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This mixed methods research aimed to understand the meaning and explore the
causes of critical heterosexual relationships; to develop a behavioral modification program on critical
heterosexual relationships among early adolescents; and to examine the effects of critical
heterosexual relationships among the adolescents in the behavioral modification program. This study
was divided into two phases. The first phase had thirteen people and the second phase had forty
participants who were qualified to join the study. The results of the study were as follows: the results
of the definition of critical heterosexual relationship behavior was reflective thinking on a good future
before engaging in heterosexual activities. Furthermore, these findings showed that there were four
factors in critical heterosexual relationships, which were separated into two internal conditions;
attitudes toward heterosexual relationships, self-control and the two external conditions were parents
providing reasons for education, and learning from role models. In the second phase, the results of
the behavioral modification program showed that the students who were administered had higher
levels of critical heterosexual relationship behavior among students did not use a behavioral
modification program of statistical significance with a .05 level of confidence. The suggestions of the
present study and the results of the behavioral modification program in this study is based on
participants with Thai reading and writing skills for research. Thus, the individuals or organizations
who may use the findings to take the Thai reading and writing skills of these groups into
consideration.
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การวิจยั แบบผสานวิธีครัง> นี >มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความหมายและเงือนไขของการคบเพือน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น 2) พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทีมีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และ3) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที
มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2
ระยะ ดําเนินการในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึงภายใต้ สงั กัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีผ้ รู ่ วม
วิจัยผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติทีกําหนดในระยะที 1 จํานวน 13 คน และในระยะที 2 จํานวน 40 คน ผล
การศึกษาพบผลดังนี > ผลการศึกษาความหมายและเงือนไขของการคบเพือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ พบ
ความหมาย คือ การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลทีไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออนาคตของตนเองก่อนตัดสินใจลง
มื อ กระทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกัน ทัง> ภายในและภายนอกโรงเรี ย น และเงื อ นไขของการคบเพื อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ มี 4 เงื อ นไขประกอบด้ ว ย เงื อ นไขภายใน ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ การคบเพื อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ และการควบคุมตนเอง ส่วนเงือนไขภายนอก ได้ แก่ การอบรมเลีย> งดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการ
สือ สารทางบวก และการเห็ น แบบอย่ างจากคนรอบข้ า ง จากการนํ าข้ อ ค้ น พบการวิจัย ระยะที 1 มาพัฒ นา
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทีมีผลต่อพฤติกรรมการคบเพือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นใน
การวิจยั ระยะที 2 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการคบเพือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองใน
ระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ข้ อเสนอแนะทีสําคัญในการวิจยั
ครัง> นี > บุคคลหรื อหน่วยงานใดจะนํ าโปรแกรมฯไปประยุกต์ ใช้ ควรคํานึงถึงความสามารถด้ านการอ่านเขียน
ภาษาไทยของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมฯเพราะเป็ นทักษะพื >นฐานในการทํากิจกรรมในโปรแกรมฯ
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