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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษาถึงโครงสรางและ
หนาที่ครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาทีค่ รอบครัว
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 8 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 5,383 คน (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สพท.นศ.เขต 1, 2548)
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง นี้ ไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและการสุม
ตัวอยางดังนี้
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางมีวิธีการดังนี้
1. สํารวจจํานวนประชากรนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. หาขนาดกลุมตัวอยางของนักเรียนหญิง โดยใชสูตรการคํานวณแบบที่ประชากรมี
จํานวนแนนอน (finite population) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1970) ไดกลุมตัวอยาง 372 คน
N
1+ Ne2
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา
n=
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การสุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยมีขั้น
ตอนดังนี้
1. สุมเลือกโรงเรียนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) จับฉลาก
แบบไมคืนที่ (sampling without replacement) จํานวนรอยละ 50 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
และใชการสุมแบบกลุม (cluster sampling) เปนโรงเรียนของรัฐจํานวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนเอก
ชน จํานวน 2 โรงเรียน ไดจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน
2. กําหนดชั้นเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3. คํานวณจํานวนกลุม ตัวอยางของประชากรนักเรียนหญิงทีจ่ ะเปนตัวแทน ของแตละโรง
เรียนตามสัดสวนของจํานวนประชากรนักเรียนหญิงทัง้ หมดในแตละโรงเรียนทีส่ มุ ได และในแตละ
ชัน้ ทีก่ าํ หนดไว (proportional stratified sampling) เพือ่ นํามาแทนคาตามสูตร (รุจเิ รศ, 2537)
nI = NI × n
Nt
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
nI = จํานวนกลุมตัวอยางในโรงเรียนที่ i
NI = จํานวนประชากรนักเรียนหญิงในโรงเรียนที่ I
Nt = จํานวนประชากรนักเรียนหญิงทัง้ หมดในโรงเรียนทีส่ มุ ได
ตารางจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน (n = 372)
โรงเรียน
จํานวนประชากร
(NI)
โรงเรียนที่ 1
1,004
โรงเรียนที่ 2
773
โรงเรียนที่ 3
233
โรงเรียนที่ 4
964

จํานวนกลุมตัวอยาง
(ni)
139
107
32
132

4. สุมรายชื่อนักเรียน ดวยวิธีสุม อยางงาย โดยการจับฉลาก ใหไดกลุมตัวอยางตาม
จํานวนที่จําแนกไวในแตละชั้น และแตละโรงเรียนที่กําหนดไว
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่ว ไปของกลุมตัวอยางและครอบครัว เปนแบบเลือกตอบ
และเติมคํา จํานวน 22 ขอ ไดแก อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา การพักอาศัย ลักษณะครอบครัว
จํานวนสมาชิกครอบครัว หัวหนาครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับการศึกษาของ
บิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายไดของครอบครัวและของนักเรียน ความเพียงพอของคาใชจาย
ในครอบครัว และของนักเรียนบุคคลที่สมาชิกครอบครัวพุดคุยหรือปรึกษาปญหาตางๆ บุคคลที่
สมาชิกครอบครัวเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง สัมพันธภาพภายในครอบครัว และลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัว
สวนที่ 2 แบบประเมินโครงสรางครอบครัว เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ซึ่งผูวิจัยดัด
แปลงจากแบบประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998) รวมกับแบบ
ประเมินครอบครัว (Chulalongkorn Family Inventory: CFI) ของอุมาพร (2544) ซึ่งมีแนวคิด
คลายคลึงกับของฟรีดแมน และมีความสอดคลองกับสภาพครอบครัวไทยในปจจุบัน ประกอบดวย
ขอคําถาม 23 ขอ ใน 4 ดาน คือ ดานรูปแบบการติดตอสือ่ สาร 7 ขอ (ขอที่ 1 - 7) โครงสรางอํานาจ 5 ขอ
(ขอที่ 8 - 12) โครงสรางบทบาท 4 ขอ (ขอที่ 13 - 16) และคานิยมครอบครัว 7 ขอ (ขอที่ 17 - 23)
แบบสอบถามมีลกั ษณะเปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบตั ิ ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้
ปฏิบัติบ างครั้ง ปฏิบัติบอ ยครั้ง และปฏิบัติเ ปน ประจํา โดยมีขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบ
ขอคําถามดานบวกไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, และ 23
ขอคําถามดานลบไดแก ขอ 8, 9, 15 และ 22
สวนที่ 3 แบบประเมินหนาที่ครอบครัว เปนแบบสอบถามปลายปด ซึ่งผูวิจัย ดัดแปลง
จากแบบประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998) รวมกับแบบประเมิน
ครอบครัว ของอุมาพร (2544) ซึ่งมีแนวคิดคลายคลึงกับของฟรีดแมน และมีความสอดคลองกับ
สภาพครอบครัวไทยในปจจุบัน ประกอบดวยขอคําถาม 26 ขอ ใน 5 ดาน คือ ดานหนาทีด่ า นความรัก
ความเอาใจใส 9 ขอ (ขอที่ 1 - 9) หนาทีใ่ นการอบรมเลีย้ งดูสมาชิก 7 ขอ (ขอที่ 9 - 16) หนาทีใ่ นการดู
แลสุขภาพ 3 ขอ (ขอที่ 18 - 20) หนาทีจ่ ดั หาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 3 ขอ (ขอที่ 21 - 23) และหนาที่
ผลิตสมาชิกใหม 3 ขอ (ขอที่ 24 - 26) แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (rating scale)
5 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบตั ิ ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ ปฏิบตั บิ างครัง้ ปฏิบตั บิ อ ยครัง้ และปฏิบตั เิ ปนประจํา
โดยมีขอ คําถามทัง้ ดานบวกและดานลบ ขอคําถามดานบวกไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 และ 25 ขอคําถามดานลบไดแก ขอ 11, 12 และ 26
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แบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ขอความ
ขอความทางบวก
ไมเคยปฏิบัติ
1
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
2
ปฏิบัติบางครั้ง
3
ปฏิบัติบอยครั้ง
4
ปฏิบัติเปนประจํา
5

ขอความทางลบ
5
4
3
2
1

เกณฑการใหคะแนน แปลผลโดยวิธีอิงเกณฑของคาเฉลี่ยรวม (เพชรนอย, 2537; วิเชียร,
2538) แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยหาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยูระหวาง 1- 5
และแบงคาคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ คํานวณชวงคะแนนพิสัย (range) โดยใชสูตร
ชวงคะแนน = ขีดจํากัดลางที่แทจริง + ขีดจํากัดบนที่แทจริง
2
ชวงคะแนน = 1+1.99 /2
= 1.49
แปลผลคะแนนของโครงสราง และหนาที่ครอบครัวไดดังนี้
คะแนนอยูใ นชวง 1.00 - 1.49 หมายถึง โครงสราง และหนาทีค่ รอบครัวอยูใ นระดับไมดมี าก
คะแนนอยูในชวง 1.50 - 2.49 หมายถึง โครงสราง และหนาที่ครอบครัวอยูในระดับไมดี
คะแนนอยูใ นชวง 2.50 - 3.49 หมายถึง โครงสราง และหนาทีค่ รอบครัวอยูใ นระดับปานกลาง
คะแนนอยูในชวง 3.50 - 4.49 หมายถึง โครงสราง และหนาที่ครอบครัวอยูในระดับดี
คะแนนอยูในชวง 4.50 - 5.00 หมายถึง โครงสราง และหนาที่ครอบครัวอยูในระดับดีมาก
สวนที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยดัดแปลงจากแบบ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวัยรุนหญิงของบัวทิพย (2545) ซึ่งใชกรอบแนวคิดกองสุขศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และเคยนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัว
อยางจํานวน 20 คน ในโรงเรียนจังหวัดลพบุรี ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.90
แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศประกอบดวย 3 สวนคือ
4.1 ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ ของกลุม ตัว อยา งเปนแบบเลือกตอบและเติมคํา
จํานวน 14 ขอ ไดแก บุคคลที่นักเรียนปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเรื่องเพศ การมีคูรัก การมีเพศ
สัมพันธครั้งแรกและในรอบ 1 ป หรือ 3 เดือนที่ผานมา อายุที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก บุคคลที่นัก
เรียนมีเพศสัมพันธดวย เหตุผลที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก การปองกันการตั้งครรภ และการปองกัน
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โรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธครั้งแรก และในครั้งตอมา วิธีที่นักเรียนใชในการปองกันการตั้ง
ครรภ และปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ
4.2 พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธมี 12 ขอ (ขอที่ 1-12) แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ปฏิบัติบาง
ครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติเปนประจํา โดยมีขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบ ขอคําถามดาน
บวกไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 และ 11 ขอคําถามดานลบไดแก ขอ 9 และ 12
