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54256301  :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

คําสําคัญ   :  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ/นักเรียนวัยรุนหญิง/การเหน็คุณคาในตนเอง/ 

ความสามารถในการเลือกปฏิบัตติามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม/ ความคิดเหน็ตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ/การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

                    อรนุช เอี่ยมสุขา : การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต ,  รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม,                

อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ. 137 หนา.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี  เพศสัมพันธ การ

เห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสีย่งตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว 2)เปรียบเทียบความแตกตางของ

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก สภาพครอบครัว สภาพการพัก

อาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมและประสบการณการมีคูรัก และ 3)ศึกษาวาการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถใน

การเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับ

แนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม

                  กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนวัยรุนหญิงที่กําลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.)                

ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2552 จํานวน 349 คน ได

จากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ผลการวิจัยพบวา

1.  นักเรียนวัยรุนหญิงมีระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความสามารถในการ

เลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวอยูในระดับมาก สวนการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 

2.  นักเรียนวัยรุนหญิงที่มปีระเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมแตกตางกันมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมเีพศสัมพันธแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05

3  . ความคิดเห็นตอผลดีของการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธและความสามารถในการเลือกปฏิบัติ

ตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 34.7  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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   FROM FAMILY FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR

                       ORANUCH IAMSUKHA :  SELF BEHAVE FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR RISK  

AMONG ADOLESCENT STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT ,

NAKHONPATHOM  PROVINCE.  THESIS ADVISORS : ASST. PROF. SOMSAP SOOKANAN. Ph.D. ,

ASST.PROF.SURAPOL PAYOMYAM. Ph.D,  AND  NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 137 pp.

          The purpose this research were: 1) to examine self behave for a protection of sexual behavior risk, self –

esteem , The ability to conform appropriately with friends ,opinion toward good results for a protection of sexual 

behavior and guidance from family for a protection of sexual behavior , 2) to compare self  behave for a protection of 

sexual behavior risk as classified by family status , place to stay ,type of  activity  involved, and status of having a boy-

friends. 3) to determine self esteem ,the ability  to conform appropriately with friends ,opinion toward good results for a 

protection of sexual behavior as the predictor of self  behave for a protection of sexual behavior risk.

              Samples were 349 vocational female adolescent students in Nakhonphom province ,derived by a stratified 

random sampling technique .Instrument employed in this study were questionnaires constructed  by the researcher .The 

data were analyzed by means ,percentage,standard deviation,t-test ,One-Way ANOVA and the stepwise multiple 

regression technique.

       The finding  were as follow:

1.  Self  behave for a protection of sexual behavior risk , ability to conform appropriately with friends, 

opinion toward good results for a protection of sexual behavior and guidance from family for a protection of sexual 

behavior of the female adolescent students were in a high level ,self esteem was in a moderate level.

2.   Self  behave for a protection of sexual behavior risk of students with difference type of activity 

involved  were significantly different at a 0.5 level.

3.   Opinion toward good results for a protection of sexual behavior and ability to conform appropriately 

with friends were the predictors of self  behave for a protection of sexual behavior risk with 34.7% ,at a significant level 

of .001.
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                        วิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางดียิง่จากผูชวยศาสตราจารย ดร.

สมทรัพย   สุขอนันต  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล พยอมแยม  อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ                 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข และ รองศาสตราจารย ลิขิต กาญจนาภรณ  ที่ให

คําปรึกษา แนะนําตลอดจนตรวจสอบแกไขและใหกําลังใจเปนอยางดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

มา ณ โอกาสนี้  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิทยาจิตวิทยาชุมชนทุกทานที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู แนวคิด และประสบการณในทุกวิชาเปนอยางดี อันเปนประโยชนตอชีวิตและ

เปนประสบการณที่มีคุณคา ซึ่งผูวิจัยจะนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนและประเทศชาติตอไป

                        ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา คณาจารย เจาหนาที่  และนักเรียน วิทยาลัย

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม   วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความ

สะดวก ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้

                        ขอขอบคุณแมสุรีย สื่อสาร และคุณพอกมล เอี่ยมสุขา ที่ปลูกฝงใหผูวิจัยเห็นคุณคา

ของการศึกษามีความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคตางๆ คอยหวงใย เปนกําลังใจตลอดระยะเวลา

การศึกษาและการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไว

                        ขอขอบคุณเจาหนาที่สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน ผูวิจัยขอขอบคุณพี่

และเพื่อนชาวจิตวิทยาชุมชนทุกทาน ที่คอยหวงใย ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือเสมอมา 

ตลอดจนผูที่ไมไดเอยนามในที่นี้

                        ทายที่สุด หากวิทยานิพนธเลมนี้มีคณุคา และเกิดประโยชนตอทุกสวนภาค ผูวิจยัขอ

มอบความดีและสิ่งดีๆทั้งหลายเหลานี้แดผูมีพระคุณทุกๆทานไว ณ ที่นี้
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