเองมากขึ้น (สุชา 
จันทรเอม 2527 : 152, อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 : 6-9) ดานพัฒนาการทาง
สังคม สืบเนื่องจากพัฒนาการทางสังคมในวัยเด็ก โดยเริ่มจากครอบครัว และขยายมาสูภายนอก 
เลอฟรองซัว (Lefrancois, อางถึงใน ปฐมา ทรัพยสังข 2542 : 11) มีความเห็นวา วัยรุนจะมีทักษะ
ทางสังคมเพ่ิมขึ้นตามวัย       เนื่องจากวัยรุนมักใหความสําคัญกับความสําเร็จของตนเอง มีความ
สามารถในการโตตอบกับผูอ่ืน การมีเพ่ือน และการเรียนรูจากการเรียนการสอน  เพ่ือตองการใหตน
เปนท่ียอมรับและยกยองจากเพ่ือนและบุคคลในสังคม
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา คอนท (Conte 1986, อางถึงใน อรอนงค ชูชัยวัฒนา 
2539 : 24) โปรแกรมการสอนการปองกันการลวงเกินทางเพศ สวนมากจะเนน กลุมเปาหมาย คือ 
เด็กท่ีมีอายุ ประมาน 12 ป (ระดับช้ันเรียน Grade 6) แตมีโปรแกรมการสอนบางโปรแกรมสอนเด็ก
อายุประมาณ 4 ป ซ่ึงเปนเด็กวัยกอนเรียน พบวา  เด็กท่ีมีอายุมากกวาจะเรียนรูแนวคิดการปองกัน
ตนเองไดดีกวาเด็กท่ีมีอายุนอย ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กวัยเรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงเหตุผลไดดีกวา ซ่ึงจากการศึกษาของ อุษา จันทรวิรุจ (2544 : 124) 
พบวา ระดับช้ันการศึกษามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆของบุคคล และสอด
คลองกับการศึกษาของ จรรยา ดวงแกว (2539 : 118) พบวา ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา นักเรียนในแตละระดับช้ันมีความแตกตางกันท้ัง
ทางดานรางกาย อารมณ และทักษะทางสังคม จึงนาจะเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมตางกัน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน โดยแบงเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3

4.1.2  คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
          สิริวรรค อัศวกุล (2527) ไดศึกษาการรับรูความสามารถในการทํางานท่ีกําหนด

ของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
จํานวน 120 คน แบงเปน 4 กลุม    คือ กลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิงท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนสูง กลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิงท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ใหทํางานเปล่ียน
ตัวเลขเปนสัญลักษณแลวใหคาดหวังวา ตนสามารถทํางานท่ีตนกําหนดใหไดกี่คะแนน ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีการรับรูความสามารถในการทํางานท่ีกําหนดใหสูง
กวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา

จรรยา เกษศรีสังข (2537 : 106) ไดศึกษาพฤติกรรมการเผชิญปญหาของนักเรียน
นายรอยตํารวจดานการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ และดานสังคม ผลการศึกษาพบวา  ในดาน
สังคม นักเรียนนายรอยตํารวจท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสวนมากใชวิธีการเผชิญปญหาแบบสู
ปญหา และใชวิธีแบบถอยหนีปญหานอยท่ีสุด สวนนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนปานกลางสวนมากใชวิ ธีการเผชิญปญหาแบบสูปญหา และใชวิธีเผชิญปญหาแบบ
ประนีประนอมนอยท่ีสุด สําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา สวนมากใช
วิธีการเผชิญปญหาแบบถอยหนีปญหา และใชการเผชิญปญหาแบบประนีประนอมนอยท่ีสุด
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ริงเนสส (Ringness 1968 : 140, อางถึงใน สดใส นิยมจันทร 2541 : 39) ได
ศึกษาพบวา คนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีการปรับตัวทางอารมณใหเขากับส่ิงตางๆไดดี
กวาคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ซ่ึงอาจเปนเพราะวาคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงไดรับ
รางวัลทางสังคม มีทัศนคติท่ีดีตอตนเองและคนอ่ืนๆในโรงเรียน สอดคลองกับการทํางานของ กิลล
(Gill 1962 : 144-149) พบวา เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความสามารถในการปรับตัวได
ดีกวาเด็กท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและเด็กท่ีเรียนดียังมีความสามารถในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับการกังวลใจไดดีอีกดวย

เบส (1956 : 41-49, อางถึงใน จิรวรรณ เทียนทองดี 2542 : 41) ไดทําการศึกษา  
พบวา ผูท่ีมีระดับความสามารถต่ําหรือไมคอยฉลาดเฉลียวมักจะทําตามผูอ่ืน สอดคลองกับการ
ศึกษาของ สุธี เสถียรยานนท (2530 : 81) พบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูงมีคานิยมดานการละเวน
สารเสพติดสูงกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลแตกตางกันไปดวย    ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคะแนนผลการ
เรียนเฉล่ียของนักเรียนมาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
ของนักเรียนหญิง

4.1.3  การดูแลเอาใจใส จากครอบครัว
          ศุทธินี สันตะบุตร และคณะ (2537 : 26-27) เด็กท่ีถูกลวงเกินทางเพศสวนใหญ

มาจากครอบครัวท่ีไมสมบูรณ  เชน พอแมแยกทางกัน เด็กถูกทอดท้ิง ไมไดรับการดูแลเอาใจใส  
ขาดความรักความอุน เปนการเปดโอกาสใหผูกระทําใชเปนชองทางใกลชิดเด็ก และนําไปสูการถูก
ลวงเกินทางเพศได  สอดคลองกับการศึกษาของ จุไร อภัยจิรรัตน (2537, อางถึงใน มรกต พุทธศุภะ 
2541 : 28)  กลาวถึง     สาเหตุของการลวงเกินทางเพศมาจากครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวอยูในระดับต่ํา บิดามารดาไมเล้ียงดูบุตร หรือเปนบุตรท่ีติดมากับคูสมรสใหม

จรรจา สุวรรณทัต (2533 : 24, อางถึงใน ศศิพัฒน ยอดเพชร ม.ป.ป. : 192) มี
ความเห็นวา ความสัมพันธท่ีราบรื่นในครอบครัวจะเปนเครื่องมือในการปองกันปญหาตางๆท่ีเกิด
ขึ้นกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับการศึกษาของ พิสมัย นพรัตน (2543 : 79) พบวา 
นักเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีความรูสึกผูกพันกับครอบครัวมากจะมีพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศในระดับต่ํา
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อัมพร โอตระกูล(2538 : 124-125) ไดสรุปการปองกันปญหาความประพฤติใน
วัยรุนวา การปองกันระยะแรกคือการเริ่มท่ีครอบครัว กลาวคือ    ใหพอแมหรือผูปกครองเด็กมีเวลา
ดูแลเอาใจใสเด็ก สรางบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีดีในครอบครัว โดยมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
สมาชิกครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันระหวางบิดา  มารดา และบุตร    เม่ือบุตรมีความคับของใจ
จะไดมาปรึกษาบิดา มารดา หรือผูใหญ  และผูใหญในครอบครัวควรเปนตัวอยางท่ีดี

จากท่ีกลาวมาขางตน การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ความรักความอบอุน         
และสัมพันธภาพท่ีดีของครอบครัวเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันปญหาตางๆ     เชน  ยาเสพติด 
พฤติกรรมท่ีเปนปญหารวมท้ังพฤติกรรมทางเพศได  ดังนั้นการไดรับความรัก การเอาใจใสจาก
ครอบครัวยอมสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล  ผูวิจัยจึงสนใจการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวมา
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

4.1.4  คาใชจายประจําวัน
          ลาวัลย พลสมภพ (1989 : 70, อางถึงใน กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2541 : 35) ศึกษา

ปญหาวัยรุนวามีอิทธิพลจากพ้ืนฐานทางครอบครัวหรือไม  ผลการวิจัยพบวา    เด็กหญิงมีปญหา
สวนตัวมากกวาเด็กชาย  ในเรื่องของการพัฒนาการทางรางกาย การเรียน ปญหาครอบครัว และมัก
หมกมุนอยูกับตนเอง       สวนเด็กท่ีไดรับคาใชจายรายวันนอยมีปญหาสวนตัวมากกวาเด็กท่ีไดรับ
คาใชจายรายวันมากกวา

กษมา สุขสวคนธ(2540 : 138) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการสูบบุหรี ่ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค พบวา    นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่ีมีรายไดขณะศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปองกันการสูบบุหรี่ท่ีแตกตางกันท่ีระดับ0.05 โดยท่ีนักเรียนท่ีมีรายไดมากมีพฤติกรรมการปอง
กันเกี่ยวกับการสูบบุหรี่นอยกวานักเรียนท่ีมีรายไดนอยกวา

ประพิมพร อัมพาพรหม(2543 : 91)ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศของนักเรียน
กับคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ พบวา คาใชจายท่ีไดรับมีความสัมพันธกับการเท่ียว
สถานเริงรมยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายมากจะมีโอกาส
เท่ียวสถานเริงรมยมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ ประภาพร โอภาศสวัสดิ ์(2543 : 58) พบวา 
คาใชจายประจําเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยนักเรียนท่ีได
รับคาใชจายมากมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีไดรับคาใชจายนอยกวา

เอ้ือมพร พลอยประดิษฐ (2544 : 141)       ศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ
การปองกันยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกลุมสหวิทยาเขตฉัฏธมงคล สังกัด
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กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปองกันยาเสพติดไมแตกตางกัน

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวขางตน จะเห็นวา รายไดประจําท่ีนักเรียนไดรับ 
สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลแตกตางกัน ผูวิจัยจึงสนใจคาใชจายประจําวันท่ีนักเรียนไดรับมา
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

4.1.5 ประสบการณการคบเพ่ือนชาย
         กิติกร มีทรัพย (2529 : 370-372, อางถึงใน ธันวามาส ศุภวรรณรักษ 2543 : 38) 

กลาววา โดยท่ัวไปแลววัยรุนตองการมีเพ่ือนดวยเหตุผลผลักดันหลายอยาง สาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญ คือ
ประสบการณในความสัมพันธกับคนอ่ืนๆในกลุมเพ่ือน วัยรุนมีโอกาสมากกวาท่ีจะเรียนรูการสราง
สัมพันธภาพกับเพ่ือนท้ังเพศเดียวกันหรือตางเพศวาจะเปนท่ียอมรับหรือไม    อยางไรก็ตามการ
เรียนรูเชนนี้จะชวยในการปรับปรุงตัวเองใหรูจักการเขาสังคม และไดประสบการณแกไขตนเองให
เปนท่ียอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดพัฒนาทักษะทางสังคมของวัยรุนเกี่ยวกับความ
สามารถและเทคนิคการสนทนา การแสดงมารยาทท่ีดีงามในการเขากลุม และความสามารถในการ
ยืดหยุน ประนีประนอม เชน ทักษะในกิจกรรมกลุมตางๆ การเลน การพูดคุย การแตงตัว การวางตัว 
เปนตน

กิตติพันธ  ธรรมประดิษฐ(2540 : 17) ไดศึกษาคานิยมการใชชีวิตและวัฒนธรรม
ในหมูวัยรุนนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับ วัยรุนคิดอยางไรตอการใกลชิดทางเพศ พบวา อันดับ
หนึ่ง วัยรุนตอบวาเฉยๆเปนธรรมดาของคนรักกัน อันดับท่ีสองรูสึกไมพอใจแตไมกลาทําอะไร 
อันดับท่ีสามคือแซวดวยความพอใจ อันดับท่ีส่ีเขาไปตักเตือนวาไมเหมาะสม  นอกจากนี้ยังพบวา 
วัยรุนมีทัศนคติดานความรักเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ โดยมีเปอรเซนตสูงคือเรียนเปนหลักรักเปนรอง 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการคบเพ่ือนตางเพศถือเปนเรื่องปกต ิ ซ่ึงนําไปสูการลดลงของการระมัดระวังตัว 
และการถือเนื้อถือตัว

ประภาพร โอภาศสวัสดิ ์(2543 : 60) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา พบวา การมีคูรักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนท่ีมีคูรักมีพฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีไมมีคูรัก

ประพิมพร อัมพาพรหม (2543 : 91) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร 
พบวา นักเรียนมีคานิยมทางลบ รอยละ 62.3 โดยขอความเชิงลบจํานวน 19 ขอ เชน  การคบเพ่ือน
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ตางเพศของวัยรุนเปนส่ิงท่ีกระทําไดอยางอิสระ วัยรุนหญิงแสดงความสนใจวัยรุนชายไดอยาง
อิสระ และการมีคูรักในวัยเรียนไมใชเรื่องเสียหาย เปนตน

ปยนันท ทรัพยม่ันคงทว ี (2535 : 67, อางถึงใน ประภักดิ์ กันหาฉิน 2544 :35)
ศึกษาทัศนคติตอการคบเพ่ือนตางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา     นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติในทางบวกตอ
การคบเพ่ือนตางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

กาญจนกมล สุวิทยารัตน (2537 : 60)  ศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดง
ออกท่ีมีตอการปฏิบัติกับเพ่ือนตางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตรคลอง
หลวงวิทยาคม อําเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธาน ีพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกพฤติกรรมการ
แสดงออกมีการปฏิบัติตนกับเพ่ือนตางเพศดีขึ้นอยางมีนัยสําคญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวานักเรียนมีความสนใจและตองการทําความคุน
เคยกับเพ่ือนตางเพศ ตองการไดรับการยอมรับจากเพ่ือน ตองการเสรีภาพและตองการเปนท่ีสนใจ
ของเพ่ือนตางเพศ กลุมนักเรียนท่ีมีคานิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนและความรัก เปนปจจัยท่ี
สําคัญควบคูกัน และนักเรียนท่ีคบเพ่ือนชายแบบคูรักมักเคยถูกลวงเกินทางเพศ เห็นไดวาการคบ
เพ่ือนตางเพศมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจนําประสบการณการคบเพ่ือนชาย
มาศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

4.1.6 ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ
         งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศกับการปองกันการ

ลวงเกินทางเพศ ยังไมพบในประเทศไทย แตมีงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
ฮิลการด และอคินสัน (Hilgard and Atkinson 1967 :587, อางถึงใน คณิตา    

โพธ์ิชนะพันธ  2539 : 39) ไดอธิบายวา ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ      ดังนั้นความ
คิดเห็นของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประสบการณท่ีเคยไดรับ

สมิท และเบนโทวิม (Smith and Bentovim 1994, อางถึงใน มรกต พุทธศุกะ 
2541 : 23) สํารวจเด็กอาย ุ16- 21 ป เกี่ยวกับประสบการณทางเพศท่ีเด็กไดรับ โดยใชคําจํากัดความ
ท่ีแตกตางกัน ถึง 9 นิยาม  ซ่ึงเริ่มจากคําจํากัดความท่ีแสดงถึงความรุนแรงท่ีระดับนอยท่ีสุด เชน 
การถูกสัมผัส หรือการถูกโชวอวัยวะเพศใหด ู   อัตราความถ่ีท่ีไดนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศ 
มีจํานวน รอยละ 59 และนักเรียนชายมีจํานวน รอยละ 27      เม่ือเปรียบเทียบกับความถ่ีท่ีเกิดขึ้น 
ภายใตคําจํากัดความท่ีแสดงถึงระดับความรุนแรงของการกระทําในเพศหญิงรายงานวา     เคยถูก
ลวงเกินทางเพศจํานวน รอยละ 4 และเพศชายจํานวน รอยละ 2
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แนสและฟชเชอร (Nass and Fisher 1988 : 89-81, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 
2544 : 46) กลาววา ความสัมพันธของวัยรุนเริ่มตนจากการเท่ียวเตรกับคูรักตามลําพัง เพ่ือหาโอกาส
ใกลชิดสนิทสนม พฤติกรรมทางเพศเริ่มตนจากการจับมือถือแขน การจูบ กอด ลูบคลํารางกายท้ัง
ทอนบนและทอนลาง ซ่ึงถานักเรียนหญิงเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัวและเลาโลมไดจะ
นําไปสูการเสียตัวในท่ีสุด

ประพิมพร อัมพาพรหม (2543 : 91) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา นักเรียนเคยจับ
มือถือแขนกับคูรักรอยละ 66.8 โดยมีสาเหตุจากความรัก ความเสนหาเปนสวนมาก รอยละ 29.30 
รองลงมา คือการอยูตามลําพังสองตอสอง สําหรับสถานท่ีท่ีนักเรียนจับมือถือแขนกับคูรักมากท่ีสุด 
คือ ท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนเคยกอดจูบกับคูรัก รอยละ 40.8    โดยมีสาเหตุจาก
ความรัก ความเสนหาเปนสวนมาก รอยละ 25.9 รองลงมา คือการอยูตามลําพัง     ควบคุมอารมณ
ตนเองไมได และอยากลอง ตามลําดับ

จากท่ีกลาวมาขางตน      จะเห็นไดวาประสบการณท่ีเคยไดรับยอมสงผลตอ
พฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศมาศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคมและการปองกันการลวงเกินทางเพศ

4.2.1 ทักษะการแสวงหาขอมูล (Information Skills)
         งานวิจัยทักษะการแสวงหาขอมูล กับการปองกันการลวงเกินทางเพศ ยังไมพบ

ในประเทศไทย แตมีงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของดังนี้

         งานวิจัยภายในประเทศ
         วัชรียา อานามวัฒน (2533 : บทคัดยอ, อางถึงใน ปฐมา ทรัพยสังข 2542 : 22) ได

ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน เพ่ือใชประโยชนในการตอบสนองความตองการ โดย
เฉพาะรายการธรรมะพระพยอม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การวิจัยพบวา สภาพเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือโทรทัศน คือ เพศหญิงมี
ปริมาณการเปดรับส่ือในแตละวันมากกวาผูชาย  กลุมอายุท่ีแตกตางกันมีปริมาณการเปดรับส่ือใน
แตละวันแตกตางกัน และพบวากลุมตัวอยางชมรายการเพ่ือตอบสนองความตองการ คือ เพ่ือความรู
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ทันเหตุการณ เพ่ือตองการฟงคําแนะนํา   เพ่ือนําเอาไปใชในการสนทนา เพ่ือเสริมสรางความคิด 
เพ่ือความบันเทิงและผอนคลายอารมณ

จุฑามาศ นุชนารถ (2531 : 81) ศึกษาเรื่อง การมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด
ของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี     พบวา 
การอานหนังสือหรือดูภาพยนตรท่ีมีภาพการรวมเพศ การเท่ียวสถานเริงรมยมีความสัมพันธกับ
ประสบการณทางเพศอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01

 ประพิมพร อัมพาพรหม (2543 : 91) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แหลงความรู
เรื่องเพศท่ีไดรับมีความสัมพันธกับการเท่ียวสถานเริงรมยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
เนื่องจากนักเรียนสามารถหาขอมูลขาวสารไดจากส่ือชนิดตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเนต    ซ่ึง
บางครั้งมีการนําเสนอเพ่ือการบันเทิงและสนุกสนาน    แตการไปเท่ียวสถานเริงรมยอาจนําไปสู
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การใชสารเสพติด ทําใหพฤติกรรมการปองกันทางเพศ
นอยลง

สัญญา สัญญาวิวัฒน และสุพัตรา เพชรมุน ี(2526 : 281-284, อางถึงใน
นันทวรรณ อุดมสุข 2539 : 32)  ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีส่ือโทรทัศนวิทยุในครอบครัว 
และสวนใหญซ้ือหนังสือพิมพเปนประจําหรือเกือบทุกวัน ความเช่ือของประชากรท่ีมีตอขาวสารท่ี
ไดรับประชาชนเช่ือถือขาวสารจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาเปนวิทยุ    สวนหนังสือพิมพ
สวนใหญใหความเช่ือถือนอย     การเปดรับส่ือของประชาชนสวนใหญเปดรับส่ือวิทยุและโทรทัศน
เพ่ือความบันเทิงมากกวา สวนหนังสือพิมพนั้นใหขาว สารคดี ความรู มากกวาความบันเทิง

อัมพร อินโท (2533 : 99-100, อางถึงใน นันทวรรณ อุดมสุข 2539 : 33) ศึกษา
วิธีการใชหนังสือพิมพ และวารสารในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา และระดับการใชหนังสือ
พิมพและวารสารวิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบวา  ลักษณะการใชหนังสือพิมพ
และวารสารในการเรียนการสอนนั้น ใชเนื้อหาแนวคิดจากหนังสือพิมพและวารสาร  การนําเขาสู
บทเรียน โดยนําขาวหรือเหตุการณตางๆจากหนังสือพิมพและวารสารมาเปนตัวอยางประกอบ และ
ใหนักเรียนรวบรวมขาวจากหนังสือพิมพและวารสารทําเปนสมุดภาพหรือจัดบอรด      และใชวิธี
นําขาวหรือเหตุการณตางๆ ยกเปนตัวอยางประกอบการสอนมากท่ีสุด

อรอนงค ชูชัยวัฒนา (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับวิธี
ปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 5 ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนวิธีปองกันการลวงเกินทางเพศ โดยแบงกลุมตัวอยาง
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เปนกลุมทดลอง จํานวน 68 คน และกลุมควบคุม จํานวน 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   คือ แผน
การสอน ส่ือการสอน และแบบวัดความรูเกี่ยวกับวิธีปองกันการลวงเกินทางเพศ ผลการวิจัยพบวา 
คะแนนความรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 5 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ท้ังกอนและหลังการทดลองไมแตกตางกัน แตคะแนนความรูรายดานภายหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม   พบวา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 ในดานสิทธิของเด็กท่ีกลาวปฏิเสธอภิปรายวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการถูกลวงเกินทางเพศมากอนแลว ซ่ึงความรูนี้นักเรียนอาจไดรับมาจากครอบครัว โรงเรียน 
ส่ือสารมวลชนตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ    เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีอยูใน
ชุมชนแออัดซ่ึงเปนกลุมเส่ียง ประกอบกับปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร ทําใหเด็กไดทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศอยูเสมอ จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งท่ีทําใหเด็กมีความรูเกี่ยวกับวิธีปอง
กันตนเองจากการถูกลวงเกินทางเพศมากอนไดรับการทดลองครั้งนี้

งานวิจัยตางประเทศ
เทลโจฮาน และคณะ (Telljohann et al. 1997 : 149-156) ไดประเมินผล

โปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศหลักสูตรสําหรับนักเรียนเกรด 3 เก็บขอมูลจากการตอบ
แบบสอบของนักเรียนเกรด 3 ท่ีเขารวมโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศในหลักสูตร
สําหรับนักเรียนเกรด 3 กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากโรงเรียน 9 แหง ในรัฐโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวพัฒนามาจากโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ และ
การทบทวนจากเอกสารท่ีผานมา การสอนใชวิธีการแสดงบทบาทสมมุต ิ การอภิปราย การสาธิต
และชมวีดีทัศน กลุมตัวอยางจะมีการทดสอบกอนเขารวมหลักสูตร 1 สัปดาห หลังจากนั้นทดสอบ
หลังเขารวม 1 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูในเรื่องการลวงเกินทางเพศ
มากขึ้น และยังมีความรูมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความตั้งใจท่ีจะทํา
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการลวงเกินทางเพศพบวา หลังการทดลองกลุมทดลอง มีคะแนน
ความตั้งใจท่ีจะทําพฤติกรรมการปองกันตนเองมากกวากอนการทดลอง

พอช และคณะ ( Poche et al. 1988, อางถึงใน อรอนงค ชูชัยวัฒนา 2539 : 28) 
ไดศึกษาเปรียบเทียบโดยใชโปรแกรม 3 แบบ ในการสอนวิธีปองกันตนเองจากการลวงเกินทางเพศ 
คือใชวิธีสอนพูดรวมกับการชมภาพยนตร การดูวีดีทัศนรวมกับการฝกพฤติกรรม และการดูวิดีทัศน
อยางเดียว เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการทดลองพบวา การดูวีดีทัศนรวมกับการฝกพฤติกรรม
เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คะแนนของกลุมท่ีดูวีดีทัศนอยางเดียวและกลุมควบคุมไมแตก
ตางกัน
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วอรเทล และคณะ (Wurtele et al. 1992 : 127-136) ไดศึกษาเปรียบเทียบการ
สอนโปรแกรมความปลอดภัยสวนตัวสําหรับเด็กกอนวัยเรียนระหวางบิดามารดาและครู       กลุม
ตัวอยางเปนเด็กวัยเรียน จํานวน 61 คน เปนชาย 33 คน และเปนหญิง 28 คน ในชุนชนเมืองโคโรไร
โด ครูจะสอนโปรแกรมการทดลองในหองเรียน   และผูชวยการวิจัยท่ีผานการอบรมมาเปนอยางดี
เปนผูสอนโปรแกรมการควบคุม เนื้อหาของโปรแกรมการควบคุมเกี่ยวของกับความปลอดภัยสวน
ตัวในเรื่องอ่ืนๆท่ีไมใชเรื่องเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ    ในขณะท่ีบิดามารดาจะสอนเรื่อง
โปรแกรมท่ีมีลักษณะคลายกับโปรแกรมการสอนท่ีสอนโดยครู     โดยบิดามารดาจะสอนท่ีบาน
กอนการทดลอง 1 สัปดาห และสุมเก็บตัวอยางกอนการทดลอง 1 ครั้ง และเก็บอีก 2 ครั้ง คือหลัง
การทดลอง 2 วัน และ 2 เดือนตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ีไดรับการฝกทักษะตามโปรแกรม
ซ่ึงไดรับจากครูและบิดามารดามีความสามารถในการเรียนรูการสัมผัสท่ีไมเหมาะสมพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
โดยมีคะแนนความรูเกี่ยวกับเรื่องการลวงเกินทางเพศอยูในระดับท่ีสูง แตเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม มีเพียงเฉพาะกลุมท่ีไดรับการสอนจากพอแมมีคะแนนมากกวากลุมควบคุม