4.3 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย มี 12 ขอ (ขอที่ 13-26) แบบสอบ
ถามมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ปฏิบัติ
บางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติเปนประจํา โดยมีขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบปฏิบัติ ขอ
คําถามดานบวกไดแก ขอ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 และ 24 ขอคําถามดานลบไดแก ขอ 13, 21
และ 22
แบบสอบถามสวนที่ 4.2 และสวนที่ 4.3 มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ขอความ
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
ไมเคยปฏิบัติ
1
5
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
4
4
ปฏิบัติบางครั้ง
3
3
ปฏิบัติบอยครั้ง
4
2
ปฏิบัติเปนประจํา
5
1
เกณฑการใหคะแนน แปลผลโดยวิธีอิงเกณฑของคาเฉลี่ยรวม (เพชรนอย, 2537; วิเชียร,
2538) แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยหาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยูระหวาง 1- 5
และแบงคาคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ซึ่งคํานวณชวงคะแนนพิสัย (range) โดยใชสูตร
ชวงคะแนน = ขีดจํากัดลางที่แทจริง + ขีดจํากัดบนที่แทจริง
2
ชวงคะแนน = 1+1.99 /2
= 1.49
แปลผลคะแนนของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดดังนี้
คะแนนอยูในชวง 1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่เสี่ยงนอยมาก
คะแนนอยูในชวง 1.50 - 2.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่เสี่ยงนอย

42

คะแนนอยูในชวง 2.50 - 3.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่เสี่ยงปานกลาง
คะแนนอยูในชวง 3.50 - 4.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่เสี่ยงสูง
คะแนนอยูในชวง 4.50 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่เสี่ยงสูงมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ดัดแปลงขึ้น ดังนี้
1. การหาความตรง (validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งประกอบดวยแบบสอบ
ถามขอมูลสวนบุคคลและขอมูลครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับโครง
สรางครอบครัว หนาที่ครอบครัว และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง
ตอนตน ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานโครงสราง
และหนาที่ครอบครัว 1 ทาน อาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 1 ทาน และ
อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) พิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมระหวางขอคําถามกับกรอบแนว
คิดที่ศึกษา และความชัดเจนเหมาะสมทางภาษา จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชเพื่อหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามตอไป
2. การหาคาความเที่ยง (reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามโครงสรางครอบครัว หนาที่
ครอบครัว และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงตอนตน ไปทดลองใชกับวัยรุน
หญิงที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 30 ราย จากนั้นนําแบบสอบถามมา
คํานวณหาค าความเที่ย ง โดยใชสูตรสัมประสิ ทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha
coefficient) ผลจากการทดลองใชกับกลุมตัวอยางมีดังนี้
2.1 คาความเทีย่ งแบบสอบถามโครงสรางครอบครัวโดยรวมเทากับ 0.86 โดยมีคา ความ
เทีย่ งในแตละดานดังนี้ คือ ดานรูปแบบการติดตอสือ่ สารเทากับ 0.84 ดานโครงสรางอํานาจเทากับ 0.67
ดานโครงสรางบทบาทเทากับ 0.66 และดานคานิยมครอบครัวเทากับ 0.72
1.2 คาความเทีย่ งแบบสอบถามหนาทีค่ รอบครัวโดยรวมเทากับ 0.88 โดยมีคา ความเทีย่ ง
ในแตละดานดังนี้ คือ ดานความรักความเอาใจใสเทากับ 0.90 ดานการอบรมเลีย้ งดูสมาชิกเทากับ 0.78
ดานการดูแลสุขภาพเทากับ 0.76 ดานการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจเทากับ 0.67 และดานการผลิต
สมาชิกใหมเทากับ 0.60
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2.3 คาความเที่ยงแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดานพฤติกรรมชักนําไปสูการ
มีเพศสัมพันธเทากับ 0.92 สวนดานพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยไมสามารถหาคา
