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บทคัดย่ อ
พฤติ กรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ นนําไปสู่ ปัญหาทางสุ ขภาพและสังคม แต่การศึกษาความรู ้ และ
ทัศนคติของวัยรุ่ นใน จ.นครราชสี มา ต่อพฤติกรรมเสี ยงทางเพศยังมีนอ้ ย การวิจยั เชิ งพรรณนานี,จึงได้ทาํ ขึ,น
เพือศึกษาความรู ้ และทัศนคติต่อพฤติ กรรมเสี ยงของวัยรุ่ นในเขตพื,นที อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ประชากรทีศึกษาเป็ นวัยรุ่ นในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั,นภูมิและแบบเป็ น
ระบบ ได้กลุ่ ม ตัวอย่าง จํา นวน 382 คน จาก 5 โรงเรี ย น เก็ บรวบรวมข้อมู ล ระหว่างเดื อน สิ ง หาคม กันยายน พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดย ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ผลการศึ กษาพบว่า
วัยรุ่ นส่ วนมากเป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 64.40) อาศัยอยู่กบั บิดามารดา (ร้ อยละ 77.20 ) มีอายุเฉลี ย 15 ปี (ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉลีย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 17) เมือแบ่งระดับความรู ้พบว่าวัยรุ่ น
ส่ วนมาก (ร้ อยละ 30.04) มีความรู ้ในระดับตํา และมีทศั นคติทีเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุ ด (ร้อย
ละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลีย 4.33 พฤติกรรมเสี ยงทางเพศทีวัยรุ่ นมีทศั นคติเห็นด้วยทีเหมาะสม คือการมี
แฟนในวัยรุ่ นไม่จาํ เป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยมีคะแนนเฉลีย 4.33 โดยสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ครั,งนี, นกั เรี ยน
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ นในระดับตํา แต่มีทศั นคติทีเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก จึ งจําเป็ นอย่างยิงที โรงเรี ยนต้องจัดการเรี ยนการสอนเพศศึกษา พฤติ กรรมเสี ยงทางเพศของ
วัยรุ่ นให้มีเนื, อหาทีเหมาะสมกับปั ญหาของวัยรุ่ น และควรกระตุน้ ให้บิดามารดาและผูป้ กครองให้เอาใจใส่
ในกลุ่มวัยรุ่ นอย่างเข้าใจและเห็นใจ
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Teenage Knowledge about and Attitudes towards Sexual Risk Behavior in Muang
District, Nakhon Ratchasima Province
Abstract
Teenage sexual risk behavior contributes to health and social problems, but little is known about
knowledge and attitude of teenagers living in the capital city of Nakhon Ratchasima province. The
objective of this descriptive study is to explore knowledge about and attitudes toward sexual risk behavior
of the teenagers in Muang District, Nakhon Ratchasima province. Participants were randomly selected by
using stratified and systematic sampling techniques. The sample was 382 students from five secondary
schools. Data were collected from August to September 2011 using questionnaires and then analyzed by
using descriptive statistics. The results revealed that most participants were female (64.40 %) and stayed
with their parents (77.20%). Their average age was 15 years (SD = 1.6) and average grade (GPA) was
2.73. Seventeen percent of them have had sexual intercourse. Most of them (30.4%) had low level
knowledge of sexual risk behaviors, but their attitude toward sexual risk behavior ranged from high to
maximum (62.8%; M = 4.33). They rated highest (M = 4.33) in appropriate behaviors which was dating
without sexual activities. In conclusion, the majority of teenagers in this study had poor knowledge of
sexual risk behaviors. However, their attitudes towards sexual risk behaviors were relatively high. This
data suggests all schoolteachers should provide sex education suitable for their students. To prevent sexual
risk behaviors, parents should pay more attention to their teen children with more understanding and
empathy.