4.2.2 ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills)
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหากับการปองกันการลวงเกินทางเพศ ยัง

ไมพบในประเทศไทย แตมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
 สมัญญา เสียงใส (2521 : 45-50, อางถึงใน สดใส นิยมจันทร 2541 : 34) ไดศึกษา

ความวิตกกังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน ม.ศ. 4-5 จํานวน 375 คน ความวิตกกังวล แบงออก
เปน 3 ดาน คือความวิตกกังวลเกี่ยวกับดานสังคม ดานสวนตัว ดานการเรียนและอาชีพ วิธีลดความ
วิตกกังวลท่ีศึกษามี 3 ดาน ลดดวยวิธีกาวราว ลดดวยวิธีถอยหนี และลดดวยวิธีใชเหตุผล โดยใช
แบบสอบถามความวิตกกังวลท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความวิตกกังวลดาน
อาชีพมากท่ีสุด และเลือกใชวิธีการลดความวิตกกังวลโดยใชวิธีใชเหตุผลมากท่ีสุด รองลงมา   คือ
ใชวิธีถอยหนี          และเลือกใชวิธีลดความวิตกกังวลแบบกาวราวมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความวิตกกังวลกับการใชวิธีในการแบบถอยหนีเพ่ือลดความวิตก
กังวล มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05

นิยดา พงษพาชํานาญเวช (2535 : 102-107, อางถึงใน สดใส นิยมจันทร 2541: 
34) ไดศึกษาความวิตกกังวล ในการศึกษาตอและการเผชิญปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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จังหวัดราชบุร ีตามตัวแปรดาน เพศ แผนการเรียน ความคาดหวังของนักเรียน อาชีพของผูปกครอง 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความคาดหวังของผูปกครอง ผลการศึกษาพบวา

     1. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรมีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียน
แผนการเรียนศิลปะ แตท้ังสองแผนการเรียนใชวิธีการเผชิญปญหาแบบรอมชอมเหมือนกัน

     2. นักเรียนท่ีมีความคาดหวังตางกันมีการเผชิญปญหาท่ีแตกตางกัน โดยนักเรียน
ท่ีมีความคาดหวังสูงมีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียนท่ีมีความคาดหวังปานกลางและต่ํา

3. นักเรียนท่ีผูปกครองมีความคาดหวังตางกัน มีการเผชิญปญหาท่ีแตกตางกัน
โดยนักเรียนท่ีผูปกครองมีความคาดหวังสูงมีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียนท่ีมผูปกครอง
มีความคาดหวังปานกลาง และความคาดหวังต่ํา

4. ตัวแปรดานเพศ อาชีพของผูปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
สงผลตอคะแนนการเผชิญปญหาไมแตกตางกัน

5. นักเรียนท่ีมีความวิตกกังวลในการศึกษาแตกตางกัน มีการเผชิญปญหาท่ี
แตกตางกัน  โดยนักเรียนท่ีมีความวิตกกังวลในการเรียนสูงมีคะแนนในการเผชิญปญหานอยกวา
นักเรียนท่ีมีความวิตกกังวลปานกลาง และความวิตกกังวลต่ํา

งานวิจัยในตางประเทศ
ลาซารัส และโฟลคแมน  (Lazarus and Folkman 1984 : 219-239, อางถึงใน

 สดใส นิยมจันทร 2541 : 36) ไดศึกษาคนปกติวัย 45-64 ป จํานวน 100 คน เพ่ือคนหาวิธีการเผชิญ
ความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ใชเวลาศึกษาเปนเวลา 1 ป และใชวิธีการสัมภาษณถึงภาวะ
เครียดสัมภาษณทุกๆ 4 สัปดาห และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเผชิญปญหาโดยใชแบบวัดการ
เผชิญปญหาจํานวน 68 ขอ วิธีการเผชิญปญหา แบงออกเปน 2 กลุม  โดยกลุมท่ี 1 ใชวิธีการเผชิญ
ปญหาแบบมุงแกปญหา กลุมท่ี 2 ใชวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงลดอารมณตึงเครียด  ผลการศึกษา
พบวา บุคคลใชวิธีการเผชิญปญหาท้ัง 2 แบบรวมกันเม่ือเผชิญความเครียด โดยใชวิธีเผชิญปญหา
แบบเดิมมีคอนขางนอย เนื่องจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแตกตางกัน    ซ่ึงบุคคลท่ีใชวิธีการเผชิญปญหา
แบบเดิมนั้นเปนผลมาจากบุคลิกภาพ     และบุคคลนิยมใชวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหาท่ี
เกิดจากเรื่องงานหรือเม่ือประเมินวาสามารถจัดการกับปญหาได    แตนิยมใชวิธีการเผชิญปญหา
แบบมุงลดอารมณตึงเครียด เม่ือเผชิญปญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเม่ือประเมินวาปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น 
ตองยอมรับและมีความทอถอยเกิดขึ้น นอกจากนี้พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการใชวิธีเผชิญ
ปญหาชนิดตางๆ ท้ังนี้อาจเกิดจากกลุมตัวอยางกระจายตัวนอยเกินไป
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บอทวิน และคณะ (Botvin et al. 1984, quoted in World Health Organization 
1996 b : 7-8) ไดทําการวิจัยกึ่งทดลองในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถทางสังคม 
เพ่ือปองกันการดื่มแอลกอฮอลในป ค.ศ. 1983 โดยทําการศึกษาในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษา เกรด 7
จํานวน 239 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยการรับรูเกี่ยวกับอันตราย และผล
กระทบเกี่ยวกับการใชเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การฝกทักษะการตัดสินใจ การจัดการกับ
ความเครียด ทักษะทางสังคม รวมถึงการยืนหยัดตอสูกับการปฏิเสธตอการถูกชักชวนไปดื่มสุรา 
ตลอดจนการฝกฝนใหเกิดความสามารถในตนเอง เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดีขึ้น      หลังจาก
ส้ินสุดการทดลองพบวา เด็กในกลุมทดลองมีการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนอยกวากลุมควบคุม

บอทวิน และอิง (Botvin and Eng 1995 : 1106-1112, อางถึงใน วริญญา
อรรถยุกติ 2543 : 34) ไดทําการศึกษาติดตามผลระยะยาว ของการปองกันการใชสารเสพติดในกลุม
ชนช้ันผิวขาวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
การปองกันการติดสารเสพติดในโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียน 56 แหง ท่ีไดรับ
โปรแกรม ซ่ึงประกอบดวยการติดตามกระตุน การสอนทักษะชีวิตท่ัวไป และทักษะการเผชิญ
ปญหา อิทธิพลทางสังคมในการตอตานการใชสารเสพติด โดยวิธีการฝกปฏิบัติรวมกับการใหคํา
ปรึกษาแนะแนวตลอดป สวนกลุมควบคุมจะไดรับการฝกจากวิดีโอเทป และไมไดรับคําปรึกษา
แนะนํา ทําการติดตามผลในระยะ 6 ป ผลการศึกษาพบวา มีการใชสารเสพติด และยาอ่ืนนอยลง ใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยสรุปจะเห็นไดวา การจัดโปรแกรมปองกันการใชสารเสพติดตั้งแต
ในชวงมัธยมศึกษาตอนตนมีความสําคัญและความอดทนตอการลดการสูบบุหรี ่ ดื่มสุรา และเสพ
กัญชาโดยตรง ถามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางทักษะการเผชิญปญหา และ
ทักษะชีวิตท่ัวไป และมีการกระตุนติดตามอยางนอย 2 ป

4.2.3 ทักษะการแกปญหา (Problem –Solving  Skills)
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการเแกปญหากับการปองกันการลวงเกินทางเพศ ยังไม

พบในประเทศไทย แตพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆดังนี้
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งานวิจัยในประเทศ
สมหวัง ชัยตามผล (สมหวัง ชัยตามผล 2528 : 82-86, อางถึงใน สงวนศรี นักงาน 

2530 : 34)  ไดศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการดานทักษะการคิดแกปญหาทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
จํานวน 60 คน โดยวิธีกลุมสัมพันธกับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบวา

1. ความสามารถดานทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. นักเรียนในกลุมทดลองท่ีเรียนโดยวิธีกลุมสัมพันธ มีความสามารถดาน
ทักษะการคิดแกปญหาทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมท่ีเรียนโดย
การสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01

3. วิธีการสอนและระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีปฏิสัมพันธกันตอความ
สามารถดานทักษะการคิดแกปญหาทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
. 01

สมทรง ตันประเสริฐ  (2544 : บทคัดยอ)      ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการใช
สถานการณจําลอง     และการใชตัวแบบท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของ
นักเรียนหญิง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนไทยนิยมศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมทดลอง จํานวน 
30 คน และสุมอยางงายเปนกลุมทดลอง 3 กลุม กลุมละ 10 คน     กลุมท่ี 1 เปนกลุมท่ีไดรับการใช
สถานการณจําลอง กลุมท่ี 2 เปนกลุมท่ีไดรับตัวแบบ กลุมท่ี 3 เปนกลุมควบคุมท่ีไมไดรับการใช
สถานการณจําลองและไมไดรับตัวแบบ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการใชตัวแบบ หลังจากสถานการณจําลอง และหลังจากไมได
รับการใชสถานการณจําลองและไมไดรับตัวแบบ   สวนนักเรียนหญิงท่ีไดรับสถานการณจําลอง 
นักเรียนหญิงท่ีไดรับตัวแบบ และนักเรียนหญิงท่ีไมไดรับการใชสถานการณจําลองและไมไดรับตัว
แบบมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับการ
ใชสถานการณจําลองมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นมากกวานักเรียนหญิงท่ีไม
ไดรับการใชสถานการณจําลองและไมไดรับการใชตัวแบบ     สวนนักเรียนหญิงท่ีไดรับตัวแบบ
และนักเรียนหญิงท่ีไมไดใชตัวแบบมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับตัวแบบมีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นมากกวานักเรียนหญิงท่ีไมไดใชตัวแบบและไมไดรับสถานการณจําลอง
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                              งานวิจัยตางประเทศ
ลอเรนซ และคณะ (Lawrence et al. 1994 : 425-435, อางถึงใน ประภาเพ็ญ 

สุวรรณ และคณะ 2541 : 53-54 )      ศึกษาเรื่องการแกปญหาโดยการรับรูพฤติกรรมเพ่ือชวยเหลือ
วัยรุนท่ีพ่ึงยาเสพติดในกลุมท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส    กลุมท่ีศึกษาคือ    วัยรุนท่ีใชยาเสพติดท่ีถูก
สงตอมารักษา จํานวน 19 คน        ซ่ึงไดรับกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส จํานวน 5 
บทเรียน ประกอบดวย ความรูเรื่องการเส่ียงตอโรคเอดส ทักษะทางสังคม ไดแก การยืนหยัดในส่ิงท่ี
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ  การเจรจาตอรองกับคูนอน  ทักษะการส่ือสาร การใชถุงยางอนามัย   
และการฝกแกไขปญหา ผลการวัดความรูเรื่องความเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส       การสนับสนุนทาง
สังคม ทัศนคติตอการปองกันการติดเช้ือเอดส รวมท้ังการประเมินการแสดงบทบาทสมมุติของ
ทักษะตอตานความเส่ียงท้ังหลายพบวา  กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการติดเช้ือเอดสและโรคเอดส
เพ่ิมขึ้น มีทัศนคติตอการปองกันมากขึ้น มีความเช่ืออํานาจในตนสูงขึ้น และเช่ืออํานาจนอกตนต่ําลง 
มีทัศนคติท่ีดีตอการใชถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น มีความสามารถของตนเองในการรับรูความเส่ียงตอการ
ติดเช้ือเอดสมากขึ้น นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังรายงานดวยตนเองวา มีอัตราพฤติกรรมเส่ียงตอการ
ติดเช้ือเอดสทางเพศสัมพันธลดลง  ซ่ึงเม่ือตรวจสอบโดยขอมูลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
พบวา มีอัตราลดลง

มารติน (Martin 1986, อางถึงใน ปริชาติ โชคพิพัฒน 2538 : 68) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “The Effect of a Social Skills Development Course on Emotionally Disturbed Secondary 
School Students” โดยศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีปญหาทางอารมณ       จากรัฐ
เท็กซัส จํานวน 20 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมควบคุม 2 กลุม และกลุมทดลอง 1 กลุม ให
กลุมควบคุมท้ัง 2 กลุม คือกลุมเลือกเรียนและเลือกวิชาชีพดวยตนเอง สวนกลุมทดลองใหเขารับการ
ฝกการพัฒนาทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 4 ดานคือ ดานความรับผิดชอบ  การติดตอ
ส่ือสาร  การตัดสินใจ และการแกปญหา ใชเวลาฝกหัดทักษะทางสังคมวันละ 45 นาที  ตลอดป 
ค.ศ.1984-1985 ผูวิจัยไดวัดผล กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนของทุกกลุม นํามาวิเคราะห 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางสังคมมีสวนชวยพฤติกรรมและผลการเรียนใหดีขึ้น       แสดงใหเห็น
ทิศทางบวกของพฤติกรรม และผลการเรียนของกลุมท่ีไดรับการฝกทักษะทางสังคม

4.2.4 ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)
                งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ และงาน

วิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆดังนี้
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งานวิจัยภายในประเทศ
สราญจิต อินศร (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรม

เพ่ือพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันการถูกทารุณกรรมทางเพศของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 87 คน แบงเปนกลุมทดลอง ท่ี 1 
และกลุมทดลองท่ี 2 จํานวน 45 และ 42 คนตามลําดับ กลุมท่ี 1 ไดรับการพัฒนาความรูความ
สามารถของตนเองในการปองกันการทารุณกรรมทางเพศ ตามแนวความคิดทฤษฎีของอัลเบิรต
แบนดูรา กลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันการถูก
ทารุณกรรมทางเพศโดยการบรรยายประกอบส่ือและการสนทนา      ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
1 เดือน 15 วัน โดยใหกลุมทดลองท้ังสองตอบแบบสอบถามและวัดจํานวน 3 ครั้ง คือ กอนและหลัง
การทดลอง 1 และ 4 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองท้ังสองมีคะแนนการ
รับรูความสามารถของตนเองในการปองกันการถูกทารุณกรรมทางเพศไมแตกตางกัน แตหลังการ
ทดลอง 1 และ 4 สัปดาห กลุมทดลองท้ังสองมีคะแนนเฉล่ีย การรับรูความสามารถของตนในการ
ปองกันการถูกทารุณกรรมทางเพศสูงกวากลุมทดลอง แตคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันการถูกทารุณกรรมทางเพศหลังการทดลอง 4 สัปดาห และ 1 สัปดาหไมแตก
ตางกัน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันการถูกทารุณ
กรรมทางเพศระหวาง 2 กลุม หลังการทดลอง 1 และ 4 สัปดาห พบวาแตกตางกัน

งานวิจัยตางประเทศ
สเตรค (Stark 1983, อางถึงใน ปาริชาต โชควิวัฒน 2538 : 29) ไดทําการวิจัย

เรื่อง “Evaluation of Social Skills Training Program for Middle Elementary Aged Boys 
Disabilites” โดยทําการศึกษากับนักเรียนชาย จํานวน 14 คน มีอายุระหวาง 9-12 ป ซ่ึงใหเด็กไดรับ
การฝกทักษะตางๆ เชน การเชิญชวน การทักทาย การเขารวม การยิ้ม การสนทนา      การเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผ การใหความรวมมือและการแสดงความเสียใจ ในจํานวนเด็กชาย 14 คนนี้  7 คน ไดรับการ
ฝกอบรมทางดานการเรียนรูดวยตนเองควบคูไปกับการฝกทักษะทางสังคม และถูกประเมินกอน
และหลังการฝกอบรม โดยใชมาตราวัดทางสังคม(Sociometric)   การสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออก ผลการศึกษาพบวา จํานวนเด็กมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลา
การฝก

โอ ฮอลโลแรน (O’Halloran 1996 : Abstract, อางถึงใน เทียมจันทร พิมพวงค 
2541 : 38) ไดศึกษาการเสริมสรางทักษะทางสังคมในสภาพการณของแคมป ภาคฤดูรอนสําหรับ
เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู    โดยคัดเลือกเด็กและวัยรุนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู จํานวน 94 คน 
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ผลการวิจัยพบวา    กระบวนการทักษะการส่ือสารทางสังคมของผูท่ีมีการรับรูไดดีจะสูงขึ้นกวาผูท่ีมี
การรับรูดวยตนเองไมด ี และเด็กอายุ 8-13 ป มีการรับรูดวยตนเองในกระบวนทักษะการส่ือสารได
ชา และไมไดนําทักษะทางสังคมมาใชหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไดจากการสังเกต        สรุปวา
โครงสรางทางธรรมชาติท่ีดีจะสนับสนุนใหเกิดการรับรูไดอยางแทจริงจะตองเกิดกอนการเปล่ียน
แปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได

วอรเทล และคณะ (Wurtele et al. 1986 : 688-692)    ศึกษาประสิทธิภาพของ
การเรียนรูทักษะความปลอดภัยสวนตัวเพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน 
กลุมตัวอยางเปนประชากรท่ีอยูในระดับชนช้ันกลางในโรงเรียนของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา จํานวน 71 คน ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง จากระดับช้ันเรียน 4 ระดับ    แบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 4 กลุม คือ กลุมทดลอง 3 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม กลุมทดลองไดรับการเรียน
ทักษะความปลอดภัยสวนตัวเพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศ ดวยรูปแบบท่ีแตกตางกัน  การ
ควบคุมจะอภิปรายในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและคานิยมสวนบุคคล    โดยไมกลาวถึงการ
ทารุณกรรมทางเพศ ใชเวลา 50 นาที  หลังการชมภาพยนตรมีการอภิปรายในเนื้อหาของภาพยนตร 
15 นาที    โดยมีนักเรียนช้ันปริญญาตรีเปนผูดําเนินการอภิปราย กลุมทดลองท่ี 2 ไดรับโปรแกรม
ทักษะทางดานพฤติกรรม ใชเวลา 50 นาที ทักษะท่ีสอนประกอบดวย 1) มีความสามารถจะบอกถึง
บริเวณท่ีเปนสวนตัว 2) การรูวาเม่ือใดควรตอบตกลงและไมตอบตกลงตอการสัมผัสบริเวณท่ีเปน
สวนตัวของรางกาย หลังจากนั้นเด็กจะถูกทดสอบดวยแบบทดสอบทางดานพฤติกรรม ผลการศึกษา
พบวา เด็กท่ีไดรับการชมภาพยนตรรวมกับโปรแกรมทักษะทางดานพฤติกรรม หรือกลุมท่ีไดรับ
โปรแกรมทักษะทางดานพฤติกรรมเพียงดานเดียวมีคะแนนความรูเพ่ิมขึ้นมากกวากลุมควบคุม

ฮาซซารด และคณะ (Hazzard et al. 1991 : 123-136)ศึกษาประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการ “Feeling Yes, Felling No” ในป ค.ศ. 1991 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 ถึงเกรด 4 
จํานวน 286 คน ในประเทศอเมริกาและครูของกลุมตัวอยางจะเขารับการอบรมรวมดวย ผลการ
ศึกษา  พบวา นักเรียนท่ีเขารวมมีความรูเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น หลังการ
ทดลอง 6 สัปดาห แตกตางจากกอนการทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือ
ติดตามผลไประยะนานกวา 1 ป พบวา นักเรียนยังคงมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองจาก
การลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นเล็กนอย

วอรเทล และคณะ (Wurtele et al. 1986, อางถึงใน อรอนงค ชูชัยวัฒนา 2539 : 
27) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนทักษะความปลอดภัย (Personal safety skills)      เพ่ือปองกัน
ตนเองจากการลวงเกินทางเพศในหลายๆรูปแบบแกเด็กจํานวน 71 คน ระหวางระดับอนุบาล
(Kingdergarten) กับระดับ 1 และระดับ 5 กับระดับ 6 รูปแบบการสอนแบงเปน      1) โปรแกรม
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ภาพยนตร(Filmed program)เรื่องการสัมผัส 2) โปรแกรมการอบรมทักษะเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral skills training program) ซ่ึงใชตัวแบบและการเสริมแรงทางสังคม   3) กลุมท่ีใหชม
ภาพยนตรและอบรมทักษะเชิงพฤติกรรมรวมกัน และ 4) กลุมควบคุมซ่ึงไมไดรับการสอน ผลการ
เปรียบเทียบกลุมควบคุมกับกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม พบวากลุมท่ีไดรับการอบรมทักษะเชิงพฤติกรรม 
(BST) และกลุมท่ีดูภาพยนตร ประกอบการอบรมทักษะเชิงพฤติกรรมมีคาคะแนนความรูและทักษะ
ความปลอดภัยสูงกวากลุมควบคุม และกลุมท่ีไดรับความรูโดยการดูภาพยนตรอยางเดียว นอกจากนี้
พบวา เด็กนักเรียนระดับ 6 คาคะแนน ความรูมากกวานักเรียนระดับ 5  ระดับ 1 และระดับอนุบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และหลังการทดลองผานไป 3 เดือน ความรูและทักษะจากการสอนยังคง
อยู

สาสลาสกี และเวรเทล (Saslawske and Wurtele   1985, อางถึงใน อรอนงค
ชูชัยวัฒนา 2539 : 27) ไดทดลองสอนทักษะการปองกันตนเองจากการถูกลวงเกินทางเพศ โดยการ
ฉายภาพยนตเรื่องการสัมผัสใหแกกลุมทดลอง ซ่ึงเปนเด็ก 4 ระดับ คือ อนุบาล เด็กช้ันเรียน ระดับ 1
ระดับ 5 ระดับ 6 จํานวน 67 คน    และมีวิธีวัดโดยใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินความรูของเด็กท่ี
เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ   และการสัมภาษณเปนรายบุคคลเพ่ือประเมินคําพูดและพฤติกรรม
ตอบสนองตอเหตุการณการลวงเกินทางเพศ ผลการทดลอง พบวา เด็กในกลุมทดลองท่ีดูภาพยนตมี
ความรูเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม     และเด็กนักเรียนในช้ัน
เรียนระดับ 6 มีคาคะแนนของการประเมินท้ังสองแบบมากกวาเด็กนักเรียนในช้ันเรียนระดับ 5 และ
ระดับอนุบาล ตามลําดับ ภายหลังการทดลอง 3 เดือน มีการติดตามผลพบวาการทดลองท่ีไดยังคงอยู

ทูตตี้ (Tutty 1994 : 179-192) ศึกษาโปรแกรมการปองกันตนเองจากการลวงเกิน
ทางเพศในนักเรียนช้ันประถมศึกษา ในการเรียนรูแนวคิดการปองกันจากการลวงเกินทางเพศ กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนจากโรงเรียน 8 แหง ในเมือง Hamilton-Wentworth ประเทศแคนาดา จํานวน 
400 คน แบงเด็กเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนเทาๆกัน ในแตละกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยเด็กในระดับช้ันตางๆกัน คือช้ันอนุบาลเกรด 1  และเกรด 6  รูปแบบการวิจัยเปนแบบ
กึ่งทดลอง โดยกลุมทดลองจะไดเขารวมในโปรแกรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ   โปรแกรม
ดังกลาวมีหลักท่ีสําคัญคือ การแสดง “การสัมผัส” (Touch) กลุมควบคุมไมไดเขาไปในโปรแกรม 
แบบทดลองท่ีใชวัดความรูของเด็กเปนแบบวัดท่ีพัฒนาขึ้นใหมช่ือ The Child’s Knowledge of 
Abuse Questionnaire (C.K.A.Q.) ผลการศึกษาพบวา  เด็กท่ีเขารวมในโปรแกรม การปองกันการ
ลวงเกินทางเพศมีคะแนนความรูสูงกวาเด็กท่ีไมไดเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับ
คะแนนความรูของเด็กทุกคน หลังการทดลอง 5 เดือนยังคงอยูในระดับเดิม
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4.2.5  ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบอกและการสอนตนเองกับการปองกันการลวงเกินทาง