ความเที่ยงได เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามดานนี้เพียง 1 ราย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เฉพาะโรงเรียนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ ขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเกณฑทกี่ าํ หนดไว โดยมีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ผูว จิ ยั เสนอหนังสือถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพือ่ ขอ
อนุมตั หิ นังสือชีแ้ จงวัตถุประสงคการวิจยั และขอความรวมมือในการทําวิจยั ไปยังผูอ าํ นวยการสถาน
ศึกษาทีไ่ ดรบั เลือกเปนกลุม ตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปมอบใหผู
อํานวยการสถานศึกษา ชีแ้ จงวัตถุประสงคการวิจยั และวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล เพือ่ ขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูลและขอความรวมมือไปยังอาจารยประจําชัน้ ของกลุม ตัวอยาง
3. ผูวิจัยติดตอกับอาจารยประจําชั้นของกลุมตัวอยาง ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย และวิธี
การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อขอความรวมมือและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ผูวิจัยจะใชชั่วโมงวางของนักเรียนในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยใหผูชวยวิจัยซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท ผานการ
สอนและแนะนําในเรื่องการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 คน พบกลุมตัวอยางโดยจัดสถานที่ที่เอื้อ
ตอการตอบแบบสอบถามไดอยางอิสระและเปนสวนตัว คือ หองประชุมของโรงเรียนซึ่งไมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก และจัดที่นั่งใหหางกันอยางนอย 1 เมตร หลังจากนั้นจึงอธิบายและชี้แจงวัตถุ
ประสงคการศึกษา ประโยชนที่ไดจากการศึกษา สิทธิของกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลเปนความลับ
รวมทั้งระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามซึ่งใชเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นผูชวยวิจัยแจกแบบ
สอบถามพรอมทั้งซอง เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเสร็จใหใสซองปดผนึกแลววางไวบน
โตะ ผูชวยวิจัยเก็บแบบสอบถามนั้น
2. ผูชวยวิจัยตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถาม และเก็บขอมูล
จนครบตามจํานวนที่ตองการ
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจะไดรับการชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ประโยชนที่กลุมตัวอยางไดรับ สิทธิที่
จะตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัย และในระหวางการวิจัยกลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจาก
การวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองใหเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆ และจะไมมีผลกระทบใดๆ กับกลุม
ตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจะไดรับการปกปดเปนความลับ โดยการลงเปนรหัสไมระบุ
ชือ่ – สกุลของกลุม ตัวอยาง และจะนําเสนอในภาพรวมเพือ่ ใชเฉพาะการวิจยั ครัง้ นีเ้ ทานัน้ ในระหวาง
การทําวิจัยหากกลุมตัวอยางมีปญหาหรือขอสงสัยสามารถสอบถามหรือแจงใหผูชวยวิจัยทราบได
ตลอดเวลา เมื่อกลุมตัวอยางรับทราบ และยินดีเขารวมการวิจัยจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (statistical package
for the social science for windows) และวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตติ อ ไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและครอบครัวของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่
คํานวณหาคารอยละ
2. คะแนนโครงสรางและ หนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนโดยรวม และรายดาน นํามาคํานวณหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของนั ก เรี ย นหญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น
(Pearson’s product moment correlation coefficient) กําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ p < 0.05
และกําหนดเกณฑสําหรับแปลผลระดับความสัมพันธดังนี้คือ (Burns & Grove, 2001)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r > 0.51ขึ้นไป แสดงถึง ความสัมพันธกันในระดับสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r > 0.30 - 0.50 แสดงถึง ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r > 0.10 - 0.30 แสดงถึง ความสัมพันธกันในระดับต่ํา