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิวฒั นาการใหม่ ๆ การเข้าถึงสื อต่าง ๆ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และสุ ขภาวะของประชาชนทุกวัย วัยรุ่ นเป็ นกลุ่มหนึงทีได้รับผลกระทบต่อการเปลียนแปลงเหล่านี, เนื องจาก
วัยรุ่ นเป็ นวัยทีอยากเรี ยนรู ้ อยากลองสิ งใหม่ ๆ แต่ยงั ขาดประสบการณ์ ในการดํารงชี วิต จึงไม่ตระหนักต่อ
ผลเสี ยทีเกิดจากการกระทําทีรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทําให้วยั รุ่ นมีพฤติกรรมเสี ยงต่าง ๆ เช่น การเลี ยนแบบผูม้ ี
ชือเสี ยงในสังคม การทําตามกลุ่มเพือน ทําให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมัวสุ มทางเพศ ทั,งนี, เนื องจาก
วัยรุ่ นเป็ นวัยทีมีความต้องการและแรงขับทางเพศสู ง จึงก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์เร็ วในช่วงวัยรุ่ น ซึ งเป็ น
พฤติกรรมเสี ยงทางเพศและจากการมีเพศสัมพันธ์เร็ วในกลุ่มเหล่านี, ก่อให้เกิดปั ญหากล่าวคือ จํานวนการติด
เชื, อและการแพร่ กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิมขึ, น โดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึงเป็ นปั ญหาสําคัญ
ทางด้านสาธารณสุ ข มีรายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่า ตั,งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ถึงวันที 28
กุมภาพันธ์ 2554 รวมทั,งสิ, น 370,474 ราย และมีผเู ้ สี ยชีวติ 97,952 ราย (สํานักระบาดวิทยา, 2554)
สาเหตุทีวัยรุ่ นมีพฤติกรรมเสี ยงทางเพศสู งกว่ากลุ่มอืน ๆ เนื องจาก วัยรุ่ นเป็ นวัยทีไวต่อการยอมรับสิ ง
ใหม่ และมีการเปลี ยนแปลงตนเองทั,งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ เริ มมีความคิดเป็ นของตนเอง
และต้อ งการเป็ นที ยอมรั บ ของเพื อน มี พ ฤติ ก รรมที กล้า เสี ยง ชอบทดลองหาประสบการณ์ ใ หม่ ๆ
โดยเฉพาะเรื องเพศ อันเป็ นผลมาจากพัฒนาการตามวัยและฮอร์ โมนเพศทีเพิมขึ,น (รุ จา ภู่ไพบูลย์ , 2547)
และการเปลียนแปลงทางสังคมและสิ งแวดล้อมอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้กระแสของข้อมูลข่าวสาร และสิ งยัวยุ
ต่างๆเข้ามามีอิทธิ พลต่อวัยรุ่ น ซึ งยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับสิ งต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากนัก ทั,ง
สภาวะเศรษฐกิ จ และสภาพทางสังคมทีต้องแข่งขัน การให้เวลากับบุตรของผูป้ กครองน้อยลง เพราะการ
ทํางานทีรัดตัว ส่ งผลให้ผปู ้ กครองไม่ใส่ ใจทีจะสังสอนให้ขอ้ มูล สร้างค่านิ ยมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื อง
เพศศึกษาอย่างเพียงพอ ไม่ทราบวิธีทีจะถ่ายทอดให้กบั เด็ก มีทศั นคติต่อเรื องเพศผิดจึงไม่สามารถให้ความรู ้
แก่เด็กได้และไม่ตอ้ งการให้เด็กได้มีความรู ้เรื องเพศ (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2549)
จากการสํารวจข้อมูลการตั,งครรภ์ก่อนวัยอันควรของจังหวัดนครราชสี มา พบว่า วัยรุ่ นตั,งครรภ์อายุนอ้ ย
สู งถึงร้อยละ 18 และร้อยละ 13 ในระดับอําเภอเมือง (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา, 2554: 2)
การจะให้วยั รุ่ นหลีกเลี ยงพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ วัยรุ่ นจะต้องรับรู ้ คุณค่า และตระหนักถึ งความสําคัญของ
การปฏิบตั ิตวั ทีถูกต้อง เพือนําไปสู่ การมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม ทั,งนี,ตอ้ งอาศัยความรู ้และทัศนคติ
ทีถูกต้องเกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศและการมีค่านิ ยมทีดีในชี วิตซึ งส่ งผลให้บุคคลสามารถควบคุมและ
เสริ มสร้ างสุ ข ภาพตนเองให้ดีข, ึน ดังนั,นการที บุ คคลมี ความรู ้ หรื อทัศ นคติ ในการปฏิ บตั ิ ตวั ทางเพศที ไม่
ถูกต้อง ถือเป็ นพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพ
คณะผูว้ ิจยั ฐานะบุคลากรด้านสุ ขภาพ รับผิดชอบงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงสนใจทีจะศึกษาเรื องความรู ้
และทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เพือนําข้อมูลทีได้ไปเป็ น
แนวทางในการป้ องกันพฤติกรรมเสี ยงทางเพศแก่วยั รุ่ นให้เหมาะสมกับบริ บทของพื,นทีต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื อศึ ก ษาความรู ้ และทัศ นคติ เกี ยวกับ พฤติ ก รรมเสี ยงทางเพศของวัย รุ่ น อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
นครราชสี มา