เพศ ยังไมพบในประเทศไทย แตมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพียงเรื่องเดียว

งานวิจัยภายในประเทศ
อรพินทร อนงคณะตระกูล (2528 : บทคัดยอ)     ศึกษาผลของการใชการสอน

ตนเองตอการลดความหุนหันของเด็กอายุ 10-12 ป ในสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 
จํานวน 30 คน การทดลองแบงเด็กออกเปน 3 กลุมๆ ละ 10 คน คือการฝกการสอนตนเอง กลุมสอน
กลวิธี และกลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเอง เด็กกลุมฝกการสอนตนเอง ผูทดลอง
ใหทํากิจกรรมเชนเดียวกับเด็กอีก 2 กลุม แตทํากิจกรรมใหเด็กสอนตนเองโดยพูดกับตนเองในใจวา
จะทําอะไรขั้นตอไป และการเตือนตนเองใหทํากิจกรรมอยางรอบคอบเม่ือเด็กประเมินตนเองแลว 
พบวา ตนสามารถทํากิจกรรมไดอยางไมรีบรอนและทําไดถูกตองก็ใหเด็กเสริมแรงตนเอง  กลุม
สอนกลวิธีสอนใหเด็กรูวิธีทํากิจกรรม        และกลุมกิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเองใหทํา
กิจกรรมท่ีเครื่องมือนั้นกําหนด ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีฝกการสอนเด็กมีความหุนหันลดลง สวน
กลุมสอนกลวิธี      และกลุมฝกกิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเองมีความหุนหันไมแตกตางกัน

งานวิจัยตางประเทศ
มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum and Goodman 1971 : 115-126, อางถึงใน

 อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30)  ศึกษาการใชการสอนตนเองเพ่ือลดความหุนหันของเด็ก
อายุ 7-9 ป จํานวน 15 คน แบงการฝกเปน 3 กลุม กลุมแรกผูรับการทดลองฝกการสอนตนเองใหทํา
กิจกรรมตามกลวิธีการทํางานอยางเปนขั้นตอน กลุมท่ี 2 ผูรับการทดลองฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือ
ฝกการสอนตนเอง และกลุมท่ี 3 ผูรับการทดลองรับการทดสอบตางๆ เชนเดียวกับสองกลุมแรก 
กลุมฝกการสอนตนเองและกลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเองทําการฝก 4 ครั้ง ๆละ 
20 นาที ดวยการฝกรายบุคคล ผลการทดลองพบวา หลังการทดลองและติดตามผล 1 เดือน กลุมฝก
การสอนตนเองมีความหุนหันลดลงกวากอนทดลองในดานใชเวลาสนองตอบเพ่ิมขึ้น แตคะแนน
ความผิดพลาดไมเปล่ียนแปลง นอกจากนี้กลุมฝกการสอนตนเองสามารถทําแบบทดสอบสติปญญา
ไดดีขึ้นกวาอีกสองกลุม    อยางไรก็ตามการสอนตนเองไมแผขยายผลไปสูพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองในช้ันเรียน   ซ่ึงผูทดลองอธิบายวา อาจเกิดจากทําการฝกจํานวนครั้งนอยเกินไป          ตอมา
มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum and Goodman) ไดทําการศึกษาครั้งนี้กับเด็กอนุบาล และช้ัน
ประถมปท่ี 1 จํานวน 15 คน แบงการฝกออกเปน 3 กลุม คือกลุมดูตัวแบบพูดสอนตนเอง     กลุมฝก
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การสอนตนเอง และกลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเอง    ท้ังสามกลุมฝกเด็กเปนราย
บุคคล ผลการทดลองพบวา ทุกกลุมมีความหุนหันลดลงในดานการใชเวลาสนองตอบเพ่ิมขึ้น และมี
เพียงกลุมฝกการสอนตนเองเทานั้นท่ีมีคะแนนผิดพลาดลดลง

สไนเดอร และไวท (Snyder and White 1979 : 227-235, อางถึงใน อรพินทร 
อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการนําเทคนิคการสอนตนเองเพ่ือลด
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนในสถานพินิจ ซ่ึงไดแกพฤติกรรมไมเขาเรียน ไมทํากิจกรรมท่ี
กําหนด เสพยาเสพติด กาวราว ขโมย และทําลายส่ิงของ โดยใชเทคนิคการสอนตนเองควบคูไปกับ
การวางเง่ือนไขพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ทดลองกับกลุมวัยรุนท่ีมีอายุ 17 ป จํานวน 15 คน แบงออก
เปน 3 กลุม คือกลุมสอนตนเอง กลุมฝกใหความตระหนักถึงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมผลรวม 
และกลุมควบคุม ทําการฝก 6 ครั้ง ๆละ 45 นาที   สวนกลุมควบคุมไมมีการเขากลุมฝกใดๆท้ังส้ิน 
ผลการทดลองพบวา กลุมสอนตนเองลดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาทุกดานลงมากกวากลุมฝกความ
ตระหนักถึงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมผลรวม และกลุมควบคุม    ท้ังในระยะทดลองและติดตาม
ผล 6 สัปดาห

กราเซียโน และมูนี (Graziano and Mooney  1988 : 206-213)      ศึกษาเด็กอายุ 
6- 12 ป จํานวน 30 คน ซ่ึงมีความกลัวการนอนคนเดียวอยางมาก โดยแบงเด็กออกเปน 2 กลุม ไดแก 
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการฝกการผอนคลายกลามเนื้อ   จินตนาการส่ิงท่ี
พอใจ และการสอนตนเองใหกลาเพ่ือลดความกลัวในการนอนคนเดียว และใหพอแมเด็กสังเกต
พฤติกรรม และใหการเสริมแรงเม่ือเด็กลดความกลัว ตามเกณฑท่ีกําหนด ใชเวลาในการฝก 3
สัปดาห สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝกใดๆ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองลดความกลัวการ
นอนคนเดียวนอยลงกวากลุมควบคุม และหลังการทดลอง 2, 3 และ 6 เดือน พบวา เด็กยังคงมีความ
กลัวการนอนคนเดียวนอยกวากอนทดลองตามลําดับ

โคลโก วัตสัน และฟอส (Kolko, Watson, and Faust 1991 : 269-284, อางถึงใน 
ประเทือง ภูมิภัทราคม 2535 : 311)     ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการสอนตนเองรวมกับการสอน 
การเสนอตัวแบบ การแสดงบทบาทสมมุต ิ  และการเสริมแรงเพ่ือฝกทักษะความปลอดภัย    และ
การปองกันอันตรายจากไฟใหกับเด็กท่ีมีอาการโรคจิต จํานวน 24 คน    ท่ีมีอายุระหวาง 4 ป 3 เดือน
ถึง 8 ป 1 เดือน การทดลอง สุมเด็กเขา เปน 2 กลุม แบงเปนกลุมทดลอง 12 คน กลุมควบคุม 12 คน 
กลุมทดลองไดรับการฝกสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องไฟ และฝกทักษะดานความปลอดภัย
และการปองกันอันตรายจากไฟดวยเทคนิคตางๆ สวนกลุมควบคุมใหเด็กแตละคนไดรับการ
สนทนา อภิปรายพูดคุยกับกลุมทดลองเกี่ยวกับการจุดไฟ   และประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช
ไมขีดไฟ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องไฟ
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มากกวากลุมควบคุม จากการใหปฏิบัติจริงโดยการใชไมขีดไฟ สามารถใชไดถูกตองและปลอดภัย 
และจากการติดตามผลของผูปกครองภายหลังถอนโปรแกรมแลว 6 เดือน ปรากฏวากลุมทดลองยังมี
ความรูความเขาใจ และมีทักษะดานความปลอดภัยมากกวากลุมควบคุม

เจนเชฟท (Genshaft 1983, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 35-36) 
ไดศึกษาการฝกทักษะการสอนตนเอง ในเด็กไตรตรองกับเด็กหุนหัน ประเภทละ 60 คน แบงออก
เปน 5 กลุม แตละกลุมประกอบดวยเด็กไตรตรองและเด็กหุนหัน จัดสถานการณทดลองใหเด็กอยู
ตามลําพังในหอง ท่ีมีของเลนเยายวนใจใหอยากเลน แตหามเด็กมองของเลนเหลานั้น       กลุมท่ี 1
ใหเด็กพูดสอนตนเองใหยับยั้งพฤติกรรมท่ีหามทํา กลุมท่ี 2 ใหฟงเสียงจากเครื่องบันทึกเทปพูดสอน
ใหยับยั้งพฤติกรรมท่ีผูทดลองหามทํา กลุมท่ี 3 ฝกใหเด็กพูดส่ิงท่ีไมเกี่ยวของกับของเลน   กลุมท่ี 4
ใหเด็กทํางานอยางอ่ืน กลุมท่ี 5 ไมใหรับการฝกหรือทํางานใดๆ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กทุก
กลุมสังเกตผานกระจกอยางเดียว ผลการวิจัยพบวา เด็กไตรตรองทุกกลุมมีพฤติกรรมตานทานความ
เยายวนใจใหอยากเลนของเด็กไมแตกตางกัน  สวนเด็กหุนหันมีพฤติกรรมตานทานความเยายวนใจ
แตกตางกันไปตามเง่ือนไขของการทดลอง  กลุมท่ีฝกใหพูดสอนตนเองเพ่ือยับยั้งพฤติกรรมหามทํา
และกลุมท่ีใหฟงจากเครื่องบันทึกเทปพูดสอนใหทําพฤติกรรมท่ีหามทํา  มีพฤติกรรมตานทานความ
เยายวนใจมากกวาอีก 3 กลุม

4.2.6 ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม ( Support System Skills)
                             งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ ยังไมพบในประเทศไทย แตมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

                             งานวิจัยภายในประเทศ
                             ตรีรัตน เวชพาณิชย (2530 : 92-103, อางถึงใน ชลชัย ทัศกุลณี 2542 : 103) ศึกษา
ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอพฤติกรรมการบําบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนยาแบบ
ผูปวยนอก โดยกลุมทดลองไดรับแรงสนับสนุนจากบิดามารดาและเจาหนาท่ี พบวา ภายหลังการ
ทดลอง กลุมทดลองไดรับแรงสนับสนุนมากกวากลุมเปรียบเทียบ จํานวนวันของการบําบัดรักษา 
และสัดสวนการตรวจอนุพันธฝนในปสสาวะเปนลบมากกวากลุมเปรียบเทียบ แตการไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับจํานวนวันของการมารับการบําบัดรักษา

ขวัญเมือง ดําเกิง (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยสงเสริมพฤติกรรมปองกันการ
เสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดอางทอง พบวา ควรใชการรณรงคทางส่ือมวลชน
เปนกลยุทธหนึ่งในการดําเนินการปองกันใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น    ขณะเดียวกันควรใชกลุม
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เพ่ือน ครู และครอบครัว เปนแรงสนับสนุนในการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดใหเกิดอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการใชเวลาวางในทางสรางสรรค เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจ และความ
อยากรูอยากลองจากยาเสพติด

ลีนา ฐิติเบญจพล (2537 : ก-ข)  ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดนนทบุรี พบวา หลังการทดลองนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงความรูเกี่ยวกับบุหรี่ความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่มากกวากอนการ
ทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบการใหแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและผูปกครอง ทําให
นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตองและสามารถทําใหนักเรียนสามารถเลิก
บุหรี่ได

งานวิจัยในตางประเทศ
เอ็ดเวิรด และแมรี่ (Edward and Mary 1982, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 

92) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชแรงสนับสนุนจากพอแมในการใหทันตสุขภาพ  โดยแบง
ประชากรออกเปน 3 กลุม คือกลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุม โดยกลุมควบคุมไมไดให
ทันตสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแม กลุมทดลองท่ี 1 ใหความรูดานทันตสุขภาพ
อยางเดียว  สวนกลุมทดลองท่ี 2   ใหความรูดานทันตสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
พอแม ผลการศึกษาพบวา ความรูของกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ังสองกลุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตพบวา ความรูของกลุมทดลองท้ัง 2 กลุมไมแตกตางกัน        และยังพบวา 
พฤติกรรมดานทันตสุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ัง 2 กลุมไมแตกตางกัน แตเพศหญิง
และเพศชายมีพฤติกรรมดานทันตสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพศหญิงมีการ
ปฏิบัติดานทันตสุขภาพดีกวาเพศชาย หลังจากนั้นเวลาผานไป 2 เดือน ทําการทดสอบอีกครั้งพบวา 
ความรูในกลุมท่ี 1 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีกลุมทดลองไมลดลง

แลนด (Land 1984 : 146-148, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 92) ไดศึกษา
อิทธิพลจากกลุมเพ่ือนโดยใชเวลาในการศึกษา 13 ป ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 4 พบวากลุมเพ่ือนมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด(Image)     แตไมใชแรง
กดดันโดยตรงตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อิทธิพลของกลุมเพ่ือนเปนแรงผลักดันใหเด็กคนหนึ่งถูก
กระตุนใหทําอะไรอยางหนึ่งโดยเด็กคนอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ใหสามารถ
สรางสัมพันธภาพกับคนอ่ืนได เชน การยอมรับเขาเปนสมาชิกของกลุม นอกจากนี้ไดเสนอแนะ
แนวทางการใชอิทธิพลจากกลุมเพ่ือนเปนประโยชนตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพ โดยพัฒนากลวิธี
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ทางการศึกษาท่ีสามารถทําใหเด็กใชอิทธิพลจากกลุม เขาใจธรรมชาติของแรงกดดัน เขาใจความ
ตองการของตนเอง สามารถกําหนดทางเลือกท่ีตอบสนองความตองการเหลานั้น       และสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได   ซ่ึงเปนการเตรียมตัวท่ีดีและสามารถปองกันไมใหเกิดอิทธิพล
กลุมท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมตองการในอนาคต

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น สรุปไดวา ปญหา
การลวงเกินทางเพศในเด็กและเยาวชนนั้นเปนปญหาหนึ่งท่ีสําคัญ และมีแนวโนมรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึ้นในสังคมไทย  อีกท้ังมีปจจัยหลายดานท่ีเกี่ยวของท้ังดานสังคม ครอบครัว  และท่ีสําคัญคือ ตัว
เด็กเอง ดังนั้นเราทุกคนควรหาทางยับยั้งหรือหาแนวทางปองกันปญหาเพ่ือลดความรุนแรงของ
ปญหา  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทักษะทางสังคมตามแนวคิดของ ชินเก และกิลคริสต 
(Schinke and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69)     กลาวถึง องคประกอบ ของ Social or 
Life Skills ไว 6 องคประกอบ ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม  มาทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชในการจัดโปรแกรมใหความรู
ความเขาใจและการเสริมสรางทักษะทางสังคมท่ีเกี่ยวกับการปองกันตนเอง เพ่ิมทักษะทางสังคมให
แกเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีชวยลดปญหาการถูกลวงเกินทางเพศในกลุมเด็ก
และเยาวชน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

                           ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป
1.  ระดับช้ัน
2. คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
3. การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
4. คาใชจายประจําวัน
5. ประสบการณการคบเพ่ือนชาย
6. ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ

ทักษะทางสังคม
1. ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร(Information Skills)(Χ1 )
2. ทักษะการเผชิญปญหา(Coping Skills) (Χ 2)
3.   ทักษะการแกปญหา(Problem- Solving Skills) (Χ 3)
4.    ทักษะการส่ือสาร(Communication Skills) (Χ  4)
5.    ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  (Χ5)
6 .   ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม
       (Support   System) (Χ 6 )

แผนภูมิท่ี 3  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

พฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ

(Y )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
ของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรสาคร”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey  research) โดยมีนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยม
ศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)    เปนหนวยของการวิเคราะห (unit of analysis)        วิธีดําเนินการวิจัยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย

ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บและรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.1 ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร ป
การศึกษา 2545  ซ่ึงประกอบดวย 3 อําเภอ มีจํานวน 11 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนหญิงท้ังหมด  
5,234 คน แบงขนาดของโรงเรียนตามเกณฑลักษณะของโรงเรียน  โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียน  
ออกเปน 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 1-499 คน โรงเรียนขนาด
กลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 500- 1,499 คน โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง      โรงเรียนท่ีมี
นักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, อางถึงใน วินัย ครุตเจริญ 
2540 : 11) มีรายละเอียด ดังนี้

 อําเภอเมือง จํานวน 5 โรงเรียน มีนักเรียนหญิง จํานวน 2,937 คน        แบงเปน
โรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลาง คือ

ขนาดกลาง จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มีนักเรียนหญิง 
จํานวน 378 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรสมุทรสาคร มีนักเรียนหญิง 
จํานวน 483 คน และโรงเรียนพันทายนรสิงห มีนักเรียนหญิง จํานวน 204 คน
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ขนาดใหญ จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีนักเรียน
หญิง จํานวน 1,218 คน  และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีนักเรียนหญิง จํานวน 654 คน

อําเภอกระทุมแบน จํานวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนหญิง จํานวน 1,551 คน แบง
เปนโรงเรียน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนี้

ขนาดเล็ก จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนกุศลวิทยา มีนักเรียนหญิง จํานวน 
82 คน

ขนาดกลาง จํานวน 1โรงเรียน ไดแก โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ      มี
นักเรียนหญิง จํานวน 721 คน

ขนาดใหญ จํานวน 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียนกระทุมแบนวิเศษสมุทคุณ      มี
นักเรียนหญิง จํานวน 748 คน

อําเภอบานแพว จํานวน 3โรงเรียน มีนักเรียนหญิง จํานวน 746 คน   แบงเปน
โรงเรียน ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนี้

ขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนหลักสองสงเสริมวิทยา มีนักเรียน
หญิง จํานวน 122 คน  และโรงเรียนหลักส่ีพิพัฒนราฎรอุปถัมภมีนักเรียนหญิง จํานวน 206 คน

ขนาดกลาง จํานวน 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย มีนักเรียน
หญิง จํานวน 418 คน

1.2  กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยม

ศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร ปการศึกษา 
2545 จํานวน 372 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมดจํานวน 5,234 คน จาก 11 โรงเรียน โดยผูวิจัย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane ) ดังนี้

n  =                          N      
                                         1+ N(e) 2

n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
N =  ขนาดของกลุมประชากร
e  = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได             ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ยอมใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนไดรอยละ 5  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 
2542 : 11) การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Random Samping) โดยมี
วิธีการสุม ดังนี้
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ขั้นท่ี 1 จัดขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรสาคร ออกเปนโรงเรียน ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยแยกแตละอําเภอ คือ
อําเภอเมือง กระทุมแบน และบานแพว

ขั้นท่ี2 สุมโรงเรียนในแตละอําเภอ โดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยวิธีจับฉลากมา รอยละ 50 ของแตละขนาดโรงเรียน เพ่ือเลือกโรงเรียนตามขนาดของ
โรงเรียน  ไดจํานวนโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 8 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนขนาดใหญ  2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสาครบูรณะ โรงเรียนกระทุมแบน
วิเศษสมุทคุณ

โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนสาครวุฒิชัย โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  และโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย

โรงเรียนขนาดเล็ก  2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนกุศลวิทยา โรงเรียนหลักส่ีพิพัฒน
ราษฎรอุปถัมภ

ขั้นท่ี 3  จัดระดับช้ันของนักเรียน โดยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ดวยวิธีจับฉลากจํานวนนักเรียนตามสัดสวนของนักเรียนแตละระดับช้ัน     แยกตามระดับช้ันของ
โรงเรียนท่ีสุมได

ขั้นท่ี 4  จัดแยกหองเรียนแตละหอง และสุมนักเรียนทุกหองเรียน   โดยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก  เพ่ือเลือกจํานวนนักเรียนตามสัดสวนของ
นักเรียนในแตละหองเรียน ดังมีรายละเอียดแสดงในแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ    และตัวแปรตาม 

มีรายละเอียดดังนี้
1.   ตัวแปรอิสระ

1.1 ขอมูลท่ัวไป เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก ระดับช้ัน  คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย  การดูแลเอาใจใสของครอบครัว คาใชจายประจําวัน
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ

1.2  ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับทักษะทางสังคม( Social Skills) ไดแก
1.2.1  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร(Information  Skills)(X1)
1.2.2  ทักษะการเผชิญปญหา( Coping Skills)(X2)
1.2.3  ทักษะการแกปญหา(Problem -Solving Skills)(X3)  
1.2.4  ทักษะการส่ือสาร(Communication Skills)(X4)
1.2.5  ทักษะการสอนตนเอง(Self –Instruction Skills)(X5)
1.2.6  ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม(Support System Skills)(X6)

2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร 
(Y)

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 

จํานวน 3  ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร     เปนขอมูล
เกี่ยวกับ  ระดับช้ัน คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสของครอบครัว คาใชจายประจําวัน 
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบกําหนดตัวเลือก (forced choice)  จํานวน 7 ขอ วัดโดยหลักเกณฑการหาคารอยละ (Percentage)

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางสังคม (Social Skills)  ประกอบ
ดวย 6 ดาน ซ่ึงผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ ชินเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrit 
1984, quoted in Bloom 1996 : 69) แบบสอบถาม จํานวน 85 ขอ โดยจําแนกตามองคประกอบท้ัง 6
สวน ดังนี้
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สวนที่1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills) 
โดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง ตามคํานิยามปฏิบัติการ ลักษณะแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 4 
ระดับ จํานวน 12 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

4   คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ
3  คะแนนหมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง

ไมปฏิบัติบาง
2  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตินอยครั้ง หรือ ปฏิบัตินานๆครั้ง
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว
กําหนดเกณฑในการประเมิน ระดับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุมโดยใชคาเฉล่ีย (X) แปลความหมาย
คะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑ ดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00- 1.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับ
นอยมาก

คาเฉล่ีย  1.50- 2.49    หมายถึง นักเรียนมีทักษะการแสวงขอมูลขาวสารอยูในระดับ
นอย

คาเฉล่ีย 2.50- 3.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับ
ปานกลาง

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.00  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับ
มาก

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) แบบสอบถาม
เปนสถานการณหรือเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาตามแนว
ความคิดของ ลาซารัส และโฟสคแมน (Lazarus and Folkman) โดยมุงเฉพาะรูปแบบการเผชิญ
ปญหาแบบใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ โดยใหนักเรียนพิจารณารูปแบบการเผชิญปญหาจาก
สถานการณ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ  รวม
จํานวนท้ังหมด 14 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน พิจารณาจากรูปแบบการเผชิญปญหา ดังนี้
                    4  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ
                    3  คะแนนหมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง
ไมปฏิบัติบาง

2  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตินอยครั้ง หรือ ปฏิบัตินานๆครั้ง
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1  คะแนน หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว
กําหนดเกณฑในการประเมินระดับทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) เกี่ยวกับการ

ลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม โดยใชคาเฉล่ีย (X) แปลความหมาย
คะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00- 1.49  หมายถึง นักเรียนมีทักษะการเผชิญปญหาอยูในระดับนอยมาก
คาเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการเผชิญปญหาอยูในระดับนอย
คาเฉล่ีย 2.50- 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการเผชิญปญหาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉล่ีย 3.50 -4.00  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการเผชิญปญหาอยูในระดับมาก

สวนที่3  แบบสอบถามทักษะการแกปญหา (Problem- Solving Skills) แบบสอบถาม
เปน “สถานการณ” ท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเองตามแนวคิดของ 
เวียร(Weir 1874 : 18, อางถึงใน วริญญา อรรถยุกติ 2543 :30)    โดยใหนักเรียนพิจารณาขบวนการ
แกปญหา จํานวน 5 สถานการณ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เพียง 1 ตัวเลือกจาก 5
ตัวเลือก    ในแตละสถานการณจะมีคําถาม 3 ขอ รวมเปนจํานวน  15 ขอ  โดยมีเกณฑการให
คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน โดยพิจารณาจากขั้นตอนการแกปญหา ดังนี้

1. ระบุปญหาท่ีตองแกไขปญหา
1 คะแนน= ระบุปญหาไดถูกตอง
0 คะแนน= ระบุปญหาไมถูกตอง

2. ระบุสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา
1 คะแนน= ระบุสาเหตุไดถูกตอง
0 คะแนน= ระบุสาเหตุไมถูกตอง

3. เลือกทางเลือกในการแกปญหา
1คะแนน= เลือกทางแกปญหาไดถูกตอง
0 คะแนน= เลือกทางแกปญหาไมถูกตอง

กําหนดเกณฑในการประเมินระดับทักษะการแกปญหา (Problem –Solving Skills)
เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุมโดยใช คาเฉล่ีย (X)        และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)ประยุกตตามแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน และอุษาวด ีจันทรสนธิ
 (2537 :   846-47) แปลความหมายคะแนนโดยมีเกณฑดังนี้

คะแนนเฉล่ียต่ํากวา (X – 1 S.D) หมายถึง นักเรียนมีระดับการแกปญหาอยูในระดับ
นอย
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คะแนนเฉล่ียตั้งแต (X  + 1S.D) หมายถึง นักเรียนมีระดับการแกปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง

คะแนนเฉล่ียสูงกวา (X+ 1 S.D) หมายถึง นักเรียนมีระดับการแกปญหาอยูในระดับ
มาก

สวนที่4  แบบสอบถามทักษะการส่ือสาร(Communication Skill)       เปนการประเมิน
นักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการเขาใจถึงคําพูดและภาษาทาทางของคูสนทนา ท่ีส่ือไปในทาง
การลวงเกินทางเพศ  ตามการรับรูและความเขาใจของนักเรียน โดยผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเองตาม
คํานิยามปฏิบัติการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 
คือ “ใช”   “ไมแนใจ”  และ”ไมใช” จํานวนท้ังหมด 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

3  คะแนน = นักเรียนตอบวา “ใช”  หมายถึง  นักเรียนเห็นวาการกระทํานั้นเปนการ
ลวงเกินทางเพศ

2  คะแนน = นักเรียนตอบวา “ไมแนใจ” หมายถึง นักเรียนเห็นวาการกระทํานั้นๆ
ไมแนใจวาเปนการลวงเกินทางเพศ

 1  คะแนน = นักเรียนตอบวา “ไมใช” หมายถึง นักเรียนเห็นวาการกระทํานั้นๆ
ไมใชเปนการลวงเกินทางเพศ

กําหนดเกณฑการประเมินระดับทักษะการส่ือสารเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัย
ใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุมโดยใชคาเฉล่ีย (X) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง 
(Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉล่ีย  1.00- 1.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร อยูในระดับนอย
คาเฉล่ีย  1.50- 2.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร อยูในระดับปานกลาง
คาเฉล่ีย 2.50- 3.00  หมายถึง นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร  อยูในระดับดี

สวนที่5 แบบสอบถามทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)โดยผูวิจัยสราง
ขึ้นเองตามนิยามคําปฏิบัติการของการวิจัยในครั้งนี้ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale ) 4 ระดับ จํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

4 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ
3  คะแนนหมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง

ไมปฏิบัติบาง
2  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตินอยครั้ง หรือ ปฏิบัตินานๆครั้ง
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1 คะแนน หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว
กําหนดเกณฑในการประเมินระดับทักษะการสอนตนเอง (Self – Instruction Skills) 

เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม โดยใชคาเฉล่ีย (X) แปลความ
หมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00- 1.49  หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับนอยมาก
คาเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับนอย
คาเฉล่ีย 2.50- 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับปานกลาง
คาเฉล่ีย 3.50 -4.00  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก

สวนที่6 แบบสอบถามทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System 
Skills) โดยผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเอง ตามคํานิยามปฏิบัติการ ซ่ึงใชหลักแนวคิดของไวส 
(Weiss 1974 : 17-26, อางถึงใน ภัทราณี ไพบูลย 2537 : 27-28) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับจํานวน  14 ขอโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

4 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ
3  คะแนนหมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง

ไมปฏิบัติบาง
2  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตินอยครั้ง หรือ ปฏิบัตินานๆครั้ง
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว
กําหนดเกณฑในการประเมินระดับทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม

(Support  System Skills) เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม โดย
ใชคาเฉล่ีย (X) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class 
Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00- 1.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมอยู
ในระดับนอยมาก

คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมอยู
ในระดับนอย

คาเฉล่ีย 2.50- 3.49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมอยู
ในระดับปานกลาง

คาเฉล่ีย 3.50-4.00  หมายถึง นักเรียนมีทักษะการมีทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุน
ทางสังคมอยูในระดับมาก
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ตอนที่3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ ท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นตามคํานิยามคําปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้   ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)  4 ระดับ จํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

4 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ
3  คะแนนหมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง

ไมปฏิบัติบาง
2  คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัตินอยครั้ง หรือ ปฏิบัตินานๆครั้ง
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว
โดยขอความนั้นมีความหมายท้ังทางบวก และทางลบ (ขอ 13) หากขอความใดมีความ

หมายทางลบ มีเกณฑใหคะแนนในทางกลับกัน
กําหนดเกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ ผูวิจัยใช

เกณฑการประเมินแบบอิงกลุม โดยใชคาเฉล่ีย (X) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง 
(Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉล่ีย 1.00- 1.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ อยู
ในระดับนอยมาก

คาเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศอยูใน
ระดับนอย

คาเฉล่ีย 2.50- 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ อยู
ในระดับปานกลาง

คาเฉล่ีย 3.50 -4.00  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ อยู
ในระดับมาก

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ในการสรางเครื่อง ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นท่ี1  ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการลวงเกินทางเพศ และทักษะทาง

สังคม (Social Skills) ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information  Skills)  ทักษะการ
เผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills) ทักษะการส่ือสาร
(Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) ทักษะการไดมาซ่ึงแรง
สนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) จิตวิทยาและพัฒนาการของวัยรุน พฤติกรรมเส่ียง
ตางๆของวัยรุน และพฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ จากแนวคิด ทฤษฎี  และผล
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การวิจัยท่ีเกี่ยวของจากสถาบันการศึกษา  หนวยงาน  องคกร และมูลนิธิตางๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเปนแนวทางนํามาสรางเครื่องมือในการวิจัย ภายใตการปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยา
นิพนธ

ขั้นท่ี 2  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดย
นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
ปรับแก และปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ

ขั้นท่ี 3  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองใช (Try out)        กับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน

ขั้นท่ี 4  นําแบบสอบถามเกี่ยวทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(Information  Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา(Problem -Solving 
Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) 
ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม(Support System Skills)  และพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ  ท่ีนําไปทดลองใช ไปหาคาความเช่ือม่ัน (reliability)โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(∝-Coefficient) ของ Cronbach  ในแบบสอบถาม สวนท่ี 1,2,4 ,5 และ 6 ไดผลดังนี้

แบบสอบถามเกี่ยวกับ ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร มีคาความเช่ือม่ัน .8352
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา มีคาความเช่ือม่ัน .8646
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการส่ือสาร มีคาความเช่ือม่ัน .9366
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง มีคาความเช่ือม่ัน .8481
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการไดซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม มีคาความเช่ือม่ัน .8921
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ มีคาความเช่ือม่ัน

.8939
สวนแบบสอบถามสวนท่ี 3 คือทักษะการแกปญหา หาคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร

 K-R  20 ของคเูดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson,s ) ดังนี้

จ า ก สู ต ร     r  =   [   K    ]   [ 1  -  Σ P q ]                                                             
                                                   K- 1         S t2

เม่ือ  K    แทน จํานวนขอ
p      แทน สัดสวนของประชากรท่ีตอบรายการ ไดถูกตอง เทากับ 1
q      แทน สัดสวนของประชากรท่ีตอบรายการผิด เทากับ 1- p
S2

t    แทน คาความแปรปรวนของการทดสอบ
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K/K-1 แทน ตัวปรับแกท่ีทําให Rtt = 1
∑pq   แทน คาความแปรปรวนของรายการทุกรายการรวมกัน

ในการวิจัยครั้งนี้ไดคาความเช่ือม่ันของทักษะการแกปญหา เทากับ .7210
ขั้นท่ี 5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขเพ่ือใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค

เนื้อหา และโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงนําไปใชเก็บกับกลุมตัวอยางจริงตอไป

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบด ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหนังสือติดตอ

และประสานงานไปยังสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความรวมมือจากผูบริหาร
และคณาจารยของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือขออนุญาต
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
 2.1  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
 2.2  แนะนําตัวผูวิจัย และช้ีแจงเหตุผลในการเก็บรวบรวมขอมูล
 2.3  ช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถาม

   2.4  เก็บและรวบรวมขอมูล

6. การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการดังนี้
1.  ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลมาจัดระเบียบ เพ่ือนําไปสรางคูมือรหัส
3.  ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนตามท่ีวางไว
4. ลงรหัสตามคูมือลงรหัส
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร

(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS for Windows)

7. สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS  โดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
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1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับช้ัน คะแนนผลการเรียน
เฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และ
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ  โดยนํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)

2. วิเคราะหระดับของทักษะทางสังคม และระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศของนักเรียนหญิง  โดยใชการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (X)       และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3.วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ท่ี
มีคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการ
คบเพ่ือนชาย ประสบการณถูกลวงเกินทางเพศ และระดับช้ัน แตกตางกันโดยใชสถิติทดสอบ t-test 
และความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)     ถาพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’test for all 
possible comparison)

4. วิเคราะหทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information 
Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem -Solving Skills) 
ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills) และ
ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปอง
กันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง          “ทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร” ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได
จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 372 คน มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห  โดยใชตารางประกอบ
คําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ(Percentage)
ตอนที่   2  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศ และระดับทักษะ

ทางสังคม ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ใชคาเฉล่ีย (X)           และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย ประสบการณถูกลวงเกินทางเพศ
และระดับช้ันท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of  Variance)

ตอนที่ 4 การวิเคราะหทักษะทางสังคมในแตละดาน ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูล
ขาวสาร (Information Skills) ทักษะการเผชิญปญหา (Coping Skills)  ทักษะการแกปญหา(Problem-
Solving Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction
Skills) และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)        ท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ(Stepwise
Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณที่ใชในการวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

Y แทน พฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศ
X1 แทน ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)
X2 แทน ทักษะการเผชิญปญหา ( Coping Skills)
X3 แทน ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills)
X4 แทน ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)
X5 แทน ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction Skills)
X6 แทน ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System    
                                    Skills)
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉล่ีย (Mean)
S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F- distribution
t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t- distribution
df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum of Square)
MS แทน คาเฉล่ียความเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean Square)
R แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2 แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)
S.E แทน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of

The Estimate)
R2 Change แทน คา R Squareท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
b แทน คาสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression Coefficients)

                  Beta               แทน คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน
              มาตราฐาน (Standard  Regression Coefficients)

     r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
                  a แทน คาคงท่ี (Constant)

     Over all F แทน สถิติทดสอบ F ของการทดสอบ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 372 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4  แสดงจํานวน รอยละ ของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

                       ขอมูลทั่วไป                             จํานวน             รอยละ
อาย ุ            1.   12 ป                      37                9.9

     2.   13 ป                    132               35.5
   3.   14 ป                    126               33.5
   4.   15 ป                      72 19.4

                   5.   16 ป                        5   1.3
รวม                    327            100.00

ระดับชั้น    1. มัธยมศึกษาปท่ี 1                    131 35.2
     2. มัธยมศึกษาปท่ี 2                    121 32.5
     3. มัธยมศึกษาปท่ี 3                   120 32.3

รวม                   372            100.00
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย

1.  ต่ํากวาหรือเทากับ 1.50        20                              5.4
    2.  1.51 – 2.00                     48 12.9
    3.  2.01 –2.50                     97 26.1

                 4.  2.51 –3.00                                 100               26.9
    5.  3.01 – 3.50                     70 18.8

                  6.  3.51 – 4.00                      37   9.9
 รวม                   372            100.00

การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
1. เพียงพอ                  338               90.9
2.   ไมเพียงพอ                    34                9.1

                      รวม                                           372                       100.00
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ตารางท่ี 4 (ตอ)
                    ขอมูลทั่วไป                           จํานวน              รอยละ
คาใชจายประจําวัน

1. เพียงพอ          336   90.3
     2.  ไมเพียงพอ              34     9.7

รวม           372             100.00
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย

1. แบบเพ่ือน           327 87.9
1.1 แบบเพ่ือน          183 49.2
1.2 สนิทสนมเปนพิเศษแต ไมใชคูรัก          33   8.9
1.3 แบบเพ่ือน และสนิทสนม            111 29.8
       เปนพิเศษแตไมใชคูรัก

2. มากกวาแบบเพ่ือน                45 12.1
      2.1  สนิทสนมเปนพิเศษแบบคูรัก             11   3.0

                   2.2  แบบเพ่ือนและสนิทสนม         14   3.8
     เปนพิเศษแบบคูรัก

                   2.3  แบบสนิทสนมเปนพิเศษแตไมใชคูรัก           5   1.3
                          และสนิทสนมเปนพิเศษแบบคูรัก
                         2.4  แบบเพ่ือน  สนิทสนมเปนพิเศษ         15   4.0

     แตไมใชคูรัก และสนิทสนมเปนพิเศษ
     แบบคูรัก

รวม        372            100.00
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ
        1.ไมเคย        119 32.0
  2. เคย        253 68.0
        -ไมสัมผัสรางกาย
             2.1  ใหดูอวัยวะเพศ            8   3.1
             2.2   แอบดูอาบน้ํา          15   5.9
             2.3 จองมองหนาอก          86 33.9
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ตารางท่ี 4 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป             จํานวน         รอยละ

2.4 พูดจาหยาบโลน หรือพูดสองแงสองงาม            154          60.8
                   หรือพูดจาแทะโลม
              2.5ไดรับโทรศัพทลามก          37          14.6
              2.6 ใหดูภาพอนาจาร          25            9.8
              -สัมผัสรางกาย
             2.7 หายใจรดบริเวณใบหนาและตนคอ          20            5.4
             2.8  กอดจูบ          38          10.2
             2.9 จับกน          46          12.4
             2.10 จับหนาอก          43          11.6
             2.11 ลูบคลํารางกาย          37            9.9
       2.12 จับอวัยวะเพศ           9            2.4
             2.13 อ่ืนๆ
                    -ขึงพืด           1            0.4
                    - จับมือ        19            7.5
                    -เดินชน          8            3.1

รวม      372       100.00

จากตารางท่ี 4 พบวา   ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนหญิงจํานวน
ท้ังส้ิน 372 คน สวนใหญมีชวงอายุ 13 ป คิดเปนรอยละ35.5 ศึกษาในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1
คิดเปนรอยละ35.2  มัธยมศึกษาปท่ี2 คิดเปนรอยละ 32.5  และมัธยมศึกษาปท่ี 3 คิดเปน รอยละ32.3
นักเรียนหญิงมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียอยูในชวง 2.51 – 3.00  คิดเปน รอยละ 26.9มากท่ีสุด รองลง
มา เปนชวง 2.01-2.50,3.01- 3.50, 1.51-2.00, 3.51-4.00 และต่ํากวาหรือเทากับ 1.50 ตามลําดับ
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเพียงพอ คิดเปนรอยละ 90.9 และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
9.1  ไดรับคาใชจายประจําวันเพียงพอ คิดเปนรอยละ 90.3   และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ9.7

เม่ือพิจารณาขอมูลประสบการณการคบเพ่ือนชาย นักเรียนหญิงมีประสบการณการคบ
เพ่ือนชายในลักษณะแบบเพ่ือน คิดเปนรอยละ 87.9 และในลักษณะมากกวาแบบเพ่ือน    คิดเปน
รอยละ12.1 นักเรียนหญิงสวนใหญเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ คิดเปนรอยละ68.0 
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ในจํานวนนี้มีนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะไมสัมผัสรางกายโดยถูกพูดจาหยาบโลน 
หรือพูดสองแงสองงาม หรือพูดจาแทะโลมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ60.8 รองลงมา คือ ถูกจองมอง
หนาอก ไดรับโทรศัพทลามก ใหดูภาพอนาจาร และใหดูอวัยวะเพศ คิดเปนรอยละ33.9, 14.6, 5.9 
และ3.1 ตามลําดับ  สวนนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะสัมผัสรางกาย โดยถูกจับกน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ12.4  รองลงมา คือ ถูกจับหนาอก ถูกกอดจูบ ถูกลูบคลํารางกาย ถูกจับมือ  
ถูกหายใจรดใบหนาและลําคอ ถูกจับอวัยวะเพศ ถูกเดินชน และถูกขึงพืด คิดเปนรอยละ11.6,10.2, 
9.9, 7.5, 5.4, 2.4, และ3.1 ตามลําดับ ซ่ึงในจํานวนนี้มีนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะ
ใชกําลังโดยถูกขึงพืด จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.4

เนื่องจากขอมูล คะแนนผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนหญิงกลุมตัวอยางท่ีรวบรวมได 
เม่ือแยกกลุมยอยแลว มีจํานวนนักเรียนหญิงบางกลุมนอยเกินไป ทําใหจํานวนกลุมตัวอยางแตกตาง
กันมาก ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหมเพ่ือสะดวกในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5

 ตารางท่ี 5 แสดงการแบงกลุมขอมูลท่ัวไป คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย

ขอมูลทั่วไป          จํานวน         รอยละ
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย

1. ต่ํากวา หรือเทากับ 2.50                165         44.4
2. มากกวา2.50 ขึ้นไป  207         55.6

รวม 372        100.00

จากตารางท่ี 5 ผูวิจัยไดรวบรวมนักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียเขาดวยกัน 
โดยมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ 2.50 จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 44.4 และมี
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียมากกวา 2.50 จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 55.6

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ และทักษะทางสังคม
   ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร   ทักษะการเผชิญปญหา  ทักษะการแกปญหา     
   ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม   
   ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

                 สมุทรสาคร
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การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ    และทักษะทางสังคม
ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร   ทักษะการเผชิญปญหา  ทักษะการแกปญหา  ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม    ของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาครใชัคาเฉล่ีย (X)    และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6   แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาระดับ ของพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศ  และทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญ
ปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการได
มาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแปรท่ีใชในการท่ีศึกษา   (X)           (S.D.)     คาระดับ
    1.  พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ (Y)        3.4303     .4614       ปานกลาง
    2. ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร(X1)         2.5394      .5155 ปานกลาง
    3. ทักษะการเผชิญปญหา (X2)         3.5006      .3944 มาก
    4. ทักษะการแกปญหา (X3)          .6459     .1717 ปานกลาง
    5. ทักษะการส่ือสาร (X4)         1.2995     .5017 นอย
    6. ทักษะการสอนตนเอง (X5)        3.6016     .4830 มาก
    7. ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (X6)     3.2216     .5489 ปานกลาง

จากตารางท่ี 6 พบวา นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศระดับ
ปานกลาง (X= 3.4303) สวนทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการส่ือสารอยูในระดับนอย (X =1.2995)
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการแกปญหา และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทาง
สังคมอยูในระดับปานกลาง (X=2.5394, .6459, และ3.2216 ตามลําดับ) สวนทักษะการเผชิญปญหา 
และทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก (X= 3.5006, 3.6016 ตามลําดับ)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระดับชั้น คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และ
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ ที่แตกตางกัน

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน    ท่ีมีระดับช้ัน  คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย  และประสบการณการถูกลวงเกิน
ทางเพศท่ีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบ t-test  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7-12

ตารางท่ี 7   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียแตกตางกัน

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย     n                  X          S.D.                t
ต่ํากวา หรือเทากับ2.50 165     3.3022       .5406         -4.712***
มากกวา 2.50 ขึ้นไป 207     3.5324      .3565

*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

จากตารางท่ี 7 พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงท่ีมี
คะแนนผลการเรียนเฉล่ียมากกวา 2.50 ขึ้นไป (X=3.5324)     มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ 2.50 (X=3.3022)
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ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ัน
    มัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร          ท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
    แตกตางกัน

การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว                     n                 X               S.D               t
     เพียงพอ       338          3.4574       .4466         3.187**

                  ไมเพียงพอ        34          3.1608        .5239

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 8 พบวา นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีไดรับ
การดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเพียงพอและไมเพียงพอ มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัวเพียงพอ(X=3.4574)    มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ี
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมเพียงพอ(X=3.1608)

ตารางท่ี 9  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
    ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีไดรับคาใชจายประจําวันแตกตางกัน

คาใชจายประจําวัน                                       n                    X S.D.        t
                      เพียงพอ                                   336              3.4470         .4617        2.1248*

            ไมเพียงพอ 34      3.2741 .4340
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางท่ี 9 พบวา นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีไดรับ
คาใชจายประจําวันตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05   โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันเพียงพอ (X=3.4470)                    
มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายในการเรียนไม
เพียงพอ (X=3.2741)
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ตารางท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชาย
แตกตางกัน

ประสบการณการคบเพ่ือนชาย                    n                X         S.D.   t
               แบบเพ่ือน      327         3.4685         .4554      4.532***

        มากกวาแบบเพ่ือน               45        3.1380          .4022
***มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

จากตารางท่ี 10 พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายตางกัน         มี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  โดย
นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายแบบเพ่ือน (X=3.4685) มีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณคบเพ่ือนชายแบบมากกวาเพ่ือน (X=3.1380)

ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ
แตกตางกัน

ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ                 n                X           S.D                t
เคย        253         3.3665     .4856  -4.353***
ไมเคย        119         3.5658     .3722

*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

จากตารางท่ี 11 พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  โดย
นักเรียนหญิงท่ีไมเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ (X=3.5658) มีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีเคยมีประสบการณถูกลวงเกินทางเพศ (X=3.3665)

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิง ท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
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Variance)  และหากพบความแตกตาง  ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe )ดังรายละเอียดในตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตามระดับช้ัน

แหลงความแปรปรวน df          SS    MS          F
ระหวางกลุม     2        .321   .161       .754
 ภายในกลุม 369    78.657   .213

รวม 371    78.979

จากตารางท่ี 12 พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4 การวิเคราะหทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร  ทักษะการเผชิญ
              ปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการ
               ไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

 ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชการวิเคราะห
 การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple     
 Regression  Analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการ
แสวงหาขอมูลขาวสาร  ทักษะการเผชิญปญหา  ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
สอนตนเอง  ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทาง
เพศของนักเรียนหญิงดังรายละเอียดในตารางท่ี 13
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะทางสังคมไดแก ทักษะการ
แสวงหาขอมูลขาวสาร (X1) ทักษะการเผชิญปญหา ( X2)   ทักษะการแกปญหา(X3)   
ทักษะการส่ือสาร (X4)  ทักษะการสอนตนเอง (X5) ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ (Y ) ของนักเรียนหญิง

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y
X1

X2

X3

X4

X5

X6

1.00
.154***
.513***
.300***
.251***
.725***
.516***

1.00
.141**
.021
.035

.119*
.389***

1.00
.254***
.262***
.513***
.439***

1.00
.274***
.287***
.090*

1.00
.256***
.116*

1.00
.557*** 1.00

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           *** มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .001
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 13 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร 
ทักษะการสอนตนเอง ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .154, .513,
.300, .251,.725,.516 ตามลําดับ) โดยทักษะการสอนตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศมากท่ีสุด (r = .725)

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ทักษะท้ัง 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการ
แสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา   ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
สอนตนเอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกันทางบวก ยกเวน 
ทักษะการแกปญหา และทักษะการส่ือสารไมมีความสัมพันธกับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร 
โดยทักษะการสอนตนเองกับทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกันทาง
บวกมากท่ีสุด(r = .557)

4.2 การวิ เคราะหทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(Information Skills)  ทักษะการเผชิญปญหา ( Coping Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-
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Solving Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction 
Skills)  และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)       ท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 14

ตารางท่ี 14  แสดงการวิเคราะหตัวแปรไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)
ทักษะการเผชิญปญหา ( Coping Skills)  ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills)
ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self –Instruction
Skills)  และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาครโดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ(Stepwise Multiple 
Regression Analysis)

ลําดับท่ีของตัวแปรท่ีไดรับ                     R            R2                Adj R2            R 2              b          Beta             t
               คัดเลือก               Change

1. ทักษะการสอนตนเอง (X5) .725 .525 .524 .525     .519   .544   12.009**

2. ทักษะการเผชิญ ปญหา(X2) .743 .552 .550 .027     .175  .150   3.632***
3. ทักษะการไดมาซึ่งแรง .750 .563 .559 .010     .117  .139   3.264***
    สนับสนุนทางสังคม(X6)

4. ทักษะการแกปญหา (X3) .755 .570 .566 .008     .251  .093    2.571*
Constant (a) = .408 SE = .3041  Over all F=121.824 ***