คํานิยามศัพท์
พฤติกรรมเสี ยง หมายถึง การทีนักเรี ยนชายและหญิงมีปฏิกิริยาทีแสดงออกในเรื องเพศทีเกิดขึ,นใน
ระหว่างเพศตรงข้าม ซึ งประกอบไปด้วยการติดต่อไปมาหาสู่ การไปเทียวด้วยกันสองต่อสอง การอยูก่ นั
ตามลําพังในทีลับตา การโอบกอดและจูบ การกอดรัดขณะมีเสื, อผ้าและไม่มีเสื, อผ้า การสําเร็ จความใคร่ ให้
กันและกัน จนกระทังการมีเพศสัมพันธ์กนั
ความรู้ เกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ หมายถึ ง ข้อเท็จจริ งทีเกิ ดขึ,นจากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ทั,ง ทางตรงและทางอ้อม ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โดยวัดจากแบบทดสอบที ผูศ้ ึ ก ษาสร้ า งขึ, นจาก การ
ทบทวนวรรณกรรมทีเกี ยวข้อง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ต, งั แต่อายุน้อย การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูข้ ายบริ การ
การดืมสุ ราและใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและการมีคู่นอนหลายคน
ทัศนคติเกีย วกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น ความเชื อของนักเรี ยน
มัธยมศึกษา ทีเป็ นผลจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศหรื อ การกระทําที
เสี ยงต่อการติดเชื, อทีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยวัดจากแบบสอบถามทัศนคติทีผูศ้ ึกษาได้สร้างขึ,นจาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและการมีคู่นอนหลาย
คน
วิธีดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการศึกษา การศึกษาวิจยั ครั,งนี, เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาภาคตัดขวาง (cross – sectional
descriptive study) เพือศึ กษาความรู ้ และทัศนคติ เกี ยวกับ พฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ น อําเภอเมื อง
จังหวัดนครราชสี มา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศึกษา คือ วัยรุ่ นในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน 27,625 คน จาก 12 โรงเรี ยนในเขต
อําเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งชั,น (stratified sampling) ของ
โรงเรี ยน ได้ 5 โรงเรี ยน หลังจากนั,นสุ่ มเลือกห้องเรี ยนโดยใช้การสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling)
ก่อนเลือกผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้การสุ่ มอย่างมีระบบ (systematic sampling) ผูว้ จิ ยั คํานวณขนาดตัวอย่าง
โดยเลือกใช้ผลการศึกษาเรื อง พฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ นชาย ในโรงเรี ยนสายสามัญ จังหวัดสงขลา
และพัทลุง (กัญจณี พลอินทร์ , 2551) ซึ งได้ค่าเฉลียคะแนนความรู ้ร้อยละ 30
สู ตร

Zα2 / 2 p (1 − p )
n=
d2

n = ขนาดตัวอย่าง
Z = ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติที α = 0.05 , α/2 = 0.025, Zα/2 = 1.96
P = สัดส่ วนความรู ้เรื องพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ เท่ากับ 0.30
d = ความคลาดเคลือนทียอมรับให้เกิดขึ,นในการประมาณค่าสัดส่ วน d = 0.05
การคํานวณ

n = (1.96)² ×.30 × .7 = 322.69
(0.05)²
ได้ขนาดตัวอย่างทีสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรอย่างน้อยทีสุ ดเท่ากับ 323 คน
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู ้วิ จ ัย ได้ ข อความร่ ว มมื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถาม ผู ้วิ จ ัย ได้ช, ี แจงวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
รายละเอียดของงานวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ทราบก่อนเข้าร่ วมงานวิจยั ข้อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่างถูก
เก็บไว้เป็ นความลับ การนําเสนอผลวิจยั จะเป็ นภาพรวมเพือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั,น กลุ่ มตัวอย่างมี
สิ ทธิ ในการปฏิเสธเข้าร่ วมงานวิจยั ได้ตลอดเวลา
เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั, งนี, เป็ นแบบสอบถามความรู ้ และทัศนคติ เกี ยวกับ
พฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ น ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ,นเอง แบบสอบถามนี,แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล
ทัวไปของวัยรุ่ น จํานวน 17 ข้อ ด้านความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ จํานวน 24 ข้อ และด้าน
ทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ จํานวน 24 ข้อ
ด้านความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ จํานวน 24 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยนําผลคะแนนที
ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย ของระดับคะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์ แบบอิงเกณฑ์เป็ น 4 ระดับ (บุญชม
ศรี สะอาด, 2538) โดยคิดคะแนนทีได้เทียบเป็ นร้อยละ จากคะแนนเต็ม ดังนี,
ความรู ้อยูใ่ นระดับดีมาก ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ,นไป (คะแนนมากกว่า 20 คะแนน)
ความรู ้อยูใ่ นระดับดี ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 70-79 (คะแนนระหว่าง 17-19 คะแนน)
ความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 60-69 (คะแนนระหว่าง 15-16 คะแนน)
ความรู ้อยูใ่ นระดับตํา ได้คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 59 (คะแนนน้อยกว่า 14 คะแนน)
ด้านทัศนคติ ต่อพฤติ กรรมเสี ยงทางเพศ มี จาํ นวน 24 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5
ระดับ โดยมีขอ้ คําถามทั,งเชิ งบวกและเชิ งลบ โดยมีเกณฑ์ ในการให้คะแนน คือ ในข้อคําถามเชิ งบวก เห็ น
ด้วยอย่างยิง = 5 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิง = 1 คะแนน ส่ วนในข้อคําถามเชิ งลบ เห็นด้วยอย่างยิง = 1
คะแนน ไม่เห็ นด้วยอย่างยิง = 5 คะแนน หลังจากนั,นนําคะแนนเฉลี ยจากแบบสอบถามทัศนคติเกี ยวกับ
พฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ นที ได้มาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี ย 5 ระดับ ตามวิธีของ บุญชม ศรี สะอาด

(2538: น.166) โดยค่าเฉลี ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีทศั นคติทีเหมาะสมในระดับมากทีสุ ด ส่ วนค่าเฉลี ย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีทศั นคติทีเหมาะสมในระดับน้อยทีสุ ด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา โดยด้าน
ข้อมูลทัวไปวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ด้านความรู ้ เกียวกับ
พฤติกรรมเสี ยงทางเพศ วิเคราะห์โดย การแจกแจงความถี ร้อยละค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ด้าน
ทัศนคติวเิ คราะห์โดย การหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 64 .40) อาศัยอยู่กบั บิดามารดา (ร้อยละ 77.20) บิดา
มารดามีสถานภาพสมรสและอาศัยออยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ72.00) วัยรุ่ นในกลุ่มทีศึกษามีอายุเฉลี ย 15 ปี (ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน = 1.6 ปี ) มีเกรดเฉลียเท่ากับ 2.73 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเฉลียเดือนละ 2009.37 บาท
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับจากบิ ดามารดา (ร้ อยละ 86.60) ส่ วนใหญ่มีเพือนสนิ ทต่างเพศ
(ร้อยละ 70.90) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17 เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน โดยในกลุ่มผูท้ ีเคยมีเพศสัมพันธ์พบว่ามี
การใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 73.38 เคยได้รับความรู ้เรื องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี ยงทาง
เพศจากครู ม ากที สุ ด (ร้ อยละ 70.70) รองลงมาได้รับ ความรู ้ จากสื อโทรทัศ น์ (ร้ อ ยละ 51.3) และจาก
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข (ร้อยละ 50.00) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาส่ วนมากมีคะแนนเฉลี ยความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศเท่ากับ 16.09
คะแนน (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 4.58 คะแนน) ซึ งถือว่าอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับปานกลาง คือค่าคะแนน
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 70-79 (คะแนนดิบอยูร่ ะหว่าง 17-19 คะแนน) แต่ส่วนมาก (ร้อยละ 30.40) มีคะแนนเฉลีย
ความรู ้เกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศอยูใ่ นระดับตํา รองลงมา คือ ระดับดีมาก (ร้อยละ 26.40) และระดับดี
(ร้อยละ 24.90) ตามลําดับ ดังเสนอในตารางที 1