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                        ***มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 14 พบวา ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศ (Y) ไดแก ทักษะการสอนตนเอง (X5) ทักษะการเผชิญปญหา (X2) ทักษะการ
ไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (X6) และทักษะการแกปญหา (X3) โดยทักษะการสอนตนเอง(X5) 
เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับท่ี 1 และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศได รอยละ 52.5
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ทักษะการเผชิญปญหา (X2) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับท่ี 2 
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น รอยละ 2.7        โดยทักษะ
การสอนตนเองและทักษะการเผชิญปญหา  สามารถทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศได รอยละ55.2   

ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับท่ี 3 และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น รอยละ 1.0 
โดยทักษะการสอนตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม 
สามารถทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได รอยละ56.3

ทักษะการแกปญหา  เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับท่ี 4 และ
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.8  โดยทักษะการสอน
ตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และทักษะการแกปญหา 
สามารถทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได รอยละ57.0 โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิท่ีปรับแลว เทากับ .524, .550, .559 และ .566 ตามลําดับ มีความคลาดเคล่ือนในการ
ทํานาย  เทากับ .3041

สมการท่ีไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 และสามารถนํามาเขียนในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนน
มาตราฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y  =  .408 + .519(X5)+ .175(X2) + .117(X6) +.251(X3)
ในรูปคะแนนมาตราฐาน
 Z  =  .544(X5)+.150(X2)+.139(X6)+.093(X3)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง “ทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร” ครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยจําแนกตาม คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ ระดับช้ัน
และทักษะทางสังคม โดยใชทักษะทางสังคมตามแนวความคิดของชินเก และกิลคริสต (Schinke
and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69) ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะ
การเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมา
ซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

เม่ือไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตางๆเพ่ือนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้   1) นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน  2) นักเรียนหญิงท่ีมีการดูแล
เอาใจใสจากครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน     3)
นักเรียนหญิงท่ีมีคาใชจายประจําวันแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตาง
กัน  4)   นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศแตกตางกัน  5)  นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน 6) นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน 7) ทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหา
ขอมูลขาวสาร     ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา  ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการสอนตน
เอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาครปการศึกษา 2545  โดยพิจารณาตาม
จํานวนนักเรียนซ่ึงแยกตามขนาดของโรงเรียน ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ท้ัง 3
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อําเภอ รวม 11โรงเรียน มีนักเรียนนักเรียนหญิง จํานวน 5,234 คน  นํามาสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage  Random Samping)    มีกลุมตัวอยางจํานวน 372 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง   โดยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมดวยตนเอง และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   โดยใชรอยละ
(Percentage) คาเฉล่ีย (X)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Variance) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ซ่ึงตอบแบบสอบถาม ท้ังส้ิน 372 คน

โดยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 35.2 มัธยมศึกษาปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 32.5 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 32.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 13-15 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.4
เกือบครึ่งมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ 2.50 คิดเปนรอยละ 44.4     ไดรับการดูแล
เอาใจใสจากครอบครัวเพียงพอ คิดเปนรอยละ 90.9 และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 9.1    ไดรับคา
ใชจายประจําวันเพียงพอ คิดเปนรอยละ 91.3 และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 9.7  มีประสบการณ
การคบเพ่ือนชายในลักษณะแบบเพ่ือน คิดเปนรอยละ 88.4 ในลักษณะมากกวาแบบเพ่ือน คิดเปน
รอยละ 12.1     และเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ คิดเปนรอยละ 68.0    ในจํานวนนี้
พบวา มีนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะไมสัมผัสรางกาย  โดยถูกพูดจาหยาบโลน
หรือพูดสองแงสองงาม หรือพูดจาแทะโลมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมา คือ ถูกจองมอง
หนาอก ไดรับโทรศัพทลามก ถูกใหดูภาพอนาจาร  และถูกใหดูอวัยวะเพศ (คิดเปนรอยละ 33.9,
14.6, 9.8, และ5.9 และ 3.1 ตามลําดับ)   สวนนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะสัมผัส
รางกาย โดยถูกจับกนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ12.4 รองลงมา คือ  ถูกจับหนาอก  ถูกกอดจูบ    ถูก
ลูบคลํารางกาย ถูกจับมือ  ถูกหายใจรดใบหนาและลําคอ ถูกจับอวัยวะเพศ   และถูกเดินชน (คิดเปน
รอยละ11.6,10.2, 9.9, 7.5, 5.4, 2.4, และ3.1 ตามลําดับ)   ซ่ึงในจํานวนนี้มีนักเรียนหญิงท่ีถูกลวงเกิน
ทางเพศในลักษณะใชกําลังโดยถูกขึงพืด จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.4
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2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ และทักษะทางสังคม
ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา         ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง   และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบวา

2.1 นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ อยูในระดับ
ปานกลาง (X= 3.4303)

2.2 นักเรียนหญิงมีทักษะการส่ือสารอยูในระดับนอย (X = 1.2995)      สวนทักษะ
การแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการแกปญหา และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมอยู
ในระดับปานกลาง (X =2.5394, 0.6459, และ3.2216 ตามลําดับ) ทักษะการเผชิญปญหาและทักษะ
การสอนตนเองอยูในระดับมาก (X= 3.5006, และ3.6016 ตามลําดับ)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีมีคะแนนผล
การเรียนเฉล่ีย การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย 
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ  และระดับช้ันแตกตางกัน พบวา

3.1  นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงท่ีมีคะแนน
ผลการเรียนเฉล่ียสูงกวา 2.50 (X = 3.5324)        มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวา
นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียต่ํากวา 2.50 (X = 3.3022)

3.2 นักเรียนหญิงท่ีมีการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    โดยนักเรียนหญิงท่ี
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเพียงพอ (X = 3.4574)      มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมเพียงพอ (X = 3.1608)

3.3 นักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับ
คาใชจายประจําวันเพียงพอ (X = 3.4470)        มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวา
นักเรียนหญิงท่ีมีคาใชจายประจําวันไมเพียงพอ (X = 3.2741)

3.4  นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักเรียนหญิง ท่ีมี
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ประสบการณการคบเพ่ือนชายแบบเพ่ือน (X = 3.4685) มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
สูงกวานักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายมากกวาแบบเพ่ือน (X = 3.1380)

3.5 นักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงท่ี
ไมเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ (X = 3.5658)  มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ  (X = 3.3665)

3.6 นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศไมแตกตางกัน

4. การวิเคราะหทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการ
เผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง ทักษะการไดมาซ่ึงแรง
สนับสนุนทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง พบวา 
ทักษะการสอนตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และ
ทักษะการแกปญหา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศไดรอยละ 
57.0         และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ และทักษะทาง

สังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะ
การส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีรายละเอียด คือ

1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิง พบวา อยูในระดับปานกลาง แสดงวา นักเรียนหญิงใหความสําคัญในการปฏิบัติตนเพ่ือการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศยังไมมากพอ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการยอมรับคานิยมและวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกมากกวาคานิยมแบบไทย ซ่ึงนักเรียนไดรับอิทธิพลจากส่ือตางๆทางโทรทัศน หนังสือพิมพ 
วิดีโอ และนิตยสารท่ีนําเสนอเกี่ยวกับการแตงกาย      และเรื่องทางเพศในลักษณะท่ีสงเสริมการ
ตอบรับพฤติกรรมทางเพศ จนถือเปนเรื่องปกติมากกวาเสนอในลักษณะแนวทางการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศจึงเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม เชน การแตงกาย(ใสสายเดี่ยว นุงส้ัน รัดรูปราง) 
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การเท่ียวกลางคืน และการใชยาและสารเสพติด ประกอบกับนักเรียนหญิงอยูในชวงวัยรุนมี
พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ ท่ีเริ่มสนใจเพศชาย และตองการเปนจุดสนใจ ทําใหนักเรียนหญิงเริ่ม
คบเพ่ือนชายและหาโอกาสอยูตามลําพังมากขึ้น ซ่ึงนําไปสูการไมระมัดระวังตัวและถูกเนื้อตองตัว        
ดังนั้น จึงทําใหพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กมล รอดคลาย และคณะ (2540 : 37)   ท่ีวา   สังคมไทยในปจจุบันเต็ม
ไปดวยส่ิงเราทางเพศไมวาจะเปนส่ิงพิมพ วิดีโอลามก หนังสือ  และสถานเริงรมยตางๆ และตนเหตุ
หนึ่งทําใหเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม   เชน  การแตงกายตามแฟช่ัน   การเท่ียว
กลางคืน  การใชยาและสารเสพติด

1.2 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียนหญิง
พบวา อยูในระดับปานกลาง แสดงวา นักเรียนหญิงสามารถหาขอมูลขาวสาร   หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
การปองกันการลวงเกินทางเพศยังไมพอเพียง อาจเนื่องมาจากความไมสนใจ ไมเห็นความสําคัญ
ของการปองกันการลวงเกินทางเพศ ประกอบกับแหลงขอมูลขาวสาร  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศยังไมแพรหลาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการวิจัยรายขอ (ภาคผนวก ก หนา 
114-115 และภาคผนวก ค หนา 169)  พบวา  นักเรียนแสวงหาขอมูลขาวสารจากเพ่ือน และส่ือตางๆ 
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร ท่ีสวนมากมักจะนําเสนอในลักษณะท่ีเหยื่อถูกกระทํามาก
กวาเสนอในแนวทางการปองกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกันการลวงเกินทางเพศจากคนในชุมชน หองสมุดของโรงเรียน    และคําแนะนําจากองคกร
เอกชนไดในระดับนอย (X =1.89,2.37 และ2.08 ตามลําดับ) แสดงวา    ผูคนในชุมชน และโรงเรียน
ยังขาดความตระหนักและไมใหความสําคัญตอปญหาเทาท่ีควร      จึงขาดการสงเสริมสนับสนุน
และใหโอกาสนักเรียนหญิงแสวงหาความรูเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ ยิ่งกวานั้นการ
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศยังถูกจํากัดเฉพาะกลุมท่ีสนใจเทานั้น ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนหญิงมีทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับปานกลาง

1.3  ผลการวิเคราะหระดับทักษะการเผชิญปญหาของนักเรียนหญิง พบวา อยูในระดับ
มาก   แสดงวา    นักเรียนหญิงสามารถเผชิญปญหาเม่ืออยูในสถานการณท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกิน
ทางเพศ ไดเปนสวนใหญ     ซ่ึงการเลือกวิธีปฏิบัติในการเผชิญปญหานี้เกิดไดจากการเรียนรูจาก
ประสบการณท่ีไดรับจากครอบครัว   ท้ังนี้อาจเปนเพราะในระยะ2-3 ปท่ีผานมา นักเรียนหญิงไดรับ
การสอนทักษะชีวิตในโครงการปองกันเอดสและยาเสพติดในโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยกรมสุขภาพ
จิต ทําใหนักเรียนหญิงเรียนรูทักษะการเผชิญปญหามากอน     ประกอบกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การถูกลวงเกินทางเพศจากส่ือตางๆทําใหเกิดการรับรูถึงอันตรายท่ีอาจเกิดกับตนเอง    นอกจากนี้
สภาพแวดลอมของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีคนตางถ่ินและตางดาวเขามาอาศัยจํานวนมาก
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(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, งานวางแผนและประเมินผล 2544 :10-11)         ทําให
นักเรียนรูสึกมีความปลอดภัยนอย จึงตระหนักถึงความปลอดภัย  ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหนักเรียน
สามารถประเมินสถานการณ และหาทางจัดการกับปญหาโดยมุงใชเหตุผลมากกวาใชอารมณเม่ือยู
ในสถานการณท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สมัญญา เสียงใส
(2521 : 45-50)   พบวา   นักเรียนใชวิธีการลดความวิตกกังวลโดยใชเหตุผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ
การถอยหนี    และสอดคลองกับแนวคิดของ ลาซารัส และโฟลคแมน (Lasarus and Folkman 1984, 
quoted in Bloom 1996 : 41) ท่ีวา การเผชิญปญหาเปนกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
(Dynamic) โดยวิธีเผชิญปญหาท่ีบุคคลใชนั้น      เปนการผสมผสานระหวางการมุงแกไขปญหาและ
มุงลดอารมณตึงเครียด ในการเลือกใชการเผชิญปญหานั้นพบวา ปจจัยดานบุคคลมีผลตอการเลือก
ใชวิธีเผชิญปญหา ไดแก ประสบการณในอดีต ความเช่ือ   ภาวะสุขภาพ ความชํานาญในการแกไข
ปญหา บุคลิกภาพและการไดรับความเกื้อหนุน

1.4 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการแกปญหาของนักเรียนหญิง พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง แสดงวา นักเรียนหญิงยังไมสามารถระบุปญหา หาสาเหตุและเลือกจัดการกับสถานการณ
เกี่ยวกับการถูกลวงเกินทางเพศอยางเปนขบวนการได ซ่ึงพิจารณาจากผลการวิจัยรายขอ (ภาคผนวก 
ก หนา 148-151 และภาคผนวก ค หนา 169)     ในสถานการณท่ี 2 และสถานการณท่ี 3 นักเรียน
สามารถระบุปญหาไดในระดับนอย (X = .5161 และ.4624 ตามลําดับ)     สวนในสถานการณท่ี 5 
นักเรียนสามารถหาสาเหตุของปญหาไดในระดับนอย (X = .4274)      ท้ังนี้เนื่องมาจากยังไมมีการ
สงเสริมการฝกทักษะการแกปญหาท่ีเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศอยางจริงจังในระบบ
โรงเรียน   แมวาในปจจุบันจะมีนักเรียนหญิงจํานวนไมนอยท่ีถูกลวงเกินทางเพศ  นอกจากนี้ผลการ
วิจัย  พบวา มีจํานวนนักเรียนหญิง ถึงรอยละ 44.4 ท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ 
2.50       และนักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนมากกวา 2.50 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาหรือเทากับ 2.50   ช้ีใหเห็นวานักเรียนหญิงท่ีมี
คะแนนผลการเรียนต่ํานาจะมีทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศไดไมดี   
ดังนั้น นักเรียนหญิงจึงมีทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศอยูในระดับ
ปานกลาง   ซ่ึงสอดคลองการศึกษาของ วรรณดี วรรณศิลป (2523 : 62)    ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการแกปญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2  พบวา ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

1.5 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการส่ือสารของนักเรียนหญิง พบวา อยูในระดับนอย
แสดงวา นักเรียนหญิงมีแนวโนมมีการรับรูและเขาใจพฤติกรรมลักษณะท่ีถูกกระทําไมใชเปนการ
ลวงเกินทางเพศ ซ่ึงไมเปนไปตามบรรทัดฐานท่ีสังคมไทยกําหนด และมองพฤติกรรมในลักษณะ
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เชนนั้นเปนการแสดงความปรารถนาดี ท้ังนี้เปนเพราะวา การไดรับกระแสความคิดและคานิยม
ตะวันตกจากส่ือตางๆ โดยเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเสรีนิยม และความมีอิสระ   จึงมองการแสดงออก
ทางเพศ เชน การถูกเนื้อตองตัว การถูกจองมองหนาอก การดูภาพโป การพูดลามก       การจับมือ
ถือแขน การโอบกอด  ไมใชเรื่องเสียหายแตอยางไร  ประกอบกับการเผยแพรความรูเรื่องเพศจาก
ส่ือตางๆ มักเนนการนําเสนอในลักษณะท่ีสนองตอบทางเพศ ทําใหนักเรียนหญิงเกิดการรับรูและ
เขาใจขอมูลผิดพลาด สับสนและไมสามารถแยกแยะพฤติกรรมการถูกลวงเกินทางเพศได      ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ วันทนีย วาสิกะสัน (2527 : 27, อางถึงใน สุรศักดิ์ เอ้ือมเก็บ 2541 : 2)
 ท่ีวา     สังคมไทยปจจุบันการแสดงพฤติกรรมทางเพศโดยเฉพาะการโอบกอด     ระหวางหนุมสาว
กระทําโดยเปดเผยทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม    และสอดคลองกับแนวคิดของ  ปาริฉัตต 
ครองขันธ (2539 : 4)     การเผยแพรความรูเรื่องเพศในหนังสือ วารสาร และส่ือตางๆไดเนนท่ีการ
นําเสนอในลักษณะของการสนองตอบความตองการทางเพศมากกวาความรูทางวิชาการ   ซ่ึงผลท่ี
ไดรับ คือ วัยรุนไดรับขอมูลท่ีผิดพลาดมากขึ้นกอใหเกิดปญหาตามมา

  1.6 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการสอนตนเองของนักเรียนหญิง พบวา อยูในระดับ
มาก แสดงวา นักเรียนหญิงมีความตระหนักรูตนเองและสามารถสอน บอก เตือนตนเองอยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมการปองกันการถูกลวงเกินทางเพศ  ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการประมงและ
ตอเนื่องจากการประมง  มีประชากรตางถ่ิน และชาวตางดาว (พมา ลาว ญวน) เขามาอาศัยเพ่ือ
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก กอใหเกิดความขัดแยงและเกิดคดีอาชญากรรมบอยครั้ง 
ในขณะเดียวกันพอแมก็ตองออกทํางานนอกบาน เด็กจึงมีโอกาสถูกท้ิงใหอยูตามลําพัง (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, งานวางแผนและประเมินผล 2544 : 10-11) นอกจากนี้การรับรูจาก
ส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆท่ีนําเสนอเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ  และจาก
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศของนักเรียน ซ่ึงพบถึงรอยละ 68.0 จากสภาพแวดลอมดังกลาว
ทําใหนักเรียนรับรูถึงสภาพการณท่ีอาจเปนอันตรายตอตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความระมัดระวัง
ตนเอง เพ่ือมิใหเกิดขึ้นกับตน จึงคอยเตือน สอน บอก และย้ําเตือนกับตนเอง เพ่ือควบคุมตนเองให
มีพฤติกรรมปองกันการลวงเกินทางเพศอยูเสมอ ทําใหทักษะการเตือนตนเองอยูในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2526 :120) ท่ีวา สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวซ่ึงประกอบดวย สภาพแวดลอมภายทางกายภาพ ไดแก ท่ีตั้ง
ของบาน ลักษณะของบานตามแผนผังของบาน ความหนาแนนของประชากรในครอบครัวและ
สภาพแวดลอมทางบุคคล ไดแก ปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีบทบาทตอการกําหนด
พฤติกรรมของคนในครอบครัว
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1.7 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนหญิง
พบวา อยูในระดับปานกลาง แสดงวา นักเรียนหญิงสามารถขอความชวยเหลือ    หรือสนับสนุน
เกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศไดเพียงบางกลุมของสังคม ท้ังนี้เนื่องจากวัฒนธรรมทาง
สังคมไทยมองเรื่องเพศเปนเรื่องท่ีไมควรเปดเผย และการสอนทักษะทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ในโรงเรียนยังไมเปนระบบ และไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวา นักเรียนหญิง
จํานวนรอยละ 9.1 ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมเพียงพอ ช้ีใหเห็นวา นักเรียนหญิง
จํานวนนี้อาจขาดการเอาใจใส อบรมส่ังสอน แนะนํา พูดคุย จากพอแมหรือผูปกครอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัวไมด ี  ดังนั้นเม่ือนักเรียนหญิงมีปญหาจึงไมสามารถขอความชวยเหลือ   สนับสนุน      
กําลังใจ คําชม จากบุคคลในครอบครัวได

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย   การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว    คาใชจายประจําวัน 
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ    และระดับช้ันท่ีแตกตางกัน
มีรายละเอียดดังนี้

2.1 คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย ผลการวิเคราะห  พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผล
การเรียนเฉล่ียแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001        โดยนักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียมากกวา 2.50 ขึ้นไป มี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียนอยกวาหรือ
เทากับ 2.50         ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา นักเรียนหญิงท่ีมีคะแนนผล
การเรียนเฉล่ียแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ เบส (1956 : 41-49, อางถึงใน จิรวรรณ เทียนพงศ 2542 : 42) พบวา ผูท่ีมีผลคะแนน
เฉล่ียต่ําหรือไมคอยฉลาดมักมีพฤติกรรมคลอยตามผูอ่ืน      และสอดคลองกับการศึกษาของ ประกิจ 
โพธิอาสน (2541 : 110) พบวา ผลการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลของวัยรุน และสอดคลองกับการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิมล (2544 : 118)      พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ โดยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนต่ํามีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศมากกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง

2.2 การดูแลเอาใจใสของครอบครัว ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนหญิงท่ีไดรับ
การดูแลเอาใจใสของครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
เพียงพอมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีไดรับการดูแลเอาใจใส
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ของครอบครัวไมเพียงพอ ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา  นักเรียนท่ีไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน ท่ี
เปนเชนนี้  อธิบายไดจากขอคิดของ       จรรจา สุวรรณทัต (2533 :4, อางถึงใน ศศิพัฒน ยอดเพชร 
ม.ป.ป. : 192)  ท่ีกลาววา ความสัมพันธท่ีราบรื่นของครอบครัวจะเปนเครื่องมือในการปองกัน
ปญหาตางๆท่ีเกิดกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนหญิงเปนผู
ตอบตามการรับรูของนักเรียนเองวา สัมพันธภาพและการเอาใจใสจากครอบครัวท่ีตนไดรับนั้น
เพียงพอหรือไม จึงกลาวไดวาความสัมพันธท่ีราบรื่นในครอบครัวท่ีจะสามารถปองกันปญหาตางๆ
ของเด็กไดนั้นจะตองเปนความสัมพันธท่ีราบรื่นตามการรับรูของตัวเด็กเปนสําคัญ

2.3 คาใชจายประจําวัน ผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจาย
ประจําวันแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันเพียงพอ    มีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันไมเพียงพอ ศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับ
สมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีวานักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศแตกตางกัน     ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ลาวัลย พลสมภพ (1989 : 70, 
อางถึงใน กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2541 : 35) ท่ีพบวา เด็กท่ีไดรับคาใชจายรายวันนอยมีปญหาสวนตัว
มากกวาเด็กท่ีไดรับคาใชจายรายวันมากกวา    แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิมล
(2544 : 117)   และประภาพร โอภาศสวัสดิ ์(2543 : 58)   พบวา  คาใชจายท่ีไดรับมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ โดยนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายมากมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศมากกวานักเรียน
ท่ีไดรับคาใชจายนอย    แสดงวา คาใชจายประจําวันท่ีนักเรียนหญิงไดรับสามารถบอกแนวโนม
พฤติกรรมของนักเรียนได โดยนักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันเพียงพอ เหมาะสม สามารถ
นําใชจาย ซ้ืออาหาร อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีจําเปนได    แตหาก
นักเรียนหญิงท่ีไดรับคาใชจายประจําวันไมเพียงพอหรือนอยเกินไป จะไมสามารถสนองความ
ตองการและตองการเงินเพ่ิม    อาจนํามาซ่ึงการคบเพ่ือนชายเพ่ือขอความชวยเหลือดานเงินทอง 
เปนคาอาหาร ขนม หรือคาใชจายอ่ืนๆ   เม่ือสัมพันธภาพเริ่มขึ้นทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม 
และความถือเนื้อถือตัวนอยลงจะนําไปสูการถูกลวงเกินทางเพศได    โดยท่ีนักเรียนหญิงไมพยายาม
ปองกันตนเองเนื่องจากกลัวจะเสียสัมพันธภาพ     จึงทําใหนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศแตกตางกัน

2.4 ประสบการณการคบเพ่ือนชาย ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนหญิงท่ีมี
ประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบเพ่ือนชายแบบ
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เพ่ือน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณการคบ
เพ่ือนชายมากกวาแบบเพ่ือน ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี 4 ท่ีวา นักเรียนหญิงท่ีมี
ประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ประภา โอภาศสวัสดิ ์(2543 : 60)  พบวา  การมีคูรักมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ โดยนักเรียนท่ีมีคูรักมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีไมมีคูรัก 
และเปนไปตามท่ี แนสและฟชเชอร (Nass and Fisher 1988 : 89-81, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 
2544 : 46) กลาววา ความสัมพันธของวัยรุนเริ่มตนจากการเท่ียวเตรกับคูรักตามลําพัง เพ่ือหาโอกาส
ใกลชิดสนิทสนม พฤติกรรมทางเพศเริ่มตนจากการจับมือถือแขน    การจูบกอด       ลูบคลํารางกาย
ท้ังทอนบนและทอนลาง ถานักเรียนหญิงเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัวและเลาโลมได  
จะนําไปสูการเสียตัวในท่ีสุด   แสดงวา  ประสบการณการคบเพ่ือนชายแตกตางของนักเรียนหญิงมี
ผลตอพฤติกรรมของนักเรียน  กลาวคือ การคบเพ่ือนชายในลักษณะแบบเพ่ือนนั้นทําใหเกิดการ
เรียนรูและชวยปรับตัวในการเขาสังคมท่ีเหมาะสม      เชน การพูดคุย  การแตงกาย   การวางตัว 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะมีขีดจํากัดท่ีสังคมยอมรับเทานั้น    แตนักเรียนหญิงท่ีคบเพ่ือนตางเพศใน
ลักษณะท่ีมากกวาแบบเพ่ือน มักจะตองการใกลชิดสนิทสนมและหาโอกาสอยูตามลําพัง     อีกท้ัง
วัยรุนมีอารมณออนไหวงาย  จึงขาดความยับยั้งช่ังใจ และนําไปสูการจับมือ จูบ กอด และลูบคลํา
รางกาย เปนตน เม่ือเคยปฏิบัติเชนนี้นักเรียนหญิงจะมีการระมัดระวังตัวนอยลง มีพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศต่ํา    ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณคบเพ่ือนตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน

2.5 ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนหญิงท่ีมี
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกัน         มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001    โดยนักเรียนหญิงท่ีไมเคยมีประสบการณถูก
ลวงเกินทางเพศมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงท่ีมีประสบการณ
การถูกลวงเกินทางเพศ ผลการศึกษาครั้งนี้ ยอมรับสมมติฐาน ขอท่ี 6  ท่ีวา   นักเรียนหญิงท่ีมี
ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกัน     มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
แตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของฮิลการด และแอทคินสัน (Hilgard and Atkinson 1967 
:587, อางถึงใน คณิตา โพธ์ิชนะพันธ  2539 : 39) ท่ีวา  ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ 
ดังนั้นความคิดเห็นของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประสบการณท่ีเคยไดรับ ผลการวิจัย  
พบวา นักเรียนหญิงมีประสบการณถูกลวงเกินทางเพศ รอยละ 68.0 และมีประสบการณคบเพ่ือน
ชายในลักษณะมากกวาแบบเพ่ือน รอยละ12.1 แสดงวา นักเรียนหญิงเหลานี้เริ่มเขาไปเกี่ยวของกับ
เรื่องเพศ ประกอบกับในปจจุบันส่ือไดเขามามีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของวัยรุน ในลักษณะท่ี
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ทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ     เชน        การแตงกาย (นุงส้ัน สายเดี่ยว เกาะอก รัดรูปราง) 
การเท่ียวกลางคืน การคบเพ่ือนชาย  ซ่ึงการคบเพ่ือนชายไมวาในลักษณะเพ่ือนหรือมากกวาแบบ
เพ่ือนนั้น   จะนํามาซ่ึงใกลชิดสนิทสนม ความระมัดระวังตัวนอยลง  กลาแสดงออกทางเพศ  เชน 
จับมือ กอดจูบ โอบกอด เปนตน และพฤติกรรมเหลานี้ถือเปนเรื่องปกติในกลุมวัยรุน ทําใหนักเรียน
หญิงท่ีมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ นําไปสูพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศต่ํา  
จึงเปนเหตุผลทําใหนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน

 2.6 ระดับช้ัน ผลการวิเคราะห  พบวา นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกัน    มี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอท่ี 6       ท่ีวา
นักเรียนหญิงท่ีมีระดับช้ันแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน 
แสดงวา ระดับช้ันท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ      ท้ังนี้
เนื่องจากนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1-3 สวนใหญมีอายุระหวาง 13 –15ป    มีพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจเติบโตตามวัยใกลเคียงกัน นอกจากนี้การสอนเกี่ยวกับเสริมสรางทักษะทางสังคมหรือ
ทักษะชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือการปองกันตนเองจากการลวงเกินทางเพศในโรงเรียนยังไมเปน
ระบบและไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  เด็กเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันลวงเกินทางเพศ จากส่ือตางๆ        
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร คลายๆกัน   ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนหญิงรับรู
เรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการลวงเกินทางเพศไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
อุมาพร ตรังคสมบัต ิ(2537, อางถึงใน อรอนงค ชูชัยวัฒนา 2539 :47) ท่ีวา สภาพชีวิตและครอบครัว
ตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดปลอดภัย ประกอบกับสังคมไทยในยุคขอมูลขาวสารทําใหนักเรียนหญิง
ไดรับทราบเรื่องราวเกี่ยวการลวงเกินทางเพศตอเด็กอยูเสมอ จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งท่ีทําใหเด็ก
เรียนรูวิธีการปองกันตนเองจากการลวงเกินทางเพศ

3.  ผลการวิเคราะหทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการ
เผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง  ทักษะการไดมาซ่ึงแรง
สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลดังนี้

 3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 

มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .154)     แสดงวา เม่ือมีทักษะ
การแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับมากมีแนวโนมท่ีมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
สูงดวย เนื่องจากการท่ีนักเรียนหญิงมีทักษะแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆจะทําใหไดรับความรู ซ่ึง
ความรูนี้อาจมาจากครอบครัว โรงเรียน และส่ือตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ  นิตยสาร   
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และอินเตอรเนต จะทําใหทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ    ซ่ึงนําไปสูการเรียนรูและมี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได

ทักษะการเผชิญปญหากับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .513) แสดงวา  เม่ือนักเรียนหญิงมี
ทักษะการเผชิญปญหาอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูง
ดวย  เนื่องจาก นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงหรือลดความวิตกกังวล     เม่ือนักเรียนหญิงเผชิญกับ
สถานการณขับขัน หรือสถานการณท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ เชน การเดินทางไปในท่ี
เปล่ียว การโดยสารรถท่ีมีคนแนน การถูกจองมองหนาอก การไดรับโทรศัพทลามก พูดจาลามก 
การใหดูภาพอนาจาร และการถูกโอบกอด เปนตน  โดยนักเรียนหญิงสามารถนําเหตุผลมาใช
พิจารณาหาทางหลีกเล่ียง หรือลดความวิตกในสถานการณดังกลาวนั้น จะนําไปสูพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศท่ีดีได

ทักษะการแกปญหากับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .300) แสดงวาเม่ือนักเรียนหญิงมี
ทักษะการแกปญหาอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูง 
เนื่องจากทักษะการแกปญหา เปนขบวนการคิดของบุคคลท่ีตองใชความรูในการพิจารณาและ
สังเกตสถานการณท่ีเกิดขึ้นเพ่ือท่ีจะหาทางแกไขปญหา ดังนั้นหากบุคคลสามารถคิด พิจารณา 
วิเคราะหสาเหตุปญหา และหาทางเลือกในการแกไขสถานการณท่ีเกี่ยวกับการถูกลวงเกินทางเพศ
ไดด ียอมสงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมปองกันการถูกลวงเกินทางเพศสูงดวย

ทักษะการส่ือสารกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .251) แสดงวา เม่ือนักเรียนหญิงมี
ทักษะการส่ือสารอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงดวย
เนื่องจากบุคคลท่ีมีความสามารถในการรับรูและเขาใจกริยา ทาทาง คําพูดของผูอ่ืนท่ีแสดงออกใน
ลักษณะท่ีเปนการลวงเกินทางเพศได จะทําใหบุคคลนั้นสามารถรับรูสัญญาณอันตราย และสงผลให
มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได

ทักษะการสอนตนเองกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .725) แสดงวาเม่ือนักเรียนหญิงมี
ทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูง
ดวย เนื่องจากการสอนตนเอง เปนการบอกหรือเตือนตนเองเพ่ือใหควบคุมพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของตนเองไว       ดังนั้น      หากบุคคลนั้นสามารถท่ีจะสอน บอก หรือเตือนตนเองไมใหกระทํา
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พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศอยูเสมอ ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการปองกัน
การลวงเกินทางเพศได

ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ    มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001(r = .516)
แสดงวา เม่ือนักเรียนหญิงมีทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก   มีแนวโนม
มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงดวย เนื่องจากการท่ีบุคคลไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคม ซ่ึงอาจเปนขาวสาร กําลังใจ คําชม คําแนะนํา จากพอแม สมาชิกในครอบครัว ครู เพ่ือน หรือ
สมาชิกในสังคม จะชวยใหบุคคลนั้นไดรับการเสริมแรง    และนําไปสูการปฏิบัติในส่ิงท่ีตองการ 
ดังนั้นหากนักเรียนหญิงมีความสามารถท่ีจะขอการสนับสนุนดังกลาวได ก็จะสงผลใหนักเรียนหญิง
นําไปใชในการปฏิบัติเพ่ือการปองกันการลวงเกินทางเพศไดเชนกัน

3.2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการพบวา ทักษะการสอนตนเอง มีอํานาจในการทํานายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทักษะการเผชิญ
ปญหา    ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และทักษะการแกปญหา  โดยสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได รอยละ 57.0 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับ
สมมติฐาน ขอท่ี 7 ท่ีวา ทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญ
ปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมาซ่ึงแรง
สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิง ซ่ึงแสดงผลดังนี้

ทักษะการสอนตนเองถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับแรก      และสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงไดรอยละ 52.5 แสดงวา ทักษะ
การสอนตนเองมีบทบาทตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูง   และผลการวิจัยครั้งนี้
พบวา ทักษะการสอนตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ
มากท่ีสุด ดังนั้น ถานักเรียนหญิงสามารถ พูด บอก ย้ําเตือนกับตนเองอยูเสมอ       ใหละเวนจาก
พฤติกรรมเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ เชน การแตงกายลอแหลม การพูดจาเชิญชวน การเท่ียว
กลางคืน การดื่มสุรา ของมึนเมาและยาเสพติด การคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง การอยูในท่ีเปล่ียว 
และการดูภาพลามกอนาจารนั้น การกระทําในลักษณะดังกลาว ยอมเปนการช้ีนําหรือนําทางตนเอง
เพ่ือควบคุมพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (ประเทือง ภูมิภัทราคม 2535 : 301)     ดังนั้น    เม่ือสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคได     จะนําไปสูพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได
เชนกัน         ซ่ึงสอดคลองกับ  สไนเดอร และไวท (Snyder and White 1979 : 227-235, อางถึงใน 
อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการนําเทคนิคการสอนตนเอง
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เพ่ือลดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนในสถานพินิจ  โดยใชเทคนิคการสอนตนเองควบคูไปกับ
การวางเง่ือนไขพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ทดลองกับกลุมวัยรุน  อายุ 17 ป จํานวน 15 คน    ผลการ
ทดลองพบวา กลุมสอนตนเองสามารถลดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาทุกดานลงมากกวากลุมฝกความ
ตระหนักถึงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมและผลกรรมและกลุมควบคุม    ท้ังในระยะทดลองและ
ติดตามผล 6 สัปดาห

ทักษะการเผชิญปญหาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2    สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น รอยละ 2.7 โดยทักษะการสอนตนเอง และทักษะ
การเผชิญปญหาสามารถทํานายรวมกันไดรอยละ 55.2 แสดงวา ทักษะการเผชิญปญหามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ ถาบุคคลแสดงพฤติกรรมการเผชิญปญหาโดยเลือกการ
เผชิญกับสถานการณนั้นๆในลักษณะท่ีใชเหตุผลและมุงแกท่ีตัวปญหา ในการศึกษาครั้งนี้นักเรียน
หญิงแสดงพฤติกรรมการเผชิญปญหา     โดยเลือกการเผชิญกับสถานการณนั้นๆในลักษณะท่ีใช
เหตุผลมากวาอารมณ ซ่ึงนักเรียนไดรับการสอนและส่ังสมประสบการณมาจากพอแม ครู หรือจาก
การเรียนรูจากส่ือ พฤติกรรมเหลานี้จะถูกส่ังสมในตัวนักเรียนหญิงและถูกนํามาใชในการจัดการกับ
ปญหาเม่ือตองเผชิญกับสถานการณท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกินทางเพศ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
สมัญญา เสียงใส (2521 : 45-50)  ไดศึกษาความวิตกกังวลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร    ผลการวิจัยพบวา วิธีการท่ีนักเรียน
ใชลดความวิตกกังวลมากท่ีสุด คือการใชเหตุผล รองลงมา คือใชวิธีถอยหนี        แตเนื่องจากทักษะ
การเผชิญปญหาของนักเรียนหญิงแตละบุคคลอาจแตกตางกัน    ขั้นอยูกับประสบการณท่ีไดรับและ
ความเคยชิน     จึงทําใหทักษะการเผชิญปญหาสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2.7 แตอยางไรก็ตามทักษะการเผชิญปญหามีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ           จึงทําใหทักษะการเผชิญปญหาสามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได

ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0   โดยทักษะการสอน
ตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา และทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงไดรอยละ 56.3 แสดงวา ทักษะ
การไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของบุคคล 
เนื่องจากการท่ีนักเรียนหญิงสามารถขอความเห็น กําลังใจ คําแนะนํา คําชมเชย     และความรูจาก
พอแมหรือคนในครอบครัว ครู เพ่ือน และคนอ่ืนในสังคมไดนั้น  เปนการเสริมแรงทําใหนักเรียน
หญิงเช่ือวา ตนเองไดรับความรักความเอาใจใสและยกยอง เห็นคุณคาในตัวเอง มีผลทําใหนักเรียน
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หญิงมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ คอบบ (Cobb
1976 : 300-301, อางถึงใน ภัทรานี ไพบูลย 2537 : 23), บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2528 : 171)  กลาววา 
แรงสนับสนุนทางสังคม เปนการท่ีบุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหเขาเองเช่ือวา มีบุคคลใหความรัก 
ความเอาใจใส เห็นคุณคา และยกยองตัวเขา   นอกจากนี้ตัวเขาเองยังรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม
ท่ีมีความผูกพันกันและกัน    แรงสนับสนุนทางสังคมนี้อาจเปนการชวยเหลือทางดานขอมูลขาวสาร 
วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุนหรือเปนบุคคลหรือกลุม แลวมีผล
ทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางท่ีผูรับตองการ     จากการศึกษาครั้งนี้พบวา นักเรียนหญิงมีทักษะ
การไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง    จึงสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นเพียง 1.0 แตอยางไรก็ตามทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ จึงสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงได

ทักษะการแกปญหาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 4            สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.8 โดยทักษะการสอนตนเอง ทักษะการ
เผชิญปญหา ทักษะการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และทักษะการแกปญหา สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได รอยละ 57.0  แสดงวา     ทักษะการแกปญหา
สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง เนื่องจากทักษะการแกปญหา
เปนขบวนการคิดของนักเรียนท่ีตองใชความรูในการพิจารณา และสังเกตสถานการณท่ีเกิดขึ้นเพ่ือท่ี
จะหาทางแกไขปญหา  ท้ังนี้หากนักเรียนสามารถคิด พิจารณา วิเคราะหสาเหตุปญหาและหาทาง
เลือกในแกไขสถานณการท่ีเกี่ยวกับการถูกลวงเกินทางเพศไดดี   จะสงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรม
ปองกันการถูกลวงเกินทางเพศสูงดวย ซ่ึงสอดคลองกับเบคเกอร (Becker  et al. 1975 : 10- 21) 
กลาววา การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการปองกันหรือหล่ีกเล่ียงจากปญหา บุคคลนั้นตองเช่ือวาเขามี
โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายตอตนเอง    และพฤติกรรมท่ีปฏิบัตินั้นเปนประโยชนแกเขา แรงจูงใจ
ใหปฏิบัติพฤติกรรมจากปจจัยรวมอ่ืนๆ ไดแก อายุ เพศ เปนตน และปจจัยกระตุน ไดแก ขาวสาร 
ความรูท่ีไดรับจากแหลงตางๆ แตการศึกษาครั้งนี้นักเรียนหญิงมีทักษะการแกปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง ทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศเพ่ิมขึ้นเพียง 0.8   อยางไร
ก็ตามทักษะการแกปญหามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ จึง
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได

สวนทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร เปนตัวแปรท่ีไมถูกคัดเลือกเขาสมการ
การทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ      แสดงวา  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
ไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงกลุมนี้     ท้ังนี้อาจเปน
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เพราะวา แมวาแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศจะไมแพรหลายมากนัก 
แตยังสามารถคนควาไดจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน  หนังสือ นิตยสารท่ัวไป อินเตอรเนต หรือจาก
บุคคลในครอบครัว ครู และเพ่ือนได ถานักเรียนมีความสนใจ ในทางตรงกันขามหากนักเรียนหญิง
ไมสนใจท่ีจะแสวงหาหรือคนควา     ก็จะไมไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสัมพันธพบวา ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารมีความสัมพันธทาง
บวกกับพฤติกรรมการปองการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงนอยท่ีสุด (r = .154)  จึงเปนเหตุผล
ทําใหทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

ทักษะการส่ือสาร  เปนตัวแปรท่ีไมถูกคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรม
การปองการลวงเกินทางเพศ  แสดงวา    ทักษะการส่ือสารไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงกลุมนี้  อาจเนื่องจากวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนเฉพาะเพียงบางสวน
ของทักษะการส่ือสาร    คือ       การรับรูและความเขาใจท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของผูอ่ืน
ท่ีกระทําตอนักเรียนหญิงในลักษณะท่ีเปนการลวงเกินทางเพศ เชน การถูกจองมองหนาอก การดู
ภาพโป การพูดลามก การจับมือถือแขน การโอบกอด เปนตน  และผลการวิจัยท่ีไดนั้น เปนการรับรู
และความเขาใจของนักเรียนเทานั้น ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการโตตอบหรือการปฏิเสธระหวางผูกระทํา
การลวงเกินทางเพศกับนักเรียนหญิง    และเม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ  พบวา ทักษะการส่ือสาร 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงนอย (r = .251)
จึงเปนเหตุผลหนึ่งทําใหทักษะการส่ือสารไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ

ขอเสนอแนะของการวิจัย

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมพฤติกรรมกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
ซ่ึงจะนําไปสูการลดปญหาความรุนแรงทางเพศตอเด็กและเยาวชน เปน 2 สวน ดังตอไปนี้

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ควรดําเนินการดังตอไปนี้

1.1 จัดโปรแกรมฝกทักษะการเตือนตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะ
การไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม และทักษะการแกปญหา    เกี่ยวกับการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศใหแกเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา โปรแกรมการฝกท่ีควรเนนเปนพิเศษ คือ
ทักษะการสอนตนเองซ่ึงสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
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หญิงไดถึงรอยละ 52.5  และควรมุงเนนกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม    เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกทักษะอยางแทจริง

1.2   พัฒนาโปรแกรมใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
บทบาททางเพศ   ภัยทางเพศ      และการปองกันตนเองจากสถานการณท่ีเส่ียงตอการถูกลวงเกิน
ทางเพศ  ท้ังนี้ควรพัฒนาโปรแกรมดังกลาวมาสูกลุมนักเรียนระดับประถมศึกษา     เนื่องจากผลการ
วิจัยพบวา  พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศอยูเพียงระดับปานกลาง    ดังนั้น หากนักเรียน
ไดรับความรูความเขาใจ  คําแนะนํา   และคําปรึกษาท่ีเหมาะสมเกี่ยวเรื่องทางเพศและการปองกัน
ตนเองในชวงกอนเขาสูวัยรุน       จะชวยใหนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและมี
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได

1.3 พัฒนาโปรแกรมใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศท่ี
เหมาะสมโดยเฉพาะเพศชายในโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผูกระทําการลวงเกินทางเพศสวนใหญเปน
เพศชาย ดังนั้นหากนักเรียนชายไดรับการเรียนรูบทบาททางเพศท่ีเหมาะสม  จะมีสวนชวยลดการ
ถูกลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงได

  1.4 จัดโครงการสงเสริมความรูแกกลุมพอแมผูปกครองท่ีมีบุตรวัยรุน หรือ
กอนเขาสูวัยรุนเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูบุตรวัยรุน  การสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และทางสังคมแกเด็กและเยาวชน และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว    เนื่องจากผล
การวิจัยพบวา  นักเรียนท่ีรับรูวาตนเองไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเพียงพอ  มีพฤติกรรม
การปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมเพียงพอ 

    1.5 ควรจัดทําโครงการพัฒนาความรู ทัศนคต ิและฝกทักษะการชวยเหลือแก
ผูท่ีเกี่ยวของ เชน พอแม ครู พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห เกี่ยวกับการใหคําปรึกษา 
เม่ือเด็กและเยาวชนถูกลวงเกินทางเพศ เพ่ือลดความรุนแรงท้ังรางกายและจิตใจแกเด็ก ท้ังนี้ผลการ
วิจัยพบวา    มีนักเรียนท่ีมีประสบการณเคยถูกลวงเกินทางเพศ รอยละ 68       ในจํานวนนี้มีนักเรียน
หญิงท่ีเคยถูกลวงเกินทางเพศในลักษณะสัมผัสรางกายสูงจนนาตกใจ รวมท้ังมีนักเรียนท่ีเคยถูกลวง
เกินทางเพศในลักษณะการใชกําลัง  1 ราย

                  1.6 พัฒนาแหลงความรูเกี่ยวเรื่องเพศศึกษาในเชิงวิชาการ เพ่ือใหนักเรียน
ไดมีแหลงศึกษาหาความรูมากขึ้น เชน หองสมุดของโรงเรียน และชุมชน

2. องคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของกับงานเด็กและสตรี
      2.1 องคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับเด็กและสตร ี   รวมท้ังองคกรส่ือสารมวล

ชนตางๆ ควรเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในแนวการปองกันใหมากขึ้น เชน การเสนอขอมูลขาวสาร ความรู
และกรณีตัวอยาง ใหเปนท่ีตระหนักของบุคคลกลุมเส่ียงรวมท้ังความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคคลท่ัวไป
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  2.2 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรเอกชนท่ีใหความชวยเหลือเกี่ยวกับเด็ก
และสตรีเพ่ือบริการและใหความชวยเหลือผูท่ีถูกลวงเกินทางเพศใหครอบคลุมท่ัวประเทศ และ
พัฒนาในระบบเครือขายใหมากขึ้น เพ่ือใหการดูแลชวยเหลือในเรื่องท่ีกระทําไดอยางท่ัวถึง

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป
1. เนื่องจากในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยการวัดทักษะการส่ือสารในแบบสอบถามเพียงการรับรู

และความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูอ่ืนท่ีแสดงตอนักเรียนเทานั้น  ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไป 
ควรวัดทักษะการส่ือสารใหครอบคลุมถึงปฏิกิริยาการโตตอบ   เชน การตอบรับ หรือตอบปฏิเสธ 
ซ่ึงอาจเปนการสังเกตพฤติกรรม หรือใหนักเรียนบอกการโตตอบ เปนตน เพ่ือจะไดขอมูลท่ีสมบูรณ
และเปนประโยชน สามารถนําไปใชพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะทางสังคมเพ่ือปองกันการ
ลวงเกินทางเพศ หรือพฤติกรรมการปองกันภัยอ่ืนๆ  เชน ยาเสพติด การปองกันการตั้งครรภไมพึง
ประสงค เปนตน

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเจาะลึก กรณีศึกษาในกลุมเส่ียง
หรือกลุมท่ีถูกลวงเกินทางเพศ    เนื่องจากผลการวิจัยพบวา    มีนักเรียนหญิงจํานวนไมนอยท่ีถูก
ลวงเกินทางเพศ โดยเฉพาะในลักษณะท่ีถูกสัมผัสรางกาย เชน การถูกกอดจูบ การถูกจับอวัยวะเพศ 
การถูกจับกน การถูกลูบคลํารางกาย และการถูกขึงพืด เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณท้ังสาเหตุ
ผูกระทํา ปจจัยสนับสนุน ผลกระทบ   และนําผลการวิจัยมาใชปองกันปญหาและลดความรุนแรง
ของปญหาได

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันถูกลวงเกินทางเพศในกลุมเด็ก
และเยาวชนเพศชายดวย  เนื่องจากการศึกษาพบวา มีปจจัยหลายประการท่ีเกี่ยวของกับการลวงเกิน
ทางเพศโดยมิจํากัดเฉพาะเพศหญิงเทานั้น
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                                                                    แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญงิชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกดักรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง     1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ ถือเปนความลับ นักเรียนไมตองเขียน ช่ือและโรงเรียน
ลงในแบบสอบถาม ดังนั้นขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยความสบายใจใหครบทุกขอ และ
ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

2.คําตอบที่ไดไมมีผลลบตอนักเรียนและการเรียนของนักเรียนแตอยางไร แตจะเปน
ประโยชนและมีคายิ่งในการปรับปรุง และใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอนเกื่ยวกับการ
เสริมสรางทักษะทางสังคม และนําไปพัฒนาเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน 
ทางเพศแกนักเรียนและเยาวชน ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชกับพฤติกรรมการปองกันอันตราย
อ่ืนๆในชีวิตประจําวัน ตอไป 