ตารางที 1
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามระดับความรู้ เกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ
ระดับคะแนน

จํานวนคน

ร้อยละ

ความรู ้อยูใ่ นระดับตํา (คะแนนตํากว่า 14)

116

30.40

ความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง15-16)

70

18.30

ความรู ้อยูใ่ นระดับดี (คะแนนระหว่าง 17 -19)

95

24.90

ความรู ้อยูใ่ นระดับดีมาก (คะแนนมากว่า 20)

101

26.40

382

100.00

รวม

โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู ้ มาจากครู มากทีสุ ด (ร้ อยละ 70.70) รองลงมาได้รับความรู ้ จากที วี
(ร้อยละ 51.30) และจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข (ร้อยละ 50.00) เมือพิจารณาความรู ้เกียวพฤติกรรมเสี ยงทาง
เพศออกเป็ นรายด้า น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามรู ้ ใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ มี ค วามรู ้ เ กี ยวกับ การมี
เพศสั ม พัน ธ์ โ ดยไม่ ใ ช้ถุ ง ยางอนามัย ทํา ให้ มี โ อกาสติ ด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พัน ธ์ ไ ด้ (ร้ อ ยละ 87.70)
รองลงมาการดืมสุ ราทําให้วยั รุ่ นขาดความยั,งคิดและเป็ นสาเหตุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต, งั ใจได้ (ร้ อยละ
87.20) ส่ วนความรู ้ทีถูกต้องในเรื องวัยรุ่ นเสี ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการมีเพศสัมพันธ์
จากเพือนด้วยกันไม่ทาํ ให้ติดเชื,อโรค และการมีเพศสัมพันธ์กบั คนทีเรารู ้จกั ไม่ทาํ ให้ ติดเชื,อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 81.70 เท่ากันและตอบผิด ร้อยละ68.30ในเรื องถุงยางอนามัยสามารถป้ องกันโรคติดต่อ
ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์
ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี ยงทางเพศมีคะแนนเฉลีย เท่ากับ 3.76 (ส่ วนเบียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0
.68) ซึ งแปลผลได้ว่าทัศนคติของวัยรุ่ นต่อพฤติกรรมเสี ยงทางเพศทีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ยอยู่
ระหว่าง 3.51 – 4.50 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 62.80) มีคะแนนเฉลียทัศนคติต่อ
พฤติกรรมเสี ยงทางเพศทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมามีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 20.70)
และระดับมากทีสุ ด (ร้อยละ 8.90) ตามลําดับ ดังเสนอในตารางที 2

ตารางที 2
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จําแนกตามระดับทัศนคติทีเหมาะสมเกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ
โดยรวม
ระดับทัศนคติทีเหมาะสม

จํานวนคน

ร้อยละ

ระดับน้อยทีสุ ด ( คะแนนเฉลียเท่ากับ 1.00-1.50)

0

0.00

ระดับน้อย ( คะแนนเฉลียเท่ากับ 1.51-2.50 )

29

7.60

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลียเท่ากับ 2.51- 3.50 )

76

20.70

ระดับมาก (คะแนนเฉลียเท่ากับ 3.51- 4.50 )

240

62.80

ระดับมากทีสุ ด ( คะแนนเฉลียเท่ากับ4.51-5.00)

34

8.90

382

100.00

รวม

เมือพิจารณาทัศนคติเกี ยวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ ที
เหมาะสมเป็ นส่ วนใหญ่ในทุกด้าน คือ มีทศั นคติเห็นด้วยกับการมีแฟนในวัยรุ่ นไม่จาํ เป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์
(คะแนนเฉลี ย 4.33) รองมามี ค วามเห็ นด้วยว่า การมี คู่ นอนหลายคนทํา ให้เสี ยงต่ อการติ ดโรคเอดส์ ไ ด้
มากกว่าการมี คู่นอนเพียงคนเดี ยว (คะแนนเฉลี ย 4.16) และสั งคมไทยยอมรั บเฉพาะเพศชายเท่า นั,นที
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ก่อนแต่งงาน (คะแนนเฉลีย 3.74) และคิดว่าการทําแท้งไม่ใช่การแก้ปัญหาของ
การตั,งครรภ์ทีไม่ต, งั ใจ (คะนนเฉลีย 4.42) รองมาการมีคู่นอนหลายคนไม่ได้หมายถึงการมีเสน่ห์ (คะแนน
เฉลี ย 4.13) เมื อพิจารณาทัศนคติ ต่อการมี เพศสัม พันธ์ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 71.00) มี
ทัศนคติ ทีเหมาะสม คื อ การมีเพศสัมพันธ์ กบั หญิงขายบริ การเป็ นการผ่อนคลายทางเพศ (คะแนนเฉลี ย
3.78) และการมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขายบริ การทางเพศเป็ นเรื องธรรมดา (คะแนนเฉลีย 3.81)
ด้านทัศนคติเกี ยวกับการดืมสุ ราการใช้สารเสพติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในการดืมสุ ราเป็ น
การแสดงออกถึงการเป็ นผูช้ าย (คะแนนเฉลี ย 3.81) การดืมสุ ราช่วยให้วยั รุ่ นกล้าแสดงออก (คะแนนเฉลี ย
3.39) การดื มสุ ราจนเมามายอาจทําให้มีเพศสัมพันธ์ทีขาดการป้ องกันได้ (คะแนนเฉลี ย 4.05) ส่ วนด้าน
ทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับดี มากทีสุ ด
คือเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัยทั,งกับคนรู ้จกั และผูห้ ญิงขายบริ การ คะแนนเฉลีย 4.07 เท่ากัน

การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึ กษาความรู ้ และทัศนคติ เกี ยวกับ พฤติ ก รรมเสี ยงทางเพศของวัย รุ่ น อําเภอเมื อง จัง หวัด
นครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้ อยู่ในระดับตําและมีทศั นคติทีเหมาะสมต่อพฤติกรรม
เสี ยงทางเพศในระดับมากซึ งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี,
ความรู ้เกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้อยูใ่ นระดับตํา อาจจะ
เป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างมอายุเฉลียอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นตอนต้น (อายุเฉลีย 15 ปี ) จึงอาจจะเพิงเริ มความสนใจและ
หาความรู ้ เกี ยวกับพฤติกรรมทางเ พศ อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี, ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกัญจณี
พลอินทร์ ฐิ ติพร อิงคถาวร และสุ รียพ์ ร กฤษเจริ ญ (2551) ซึ งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้เรื อง
เพศศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ งอาจเป็ นเพราะการวิจยั ของ กัญจณี พลอินทร์ และ เป็ นการศึกษาในวัยรุ่ นชาย
ตอนกลาง คื อ เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนสายสามัญในช่ วงชั,นที 4 (อายุประมาณ 15-18 ปี ) ซึ งอาจมี ความ
สนใจเกียวกับพฤติกรรมทางเพศและกล้าทีจะแสวงหาความรู ้มากกว่าวัยรุ่ นหญิงดังทีพบในการศึกษาครั,งนี,
เมือพิจารณาความรู ้ เกี ยวพฤติกรรมเสี ยงทางเพศออกเป็ นรายด้าน คือการมีเพศสัมพันธ์เมืออายุยงั
น้อย การมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขายบริ การ การดืมสุ ราและการใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้
ถุ ง ยางอนามัย และการมี คู่ นอนหลายคน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามรู ้ ใ นระดับ ปานกลาง ในเรื องการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทําให้มีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ รองลงมาการดืมสุ ราทํา
ให้วยั รุ่ นขาดความยั,งคิดและเป็ นสาเหตุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต, งั ใจได้ ส่ วนความรู ้ทีถูกต้องในเรื องวัยรุ่ น
เสี ยงต่อการเกิ ดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการมีเพศสัมพันธ์จากเพือนด้วยกันไม่ทาํ ให้ติดเชื,อโรค และ
การมี เพศสัมพันธ์ กบั คนที เรารู ้ จกั ไม่ทาํ ให้ ติ ดเชื, อโรคติ ดต่อทางเพศสั มพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัย
สามารถป้ องกันโรคติดต่อได้ 100 เปอร์ เซ็นต์