3.  แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  จํานวน  7 ขอ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามทักษะทางสังคมที่เกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศ จํานวน  

85 ขอ ซ่ึงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 
   สวนที่ 1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร จํานวน 12 ขอ 
   สวนที่ 2 ทักษะการเผชิญปญหา จํานวน 14 ขอ 
   สวนที่ 3 ทักษะการแกปญหา จํานวน 15 ขอ  
   สวนที่ 4 ทักษะการสื่อสาร จํานวน 15 ขอ 
   สวนที่ 5 ทักษะการสอนตนเอง จํานวน 15 ขอ 
   สวนที่ 6 ทักษะการไดมาเพื่อแรงสนับสนุนทางสังคม จํานวน 14 ขอ 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
จํานวน 15 ขอ 

หวังวา คงไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนอยางดี  และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  
             สิรินทร ศรประสิทธิ์ 
นักศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน  

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ทักษะทางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญงิชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในสังกดักรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป                            
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความ หรือ  ใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุด 
1. ปจจุบันนักเรียนมีอายุ……………….ป (เศษเกิน 6 เดือน ใหปดเปน 1 ป)                          
2. ปจจุบันนักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น                                    

1.    มัธยมศึกษาปที่ 1       
        2.    มัธยมศึกษาปที่ 2   
        3.    มัธยมศึกษาปที่ 3   
3. ผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในชวงใด              

1.  0.51- 1.00                5.  2.51 –3.00     
2.  1.01 – 1.50   6.  3.01 – 3.50 

        3.  1.51 – 2.00   7.  3.51 – 4.00 
              4.  2.01 –2.50   
4. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวนักเรียนคิดวาไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวของนักเรียน 

1.  เพียงพอ                 
2. ไมเพียงพอ 

5. นักเรียนไดรับคาใชจายประจําวันสําหรับใชจายในการเรียน  
1.    เพียงพอ      ระบุ…………บาท/วัน                               
2.   ไมเพียงพอ  ระบุ………… บาท/วัน 

6. ในรอบ 1 ป ที่ผานมา นักเรียนมีประสบการณการคบเพื่อนชายในลักษณะใดบาง (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

1.  แบบเพื่อน        
2.   สนิทสนมเปนพิเศษแตไมใชคูรัก                
3.   สนิทสนมเปนพิเศษแบบคูรัก             
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7. หากนักเรียนเคยมีประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ นักเรียนถูกลวงเกินในลักษณะใด 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

7.1   ถูกใหดูอวัยวะเพศ          
7.2  ถูกแอบดูอาบน้ํา        
7.3  ถูกจองมองหนาอกหรือสะโพก      
7.4   ถูกพูดจาหยาบโลน หรือพูดสองแงสองงาม หรือพูดจาแทะโลม  
7.5    ไดัรับโทรศัพทลามก       
7.6    ถูกหายใจรดบริเวณใบหนาและตนคอ     
7.7    ถูกใหดูภาพอนาจาร       
7.8    ถูกกอดจูบ        
7.9    ถูกจับกน                     
7.10  ถูกจับหนาอก        
7.11  ถูกลูบคลํารางกาย       
7.12  ถูกใหจับอวัยวะเพศ                                                                              
7.13  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………     
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามทักษะทางสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามทักษะการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
  ปฏิบัติมาก หมายถึงนักเรียนสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง และสม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติปานกลาง  หมายถึงนักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือปฏิบัติบาง 
ไมปฏิบัติบาง 
  ปฏิบัตินอย หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดนอยคร้ังหรือปฏิบัตินานๆครั้ง 
  ไมปฏิบัติ  หมายถึง นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว 
 

ระดับการปฏิบัติ   ขอคําถาม 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ไม 

ปฏิบัติ 

1. นักเรียนสามารถเลือกอานขาวจากคอลัมน ที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
จากหนังสือพิมพ                                              

2. นักเรียนสามารถติดตามขาวสารหรือเร่ืองราว
เกี่ยวกับการลวงเกนิทางเพศไดอยางเขาใจ            

3. นักเรียนสามารถเลือกดูรายการ หรือขาวเกี่ยวกับ
การปองกันการลวงเกินทางเพศทางโทรทัศน เชน
รายการเพื่อนหญิงพลังหญิง                        

4. นักเรียนสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกัน
การลวงเกินทางเพศ จากเจาหนาที่ขององคกร 

       เอกชน เชน มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก             
5. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบั

เพื่อนๆถึงวิธีการที่จะทําใหนกัเรียนปลอดภยัจาก
การลวงเกินทางเพศ                                   

6. นักเรียนสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน   
การลวงเกินทางเพศจากอนิเตอรเนต          

 

     

ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ 

 
ขอคําถาม 

 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ไม

ปฏิบัติ 

7. นักเรียนสามารถคนหาเรื่องราวเกีย่วกับการ 
ปองกันการลวงเกินทางเพศจากหนังสือนิตยสาร 
ทั่วไป                                           

8. นักเรียนสามารถสอบถามเรื่องราวเกีย่วกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศจากพอแมหรือญาติได 

9. นักเรียนสามารถสอบถามเรื่องราวเกีย่วกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศจากครู 

10. นักเรียนสามารถสอบถามเรื่องราว เกีย่วกบัการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศจากคนในชุมชน 

11. นักเรียนสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การลวงเกินทางเพศจากหองสมุดของโรงเรียน 

12. นักเรียนสามารถนําขาวหรือเหตุการณเกีย่วกับการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  มาพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นรวมกบักลุมเพื่อน 

 

 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ผูวิจัย) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามทักษะการเผชิญปญหาเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
  ปฏิบัติมาก หมายถึง นักเรียนเห็นวาจะสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง สม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติปานกลาง  หมายถึง นักเรียนเห็นวาจะสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้ง หรือ
ปฏิบัติบาง ไมปฏิบัติบาง 
  ปฏิบัตินอย หมายถึง นักเรียนเห็นวาจะสามารถปฏิบัติไดนอยครั้ง หรือปฏิบัติ
นานๆครั้ง 
  ไมปฏิบัติ  หมายถึง  นักเรียนเห็นวาจะไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้ง 
 

 
ระดับการปฏิบัติ 

 
ขอคําถาม 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไม
ปฏิบัติ 

1. ถานักเรียนวิตกกังวลที่ตองเดินทางไปในที่เปลี่ยว 
นักเรียนจะชวนเพื่อนที่ไวใจไดไปเปนเพื่อน 

2. ถานักเรียนกลัวการถูกลวงเกนิทางเพศบนรถ
โดยสารประจาํทางที่มีคนแนน นักเรียนจะเลือกอยู
ไกลจากผูชายไวกอน 

3. ถามีเพื่อนชายจองมองหนาอกของนักเรยีน 
นักเรียนจะหันมาสนใจดแูลความเรียบรอยของ
เสื้อผาของนักเรียนทันท ี 

4. ถามีเพื่อนชายแอบดูนักเรียน เขาหองน้ํา นักเรียน
จะเก็บเรื่องนี้ไวบอกพอแมเมือ่กลับบาน โดยไม
บอกใหครูทราบ 

5. ถานักเรียนไดรับโทรศัพทลามก นักเรยีนจะวาง
หูโทรศัพททันทีโดยไมพดูโตตอบ 

6. ถานักเรียนถูกผูชายวัยกลางคน มายืนใกลตัว 
       นักเรียนพรอมกับหายใจรดตนคอ นักเรียนจะหัน   
      ไปตอวาผูชายคนนั้นทนัที 
 
 

    

ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ ขอคําถาม 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ไม 

ปฎิบัติ 

7. ถานักเรียนถูกเพื่อนชาย พูดจาลามก หรือพดูสองแง
สองงามกับนักเรียน นักเรยีนจะบอกกับเพื่อนชาย 
วา นักเรียนไมพอใจ และตักเตือนไมใหเขาพูดกับ
นักเรียนอีก 

8. ถานักเรียนถูกชายหนุมที่อยูขางบานตะโกนใสวา 
“นาฟดจัง” นักเรียนจะบอกเขาวาอยาพดูเชนนั้นอีก 

9. ถานักเรียนถูกเพื่อนชายชกัชวนนกัเรียนใหอยูดวย
ตามลําพังในทีลั่บตา นักเรียนจะบอกปฏิเสธทันที 

10. ถานักเรียนถูกชายสูงอายุชักชวนนกัเรียนดวูิดีโอ 
หรือภาพลามกดวยกนั นักเรียนจะบอกให 

       ผูปกครองของนักเรียนทราบ 
11. ถานักเรียนถูกหนุมแปลกหนา อวดอวัยวะเพศให

นักเรียนด ูนักเรียนจะเดินเลี่ยงไปโดยไมโตตอบ 
12. ถานักเรียนถูกชายหนุม ที่นกัเรียนคุนเคยโอบกอด

ดานหลังนกัเรยีน นักเรียนจะบอกกับชายคนนั้นวา
นักเรียนไมพอใจ 

13. ถานักเรียนถูกเพื่อนชายที่สนทิสนมชักชวนให 
       นักเรียนอยูเปนเพื่อน ในขณะที่เพื่อนชายคนนั้นม ี
       อาการมึนเมา นักเรยีนจะตอบปฏิเสธทันที 
14. ถานักเรียนถูกชายสูงอายุที่นกัเรียนคุนเคย ขอรอง

ใหนกัเรียนนวดรางกาย โดยเฉพาะบริเวณตนขา
ดานใน นักเรยีนจะปฏิเสธ 

 

    

 
 
 
 

ผูวิจัย 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
คําชี้แจง    คําถามในแตละขอตอไปนี้ เปน “สถานการณ” ที่สมมุติขึ้นจํานวน 5 สถานการณ แตละ
สถานการณมีขอคําถาม จํานวน 3 ขอ รวมเปน จํานวน 15 ขอ ในคําถามแตละขอนั้น ใหนักเรียน
เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด จาก 5 ตัวเลือก ที่มีอยู โดยกา
เครื่องหมาย ทับขอที่นักเรียนเลือก 
สถานการณ ท่ี 1 : (ใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 1-3) 

ฟาเปนเด็กสาว วัย 13  ป นิสัยราเริง แตงกายนุงกางเกงรัดรูปราง ใสเส้ือยืดตัวส้ัน   จน
เห็นบริเวณสะดือและสะโพก ฟาไปเรียนพิเศษ โดยสารรถประจําทาง วันนั้นเปนวันที่รถแนนมาก 
ฟาจึงตองเบียดตัวเองเขาดานในเพื่อยืนจับราว รถวิ่งไปได ประมาณ 10 นาที  ฟารูสึกวามีใครบาง
คนมายืนใกลชิดเธอมาก และรูสึกวามีใครบางคนลูบคลําบริเวณกนและสะโพกของเธอ    ฟาตกใจ
มาก แตเธอรูสึกอาย ถามีใครรู เธอจึงไดแตภาวนาใหถึงที่หมายโดยเร็ว 
1. อะไรเปนปญหาสําคัญของฟาอยูในขณะนี้                                

ก.  ฟากําลังตกใจ                 ข. ฟาแตงกายลอแหลม 
                   ค.  ฟาถูกลวงเกนิทางเพศ          ง. ฟากําลังโดยสารรถประจําทาง                     

จ. รถประจําทางแนนมาก 
2. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา        

ก. เพราะรถประจําทางแนนมาก                         ข. เพราะฟายืนใกลผูชาย 
ค.   เพราะฟาแตงกายลอแหลม  เยายวน                ง. เพราะฟาเดินทางคนเดียว 
จ.    เพราะฟาเบียดตัวเองไปอยูดานใน 

3. ถานักเรียนเปนฟา นักเรียนควรเลือกแกปญหาอยางไร      
ก. ยืนเฉยๆ อดทนเดี๋ยวก็ถึงที่หมาย   ข. ขยับหนีออกมาจากชายคนนั้นทันที 
ค.    รองโวยวายเสียงดัง ๆ ใหคนชวย                ง. หันไปตอวาชายคนนั้นทันที 
 จ.   หันไปทําราย ชายคนนั้นทันที 

สถานการณท่ี 2 : (ใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 4-6) 
กอยอยูบานคนเดียวทุกวัน เนื่องจากพอแมของกอยไปขายของในตลาดกวาจะกลับถึง

บาน ประมาณ 2-3 ทุม พลเปนผูชายวัยเดียวกันกับพอของกอย พลมาหากอยที่บานขณะที่กอยอยูคน
เดียว และมีของฝากมาใหกอยดวย และขณะที่พลยื่นของฝากใหกอยนั้นเอง กอยสังเกตเห็นพลมอง
หนาอกของกอย แถมจับมือและโอบกอดกอย พลบอกกับกอยวาที่ทําแบบนี้เพราะเอ็นดู เหมือน
ลูกหลาน กอยรูสึกไมสบายใจ ตื่นเตนและกลัวกับการกระทําของพล กอยเก็บความไมสบายใจไว
คนเดียว โดยไมบอกใหใครรู และเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหกอยวิตกกังวลจนนอนไมหลับ 
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4. ประเด็นปญหาที่สําคัญคืออะไร       
ก. กอยรูสึกไมสบายใจ  ข. กอยกําลังถูกพลลวงเกินทางเพศ 
ค. กอยนอนไมหลับ                               ง. กอยกําลังตื่นกลัว 
จ. กอยรูสึกอึดอัดใจเพราะไมไดบอกใคร 

5. สาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดปญหาคืออะไร     
ก. เพราะพลชอบมาหากอย  ข. เพราะพลเอ็นดูกอย 
ค. เพราะกอยอยูบานคนเดียว                ง. เพราะพอแมของกอยกลับบานดึกเกินไป 
จ.เพราะกอยโชคราย 

6. ถานักเรียนเปนกอย นักเรียนควรเลือกแกปญหาอยางไร     
ก. เก็บเรื่องราวไวเปนความลับ ไมบอกใหใครรู 
ข. นําเรื่องราวไปเลาใหเพื่อนๆฟง 
ค. เลาเรื่องใหพอแมฟงทันที ที่พอแมกลับบาน 
ง. แจงมูลนิธิปวีณา หงสกุล 
จ. ตอวาพล และไลพลออกจากบานทันที 

สถานการณท่ี 3 : (ใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 7-9) 
เอ กับออยเปนเพื่อนเรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน เอเปนเด็กชอบเที่ยวกลางคืน มีเพื่อนชาย

หลายคน  สวนออยเปนเด็กที่ชวยพอแมทํางาน ไมเคยเที่ยวกลางคืน เอมักชักชวนออยไปเที่ยวอยู
บอยๆ แตออยปฏิเสธเรื่อยมา ในที่สุดออยก็ใจออนจึงหนีแมไปเที่ยวดิสโกเธคกับเอ โดยมีเพื่อนชาย
ของเอไปดวย 2 คน คือ โดง และตน ซ่ึงออยรูจัก เนื่องจากโดงและตนเปนรุนพี่ ขณะที่เอ โดง และ
ตน กําลังสนุกอยูกับการเตน ออยขอตัวไปดื่มน้ําที่โตะ และนั่งพัก  ขณะที่นั่งพักอยูนั้นก็มีชายหนุม
ซ่ึงมีอาการมึนเมาเขามานั่งใกล และเอื้อมแขนมาโอบกอด  จับตองรางกายของออย ออยตกใจมาก 
แตโชคดีที่ โดง กับตน  เขามาพอดี  ออยจึงชวนเอกลับบาน 
7. ประเด็นปญหาที่สําคัญ คืออะไร       

ก. เอชวนออยเที่ยวกลางคืน             ข. ออยคบเพื่อนชาย 
ค.    ออยหนีเที่ยวกลางคืน     ง. ออยถูกชายแปลกหนาลวงเกินทางเพศ 
จ.    ออยตกใจมาก 

8. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาคืออะไร      
ก. เพราะ ออยเที่ยวกลางคืน                     ข. เพราะเอชอบเที่ยวกลางคืน 
ค.  เพราะชายขี้เมาคนนั้น     ง. เพราะออยคบเพื่อนชาย 
จ. เพราะออยรักสนุกเกินไป 
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9. ถานักเรียนเปนออย นักเรียนควรเลือกทางแกปญหาอยางไร   
ก. ชวนเพื่อนสนิทไปดวยหลายๆคน            ข. ไมเที่ยวกลางคืน 
ค.   หลีกเลี่ยงการอยูคนเดียวในที่มืด                              ง. ตอวาผูชายข้ีเมาคนนั้นทันที 
จ.    รีบกลับบานทันที 

สถานการณท่ี 4 :  (ใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 10-12) 
พรกับพลอยเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน และทั้งสองคนยังอาศัยอยูบานใกลกันเธอทั้ง

สองจึงสนิทสนมกันมากและมักจะรอกลับบานพรอมกันเสมอ วันนี้พรตองทํากิจกรรมพิเศษตอน
เลิกเรียน พลอยจึงตองรอพรเพื่อที่จะกลับบานพรอมกันเชนเคย พลอยจึงบอกกับพรวาเธอจะรอพร
ที่หองเรียนของเธอ จะไดทําการบานไปดวย พลอยนั่งทําการบานอยูตามลําพัง จนกระทั่งเพื่อนใน
หองกลับไปเกือบหมด เหลือแตปองซ่ึงเปนเพื่อนรุนพี่ ในจังหวะนั้นเองปองจึงหาโอกาสเขาใกล 
และโอบกอดจนพลอยรูสึกอึดอัด และตกใจ ทันใดนั้นพลอยไดยินเสียงเรียกของพรมาแตไกล  
เหตุการณจึงจบลง  พรเขามาพบพลอยและชวนกันกลับบานขณะเดินทางกลับบานพลอยจึง
ตัดสินใจเลาเรื่องใหพรฟง 
10. ประเด็นปญหาที่สําคัญ คืออะไร       

     ก.  พลอยรูสึกอึดอัด     ข. พลอยกําลังตกใจมาก 
ค.      ปองหาโอกาส                                 ง. พลอยถูกปองลวงเกินทางเพศ 
จ.     พลอยอยูตามลําพัง 

11. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา       
ก. เพราะพลอยนั่งทําการบาน      ข.  เพราะพลอยกลับบานเย็น 
ค. เพราะพลอยนั่งอยูในที่ลับตา                ง.  เพราะพรไปทํากิจกรรมตอนเย็น 

                   จ. เพราะปองรักพลอย 
12. ถานักเรียนเปนพลอย ควรเลือกแกปญหาอยางไร     

ก. รีบกลับบาน ไมตองรอพร 
ข. เลือกที่นั่งรอ ที่ไมเปนที่ลับตา และทํากิจกรรมที่เปนประโยชน 
ค. นั่งรอดูพรทํากิจกรรมจนจบ 
ง. นําเรื่องไปบอกครู เพื่อทําโทษปอง  
จ.  เตือนพรไมใหกลับบานเย็น 
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สถานการณ ท่ี 5 : (ใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 13-15) 
  หวาน และจอย เปนเด็กวัยรุน แตงตัวตามสมัยนิยม คือ กางเกงฟต เสื้อส้ัน รัดรูป 

รองเทาสนตึก   เนื่องจากเปนวันหยุด หวานกับจอยจึงนัดกันไปเดินเที่ยวศูนยการคาใกลบานตั้งใจ
จะไปดูหนังที่ชอบกันตอ ดวยวัยที่สดใสและทั้งสองเปนเด็กมี รูปราง หนาตาดีจึงเปนที่สะดุดตา 
ของคนทั่วไป และวันนี้ ทั้งสองตกเปนเปาสายตาของกลุมเด็กหนุมสูงวัยกวา พวกเขากลาวทักทาย 
วา 

เด็กหนุม : นองสาว ทําไมนารักจัง ขอคุยดวยไดไหม 
                   จอย      : หันไปยิ้มใหและพูดตอบวา “จริงหรือ!” 

เด็กหนุม : หันมองหนากัน ยิ้ม และเดินเขามาหา หวานกับจอยทันที 
หวาน      : “ จอย ! แกกําลังหาเรื่องนะ” 
เด็กหนุม  : “ดูหนังดวยกันไหม  

      จอย         : “แหม! ใจตรงกัน เปยบเลย เรามีโปรแกรมดูหนังพอดี” 
    ในที่สุดกลุมเด็กหนุมสาวก็ตกลงไปดูหนังดวยกัน แมหวาน จะไมเต็มใจนักแตก็ขัดเพื่อน
ไมได ขณะที่ภาพยนตรกําลังฉายนั้น หวานรูสึกมีใครบางคนโอบไหลของเธอ พรอมกับกระซิบขาง
หูตลอดเวลา จนหวานรูสึกอึดอัดและตื่นกลัว หวานพยายามปดปองเหตุการณดังกลาว จนกระทั้ง
ภาพยนตจบลง  หวานจึงตอวาจอย เล็กนอย จากนั้นจึงขอตัวกลับบานไป 
13. ประเด็นปญหาสําคัญคืออะไร        

ก. หวานไมพอใจจอย                                  ข. หวานถูกเด็กหนุมลวงเกินทางเพศ  
ค. หวานรูสึกอึดอัด                                  ง. หวานโกรธตนเอง 
จ.หวานโกรธชายคนนั้น 

14. สาเหตุสําคัญ ที่เปนตนเหตุของปญหาคืออะไร     
ก. เพราะในโรงหนังมืดเกินไป                  ข. เพราะความตองการดูภาพยนตร 

                   ค. เพราะการแตงกายทันสมัยเกินไป          ง. เพราะการพูดจาเชิญชวนของจอย                 
จ. เพราะหวานและจอยคบคนแปลกหนา 

15. ถานักเรียนเปนหวาน นักเรียนควรเลือกแกปญหาอยางไร    
                   ก. ปฏิเสธการดูภาพยนตรอีกตอไป 
      ข. เตือนสติจอยไมใหพูดจาเชิญชวนเชนนั้น  

ค. ตอวาชายคนนั้นดวยเสียงดังๆ 
ง. ชวนจอยออกจากโรงภาพยนตร 
จ. . ตามใจเพื่อนเพราะไหนๆก็มาดวยกันแลว 
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สวนที่ 4  แบบสอบถามทักษะการสื่อสารเพื่อการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงความจริงตามการรับรูและความเขาใจของนักเรียน
มากที่สุด โดย   ใช     หมายถึง นักเรียนเห็นวาการกระทํานั้นๆ  เปนการลวงเกินทางเพศ 

           ไมแนใจหมายถึงนกัเรียนเหน็วาการกระทํานั้นๆ ไมแนใจวาเปนการลวงเกนิทางเพศ 
                  ไมใช หมายถึง นกัเรียนเห็นวาการกระทํานัน้ๆ ไมเปนการลวงเกินทางเพศ 

  
   ขอคําถาม 
ใช ไม

แนใจ 
ไมใช 

1. ชายหนุมใชดานขางลําตัว เสียดสีรางกายนักเรียน 
       ไปมา 
2. นักเรียนชายหนุมมองบริเวณสะโพก ของนักเรียนเปน

เวลานาน 
3. ชายสูงอายุ เข ามายืนใกล ชิดและใชมือโอบกอด

ดานหลังของนักเรียน และทําทีไมรูไมช้ี 
4. ญาติผูชายของนักเรียน พูดวา “เราไปทางโนนกันดกีวา 

สะดวกดีไมมีใครเห็น” 
5. ชายลึกลับโทรศัพทมาบอกขนาดของลับใหนักเรียน

ฟง 
6. เพื่อนชายดึงมือนักเรียนไวและถามวา “ทําการบาน

หรือยังจะ” 
7. ญาติผูชายทักทายพรอมๆกับใชมือลูบบริเวณ 
       กลางหลังของนักเรียน 
8. เพื่อนชายแอบนํากระจกใสรองเทาและมายืนใกลๆ

นักเรียน 
9. ญาติผูชายของนักเรียน บอกใหนักเรียนนวดตาม 
       รางกาย  
10..  ชายสูงวัยจับมือนักเรียนในขณะที่นักเรียนยื่นของสง 
  ให 
 

   

ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอคําถาม 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

11.ในขณะที่นักเรียนกําลังหยิบนมเปรี้ยวข้ึนมาดื่ม  
       เพื่อนชายคนหนึ่งพูดกับนักเรียนวา “ขอดูดนม  
       หนอย” 
12. ชายสูงอายุเขาใกลและใชมือลูบคลํากนของนักเรียน 
13. ชายหนุมขางบานแอบดูนักเรียนอาบน้ํา 
14. ชายหนุมจองมองนักเรียนจนลับตา 
15. เพื่อนของพี่ชายจับแกมนักเรียนเบาๆและพูดวา “เกง  

จัง” 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวิจัย 
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สวนที่  5 แบบสอบถามทักษะการสอนตนเองเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความจริงของนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติมาก หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดทุกครั้ง สม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้งหรือปฏิบัติบาง
ไมปฏิบัติบาง 
  ปฏิบัตินอย หมายถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติไดนอยครั้ง หรือนานๆครั้ง 
  ไมปฏิบัติ  หมายถึง  นักเรียนไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้ง 
 
 

ระดับการปฏิบัติ  
ขอคําถาม มาก ปาน

กลาง 
นอย ไม 

ปฏิบัติ 

1. นักเรียนเตือนตนเองวาควรนุงกระโปรงไมส้ันหรือ
ยาวเกินไป หรือแหวกลึกจนเห็นตนสะโพก หรือ
ใสเส้ือรัดรูปจนเห็นทรวดทรง  เพราะเปนการยั่วยุ
ทางเพศ 

2. นักเรียนเตือนตนเองใหสํารวจการแตงกายให
เรียบรอยกอนออกจากบาน 

3. นักเรียนบอกกับตนเองวาไมใสสายเดี่ยว และไมใส
ส้ันออกจากบาน 

4. นักเรียนบอกกับตนเองวาการแตงกายลอแหลมจะ
ทําใหเกิดอันตราย 

5. นักเรียนบอกกับตนเองใหระวังตัวเมื่ออยูคนเดียว 
6. นักเรียนเตือนตนเองวาไมควรเที่ ยวเตรตอน

กลางคืน 
7. นักเรียนบอกกับตนเองวาไมควรไปไหนตามลําพัง

กับผูชายสองตอสอง 
 
 

    

 ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ  

ขอคําถาม มาก ป า น
กลาง 

นอย ไม 
ปฏิบัติ 

8. นักเรียนย้ํากับตนเองวาไมควรไปในที่เปลี่ยวตาม
ลําพัง 

9. นักเรียนสอนตนเองวาจะไมพูดเชิญชวน หรือพูด
เปดโอกาสใหกับผูชาย 

10. นักเรียนเตือนสติตนเองวาไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล 

11. นักเรียนย้ํากับตนเองวาจะไมเสพยาเสพติด  
       ทุกชนิด 
12. นักเรียนดูแลตนเองใหระมัดระวังกริยา เชน 
       การนั่ง  การเดิน การนอน  
13. นักเรียนพยายามเตือนสติตนเองไมใหดูภาพลามก

อนาจาร 
14. นักเรียนบอกกับตนเองวาจะหลีกเลี่ยงการคบ

เพื่อนหรืออยูใกลเพื่อน ที่ชอบแตงกายลอแหลม 
หรือ พูดเชิญชวนเพศตรงขาม 

15. นักเรียนเตือนตนเองใหหางจากเพื่อนที่ดื่มสุรา 
หรือเสพยาเสพติด 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวิจัย 
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สวนที่ 6 แบบสอบถามทักษะการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการปองกันการลวงเกิน     
ทางเพศ 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความจริงกับนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติมาก หมายถึง นักเรยีนเห็นวาจะสามารถปฏิบัติได ทุกครั้ง สม่ําเสมอ 
ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง นักเรียนเห็นวาจะสามารถปฏิบัติไดเปนบางครั้งหรือปฏิบัติ

บางไมปฏิบัติบาง 
ปฏิบัตินอย หมายถึง นักเรยีนเห็นวาจะสามารถ ปฏิบัติไดนอยคร้ัง 
ไมปฏิบัติ  หมายถึง  นักเรยีนเห็นวาจะไมสามารถปฏิบัติไดเลยสักครั้ง 
 

ระดับการปฏิบัติ  
ขอคําถาม มาก ป า น

กลาง 
นอย ไม 

ปฏิบัติ 

1. นักเรียนไดรับคําชมจากบุคคลในครอบครัว เมื่อ
นักเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอยกอน ออกจากบาน 

2. นักเรียนมีคนที่ไวใจมารับ- สงนักเรียน ถานักเรียน
จําเปนตองเดินทางกลับบานดึก  

3. นักเรียนสามารถบอกใหคนที่นักเรียนไววางใจรู
วานักเรียนอยูที่ใด และทําอะไร  เพื่อความ 

       ปลอดภัยของนักเรียน 
4. นักเรียนมีบุคคลในบานชวยเหลือ เมื่อมีคน

โทรศัพทลามกมาที่บาน 
5. นักเรียนสามารถขอคําแนะนําจากเพื่อนและผูอ่ืน 

ใหเลาประสบการณที่เคยถูกลวงเกินทางเพศใหฟง 
6. นักเรียนสามารถขอความเห็นจากบุคคลในบาน 

เกี่ยวกับการแตงกายของนักเรียน กอนออกจาก
บาน 

 
 
 

    

ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ  
ขอคําถาม มาก ป า น

กลาง 
นอย ไม 

ปฏิบัติ 
7. นักเรียนสามารถขอใหพอแมหรือญาติ สอน 

นักเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวเพื่อการปองกันการ  
ลวงเกินทางเพศ 

8. นักเรียนสามารถขอใหครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติตัวเพื่อการปองกันการลวงเกินทางเพศ 

9. นักเรียนสามารถขอใหพอแม หรือญาติ รวมแสดง
ความคิดเห็น พูด วิจารณเกี่ยวกับเหตุการณ 

       การลวงเกินทางเพศ ที่เกิดขึ้นประจําวัน  
       ตามสื่อมวลชนตางๆได 
10. นักเรียนสามารถขอใหครูและเพื่อนรวมกันแสดง

ความคิดเห็น พูดวิจารณ ถามตอบเกี่ยวกับ 
       เหตุการณการลวงเกินทางเพศ ที่เกิดขึ้นประจําวัน   
       ตามสื่อมวลชนตางๆ  
11. นักเรียนสามารถขอคําแนะนําจากพอแม หรือ

บุคคลในครอบครัว ในการเลือกคบเพื่อนชาย  
12. นักเรียนสามารถขอคําแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันการลวงเกินทางเพศ จากองคกรเอกชน 
เชน มูลนิธิคุมครองเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิง 

13. นักเรียนมีบุคคลในครอบครัวใหกําลังใจ เมื่อ 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อปองกันตนเองจาก  
การถูกลวงเกินทางเพศได 

14. กรณีที่นักเรียนอยูในสถานการณเสี่ยงตอการถูก 
ลวงเกินทางเพศ นักเรียนสามารถขอความชวย 

       เหลือจากคนในชุมชน เชน เพื่อนบาน ผูนําชุมชน   
      ได 

    

 
 

ผูวิจัย 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความจริงกับนักเรียนมากที่สุด 

ปฏิบัติมาก หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ ทุกครั้ง สม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติเปนบางครั้งหรือปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง 
  ปฏิบัตินอย หมายถึง นักเรียนปฏิบัตินอยครั้ง หรือนานๆครั้ง 
  ไมปฏิบัติ  หมายถึง  นักเรียนไมปฏิบัติเลยสักครั้ง 

 
 

ระดับการปฏิบัติ  
ขอคําถาม มาก ป า น

กลาง 
นอย ไม

ปฏิบัติ 

1. นักเรียนแตงกายมิดชิด เชนไมนุงสั้น หรือใสเส้ือ
สายเดี่ยว หรือใสชุดรัดรูปราง เมื่อออกจากบาน 

2. นักเรียนพูดจาสุภาพโดยไมพูดเชิญชวน 
       หรือหยอกลอ กับผูชาย 
3. นักเรียนไมการเลนหูเลนตา กับผูชาย 
4. นักเรียนปฏิเสธการนอนรวมหองเดียวกับเพื่อนชาย 

เมื่อไปพักแรมนอกบาน  
5. นักเรียนหลีกเลี่ยงการไปนอนคางคืนบานเพื่อน

โดยไมจําเปน 
6. นักเรียนปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

เชน ไวน เหลา เบียร เมื่อนักเรียนออกจากบาน 
7. นักเรียนปฏิเสธการเสพยาเสพติดทุกชนิด เชน ยาอี 

ยาบา กัญชา เปนตน 
8. นักเรียนปฏิเสธการดูภาพยนต ประเภทโป เปลือย 

หรือลามก 
9. นักเรียนหลีกเลี่ยงที่จะเดินที่เปลี่ยว ตามลําพัง 
 
10. นักเรียนปดบานมิดชิดเมื่อนักเรียนอยูบานคนเดียว 

     
   

   

 

ผูวิจัย 
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ระดับการปฏิบัติ  
ขอคําถาม มาก ป า น

กลาง 
นอย ไม 

ปฏิบัติ 
11. นักเรียนมีอุปกรณปองกันตัวไวติดตัว เชน มีด   
      กรรไกร คัทเตอร สเปรยพริกไทย เปนตน 
12. นักเรียนฝกศิลปะการปองกันตัว  เชน ฟนดาบ  
      กระบี่กระบอง คาราเต  ยูโด  ชกมวย และ อ่ืนๆ 
13. นักเรียนนั่งอยูคนเดียวกับเพื่อนชายหลายๆคนใน

เวลากลางคืน 
14. นักเรียนระมัดระวังตัวโดยไมใหเพื่อนชายถูกเนื้อ 

ตองตัวโดยไม จําเปน 
15. นักเรียนปฏิเสธการอยูกับผูชายในที่ลับตา 
 

    

 
 
 
 
 
 

…………………………ขอใหนักเรียนทุกคนโชคด…ี……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
คา Reliability 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการแสวงหาขอมูล) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 
SI1 24.5000 32.8718 .1844 .3996 .8449 
SI2 24.6250 31.9840 .2878 .3720 .8395 
SI3 24.6000 31.4256 .3196 .3944 .8382 
SI4 25.3500 27.2590 .6951 .7081 .8090 
SI5 24.8500 28.7974 .5921 .6566 .8187 
SI6 25.3750 27.8814 .6376 .6531 .8143 
SI7 24.8750 27.5994 .7495 .6788 .8063 
SI8 24.7000 29.7026 .4141 .4111 .8333 
SI9 25.0000 27.1282 .5780 .4736 .8200 
SI10 25.6000 29.2718 .6828 .5713 .8151 
SI11 25.2250 29.7173 .5134 .5166 .8249 
SI12 25.0500 30.4077 .3508 .4846 .8381 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =12 
Alpha       = .8352 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการเผชิญปญหา) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 

 Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 
Sc1 43.9750 66.1276 .3133 .5730 .8616 
Sc2 44.2750 66.1019 .2374 .3665 .8662 
Sc3 43.8500 63.2077 .6375 .6976 .8499 
Sc4 44.4000 60.5538 .5581 .7423 .8505 
Sc5 44.1750 60.0455 .5710 .4971 .8498 
Sc6 44.6750 63.3019 .4473 .5424 .8562 
Sc7 44.2500 62.7051 .4387 .6971 .8569 
Sc8 44.1000 62.2974 .5752 .6597 .8506 
Sc9 43.8500 63.4641 .5171 .5264 .8534 
Sc10 43.9750 59.1532 .6847 .7424 .8437 
Sc11 44.3000 57.8051 .6298 .5316 .8461 
Sc12 44.2250 58.5891 .6106 .7195 .8474 
Sc13 43.9500 57.7923 .8075 .8556 .8373 
Sc14 44.2000 56.4718 .7408 .8142 .8390 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =14 
Alpha       = .8846 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการแกปญหา) 

 
N SP

1 
Sp
2 

Sp
3 

Sp
4 

Sp
5 

Sp
6 

Sp
7 

Sp
8 

Sp
9 

Sp 
10 

Sp 
11 

Sp 
12 

Sp
13 

Sp
14 

Sp
15 

X X2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 196 
2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8 64 
3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 
4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 25 
5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 121 
6 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 100 
7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 81 
8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 16 
9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 16 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 169 
11 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 49 
12 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10 100 
13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11 121 
14 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 64 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 196 
16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 121 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 100 
18 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 100 
19 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 144 
20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 64 
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 164 
22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
24 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144 
25 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144 
26 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11 121 
27 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 121 
28 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 144 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการแกปญหา) ตอ 

N SP
1 

Sp
2 

Sp
3 

Sp
4 

Sp
5 

Sp
6 

Sp
7 

Sp
8 

Sp
9 

Sp 
10 

Sp 
11 

Sp 
12 

Sp
13 

Sp
14 

Sp
15 

X X2 

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
30 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 36 
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 169 
32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
33 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 8 64 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225 
35 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7 49 
36 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 9 81 
37 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 121 
38 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 169 
39 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10 100 
40 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 100 
Tot 29 33 29 23 20 37 19 25 28 20 19 23 34 32 33 403 4429 
p .72 .82 .72 .57 .50 .92 .47 .62 .70 .50 .47 .67 .85 .80 .82   
q .28 .18 .28 .43 .50 .08 .53 .38 .30 .50 .53 .43 .15 .20 .18   
pq .20 .15 .20 .24 .25 .07 .25 .23 .24 .25 .25 .24 .13 .16 .15  pq= 3.01 

 
จากสูตร  K –R- 20 
              r = ⎡   K ⎤    ⎡1 - Σpq⎤                แทนคา r = ⎡ 40     ⎤   ⎡1- 3.01⎤ 
                     ⎣ K-1 ⎦    ⎣       S2

t ⎦                                                          ⎣ 40 - 1⎦    ⎣       10 ⎦                                                                                           

          S2
t    == ΣX

2 
 _ ⎡  ΣX  ⎤  

2
                                                         =    ( 1.03) ( 0.70) 

                            N        ⎣     N  ⎦     

     แทนคา                    = 4429    _   ⎡ 403 ⎤ 
2 

   =   10                       ขอมูลมีความเที่ยง    = .7210        

40 ⎣  40  ⎦ 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการสื่อสาร) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 

 Deleted Deleted   Correlation   Correlation Deleted 
SCO1 15.8000 66.0615  .4872 .5384 .9372 
SCO2 15.5500 63.3308  .7676 .7333 .9303 
SCO3 15.6750 61.4045  .7780 .8663 .9296 
SCO4 16.0250 62.6404  .7493 .6949 .9305 
SCO5 15.9250 61.9686  .7400 .6829 .9307 
SCO6 15.8250 65.2763  .5654 .4182 .9353 
SCO7 15.9750 64.4353  .5208 .4860 .9372 
SCO8 15.5000 62.1538  .8297 .8160 .9285 
SCO9 16.0500 63.5359  .6035 .6842 .9347 
SCO10 15.6250 64.5994  .6621 .6239 .9329 
SCO11 15.9250 63.6096  .7388 .6595 .9310 
SCO12 15.6250 60.3942  .7888 .7518 .9293 
SCO13 15.6500 60.1308  .8433 .8252 .9276 
SCO14 16.1750 66.0455  .6200 .5829 .9341 
SCO15 16.3250 66.5327  .5534 .5482 .9354 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =15 
Alpha       = .9366 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการเตือนตนเอง) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 
SSE1 50.0250 38.0250 .2411 .3925 .8659 
SSE2 49.3000 40.0103 .4172 .6419 .8425 
SSE3 49.6750 35.6096 .5712 .5773 .8334 
SSE4 49.5750 35.0712 .7013 .7567 .8243 
SSE5 49.3750 39.0609 .4580 .6761 .8402 
SSE6 49.3000 37.7026 .5716 .7977 .8340 
SSE7 49.2500 39.4744 .5137 .8080 .8388 
SSE8 49.2500 38.7051 .6304 .8885 .8340 
SSE9 49.3750 38.4455 .5754 .7807 .8350 
SSE10 49.2500 41.6795 .2525 .4126 .8487 
SSE11 49.3000 36.3692 .6609 .7627 .8282 
SSE12 49.8250 36.3532 .6009 .7505 .8313 
SSE13 49.2750 39.0250 .5221 .7954 .8377 
SSE14 49.3750 38.4968 .5291 .8528 .8368 
SSE15 49.5000 38.6667 .3156 .5332 .8509 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =15 
Alpha       = .8481 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(ทักษะการไดมาซึ่งแรงสนบัสนุนทางสังคม) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 
SSS1 43.1000 57.5795 .5403 .5386 .8770 
SSS2 43.2750 56.8712 .4265 .6315 .8824 
SSS3 42.9250 59.1481 .4027 .5964 .8819 
SSS4 43.0000 57.0769 .6435 .7152 .8738 
SSS5 43.5750 58.7635 .3048 .5808 .8877 
SSS6 43.0000 55.3333 .7794 .7785 .8684 
SSS7 43.4000 57.4769 .5182 .7150 .8777 
SSS8 43.5500 54.4077 .7122 .8519 .8692 
SSS9 43.4000 54.0410 .6813 .8783 .8701 
SSS10 43.5750 54.9686 .6291 .7099 .8727 
SSS11 43.3250 53.7635 .6959 .7091 .8694 
SSS12 43.9250 55.0968 .5143 .6780 .8786 
SSS13 43.3750 52.4968 .7440 .8443 .8666 
SSS14 43.3500 55.5667 .5426 .7853 .8767 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =14 
Alpha       = .8921 
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RELIABILTY ANALYSIS –SCALE (ALPHA) 
(พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ) 

 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected   
 Mean Variance Item- Squared Alpha 
 If Item if Item Total Multiple if Item 
 Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 
BP1 36.3250 122.2250 .6877 .7124 .8824 
BP2 36.6500 123.4641 .6035 .8432 .8856 
BP3 36.8250 120.4558 .6679 .8926 .8827 
BP4 36.6500 118.1308 .6795 .6745 .8821 
BP5 36.6750 129.7122 .3565 .6436 .8956 
BP6 36.6250 117.1122 .7950 .9110 .8771 
BP7 36.5750 115.4301 .7628 .8625 .8780 
BP8 36.7500 121.0128 .6025 .6175 .8857 
BP9 36.4000 121.8359 .5995 .7766 .8857 
BP10 35.8500 131.3615 .4124 .6529 .8925 
BP11 36.9000 129.4769 .4763 .4956 .8904 
BP12 37.5750 137.1224 .1897 .3160 .8986 
BP13 35.4500 138.8179 .1754 .4091 .8978 
BP14 36.1500 123.4128 .6234 .6467 .8848 
BP15 36.3500 119.4128 .6598 .7616 .8830 
Reliability Coefficients 
N of Case = 40 N of Items =15 
Alpha       = .8939 
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ภาคผนวก ค 

คะแนนเฉลี่ยรายขอและคะแนนผลรวมเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
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คะแนนเฉลี่ยรายขอและคะแนนผลรวมเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
 

ลําดับ
ขอ 

ทักษะการ
แสวงหา
ขอมูล
ขาวสาร 

(X) 

ทักษะการ
เผชิญปญหา 

(X) 

ทักษะการ
แกปญหา 

(X) 

ทักษะการ
สื่อสาร 

(X) 

ทักษะ
การ
สอน
ตนเอง 

(X) 

ทักษะการ
ไดมาซึ่งแรง
สนับสนุน
ทางสังคม 

(X) 

พฤติกรรม 
การปองกัน
การลวงเกิน
ทางเพศ 

(X) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
∑ X 

2.7796 
2.9005 
2.8495 
2.0806 
2.8629 
1.9194 
2.6264 
2.8441 
2.5538 
1.8952 
2.3790 
2.7823 

 
 
 
 

2.5394 

3.6882 
3.4409 
3.7634 
2.3495 
3.4516 
2.9194 
3.5081 
3.5565 
3.7527 
3.7581 
3.7608 
3.6290 
3.7419 
3.6882 

 
 

3.5006 

.6962 

.8871 

.8441 

.5161 

.6075 

.8952 

.4624 

.6290 

.7446 

.4597 

.7312 

.6425 

.5833 

.4274 

.5618 
 

.6459 

1.1935 
1.4113 
1.5968 
1.2124 
1.3737 
1.0242 
1.1532 
1.6237 
1.0806 
1.3414 
1.1909 
1.6398 
1.6102 
1.1183 
0.9220 

 
1.2995 

3.2634 
3.6613 
3.5591 
3.6398 
3.7339 
3.6667 
3.6505 
3.7849 
3.5860 
3.5968 
3.7930 
3.3763 
3.6317 
3.4005 
3.6801 

 
3.6016 

3.2581 
3.2608 
3.5215 
3.2500 
3.0672 
3.5134 
3.3065 
3.1962 
3.1210 
3.0806 
3.2715 
2.6909 
3.2823 
3.2823 

 
 

3.2216 

3.5000 
3.4113 
3.4704 
3.7016 
3.6559 
3.5941 
3.7581 
3.6559 
3.6532 
3.6586 
2.6559 
2.5349 
3.3360 
3.3226 
3.5457 

 
3.4303 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

171 

 

(สําเนา) 
 

ที่ ทม (นฐ) 1109 /                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
73000 

       
                        28      มิถุนายน      2545 

 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
          

ดวย นางสิรินทร ศรประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ทักษะทาง
สังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร” มีความประสงคจะขอ
ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เพื่อประกอบทําวิทยานิพนธ ในการนี้ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาต ใหนักศึกษา 
ดังกลาวไดทดลองเครื่องมือการวิจัยดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
               (ลงนาม)           จิราวรรณ  คงคลาย 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย) 
                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม โทร. (034) 243435, 218788 
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(สําเนา) 
 

ที่ ทม (นฐ) 1109 / 1502               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

       
                                  10         สิงหาคม      2545 

 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เรียน  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. บัญชีรายช่ือโรงเรียน และจํานวนนักเรยีนที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 1 ฉบับ 

2. ตัวอยาง แบบสอบถาม ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวง    
     เกินทางเพศ ของนักเรียนหญิง จํานวน 1 ฉบับ 

          
ดวย นางสิรินทร ศรประสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ทักษะทาง
สังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร” มีความประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดของทาน เพื่อประกอบ
ทําวิทยานิพนธ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดอนุญาตและแจงผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวของ ใหนักศึกษาดังกลาวไดเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
ดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
         (ลงนาม)         จิราวรรณ     คงคลาย 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม โทร. (034) 243435, 218788 
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ตาราง รายชื่อโรงเรียน และจํานวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกดักรมสามัญศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ในการวิจัย 
 
 

จํานวนนักเรียน (คน) อําเภอ ลําดับ ชื่อโรงเรียน 
ม. 1 ม.2 ม.3 รวม 

หมาย
เหตุ 

เมือง 1. 
2. 
3. 

สมุทรสาครบูรณะ 
สมุทรสาครวุฒิชัย 
เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระศรี
นครินทรสมุทรสาคร 

40 
14 
16 

40 
12 
14 

40 
10 
14 

120 
36 
44 

เ ก็ บ ทุ ก
ช้ัน และ
ทุกหอง 

กระทุมแบน 4. 
5. 
6. 

กระทุมแบนวิเศษสมุทรคุณ 
ออมนอยโสภณชนูปถัมภ 
กุศลวิทยา 
 

   26 
   24 
    4 

  26 
  22 
    4 

  26 
  20 
   2 

78 
 66 
 10 

เ ก็ บ ทุ ก
ช้ัน และ
ทุกหอง 

บานแพว 7. 
8. 

วัดธรรมจริยาภิรมย 
หลักสี่พิรวัฒนราชอุปถัมภ 

   14 
    10 

  16 
  10 

  16 
   8 

 46 
 28 

เ ก็ บ ทุ ก
ช้ัน และ
ทุกหอง 

รวม   148 144 136 428  

 
หมายเหตุ   
 

ทั้งนี้ผูวิจัยจะประสานกับทางโรงเรียนดังกลาวอีกครั้ง เกี่ยวกับการกําหนดวันและเวลา เพื่อ
การดําเนินการเก็บและรวบรวมขอมูล ภายในเดือน สิงหาคม 2545 นี้  
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสิรินทร  ศรประสิทธิ์ 
ท่ีอยูปจจุบัน         บานเลขที่ 19/25 ม. 7 หมูบานชลิดา  ถ. พัฒนาการ   
          แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170 
ท่ีทํางานในปจจุบัน         พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน  
                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการ 
                                       งานสนับสนุนวิชาการ  สํานักงานสาธารณสุข 
                                       จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2523            จบการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภอนามัยลําปาง 
          พ.ศ. 2531            จบการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ันสูง      

                    วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ กองวิทยาลัยพยาบาล  
                    กระทรวงสาธารณสุข 

          พ.ศ. 2539            จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน 
                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          พ.ศ. 2543          ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร    
จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทํางาน 
          พ.ศ. 2523-2527    เจาหนาที่ผดุงครรภ  1 สถานีอนามัยบานหลุมหิน จังหวัดกาญจนบุรี 
          พ.ศ. 2531-2534    พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
          พ.ศ. 2535-2538    พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   
          พ.ศ.2539-2541     พยาบาลวิชาชีพ  7โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
                                        ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
          พ.ศ.2542-ปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ  7โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
                                        ปฏิบัติราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
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