ซึ งเป็ นความรู ้ทีไม่ถูกต้อง เพราะการใช้ถุงยางอนามัยไม่

สามารถป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ เนื องจากอาจเกิดการใช้ทีไม่ถูกวิธี หรื อถุงยาง
อนามัยหมดอายุ เสื อมคุณภาพ เป็ นต้น
ส่ วนแหล่ ง ความรู ้ ข องวัย รุ่ นนั,น ส่ ว นมากได้รั บ จากครู เพราะกลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นที อยู่ใ น
สถานศึกษา ดังนั,นความรู ้ ส่วนมากจึ งได้มาจากการเรี ยนการสอนของครู เป็ นหลัก วัยรุ่ นอีกร้ อยละ 51.30
ได้รับความรู ้จากสื อทางโทรทัศน์ อาจเป็ นเพราะเป็ นสื อทีเข้าถึงได้ง่าย ส่ วนอีกร้อยละ 50 ได้รับความรู ้จาก
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ดังนั,นสถานศึกษาควรสํารวจว่านักเรี ยนยังขาดความรู ้เกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ
ในประเด็นใดบ้าง เพือพัฒนาการให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน ได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี, โรงเรี ยนควรเน้น
การสอนในหัวข้อทีจะป้ องกันเกิดปั ญหาทางสุ ขภาพและสังคม เช่น การป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการป้ องกันการตั,งครรภ์ เป็ นต้น ส่ วนการได้รับความรู ้จากสื อโทรทัศน์และจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขยัง

ถือว่ามีน้อย การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ทางสื อ จึงควรจัดหัวข้อให้เหมาะสมกับความต้องการวัยรุ่ น
โดยมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอทีน่ าสนใจ และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขควรจัดการให้บริ การเชิ งรุ กเพือให้
วัยรุ่ นได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ งจะช่วยให้วยั รุ่ นรู ้จกั คิด วิเคราะห์ และเลือกดําเนิ นชี วิตทางเพศได้อย่าง
เข้าใจ มีสติ และ รับผิดชอบทั,งต่อตนเองและคนทีเกียวข้อง รู ้จกั การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ (เบญจรัตน์
สุ ธินเผือก, กนิ ษฐา จํารู ญสวัสดิ~, จรวยพร สุ ภาพ, และพิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริ มศักดิ~, 2553) มีผลทําให้
วัยรุ่ นมีเพศสัมพันธ์ชา้ ลง และลดความเสี ยงทีจะเกิดผลกระทบในทางลบอันเนืองมาจากการมีเพศสัมพันธ์
ทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากซึ ง
อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างเรี ยนและอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองนครราชสี มา และส่ วนใหญ่ได้อาศัยอยูก่ บั
บิดามารดา ซึ งมีสถานภาพสมรสทีอยูด่ ว้ ยกัน ครอบครัวจึงเป็ นสถาบันหลักในการปลูกฝัง ค่านิยม ความเชื อ
ที ถู ก ต้อง ให้ แก่ วยั รุ่ น โดยวัย รุ่ น จะเรี ย นรู ้ และเลี ย นแบบจากผูใ้ กล้ชิ ด เช่ นบิ ดา มารดา ญาติ ผูใ้ หญ่ ใ น
ครอบครัว ครอบครัวควรจะปลูกฝังในค่านิ ยมประเพณี ทีถูกต้องในเรื องวัฒนธรรมการมีครอบครัวทีอบอุ่น
สอดคล้องกับการศึกษาของลัชนา ฉายศรี จรวยพร สุ ภาพ ปิ ยะธิ ดา ขจรชัยกุล และปรารถนา สถิตย์วิภาวี
(2553) ที พบว่า บุ ค คลที พัก อาศัย อยู่ด้วย มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมเสี ยงทางเพศของนัก เรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยวัย รุ่ น ที อาศัย อยู่ ก ับ ญาติ จ ะมี สั ด ส่ ว นพฤติ ก รรมเสี ยงทางเพศสู ง กว่า กลุ่ ม
เปรี ยบเทียบ คือวัยรุ่ นทีอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
กลุ่มประชากรทีศึกษาเป็ นนักเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน ถื อว่ามีความสําคัญเป็ นอันดับสอง
รองจากสถาบันครอบครัวในการทีจะต้องปลูกค่านิ ยมทีถูกต้องในเรื องเพศแก่เด็กในปั จจุบนั การให้ความรู ้
เรื องเพศศึกษาอยู่ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของกระทรวงศึกษาธิ การ ในวิชาสุ ขศึ กษา วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา โดยเน้นการสอนสรี รวิทยา การเจริ ญเติบโตของร่ างกายและพัฒนาการทางเพศ การติดต่อกับเพศ
ตรงข้าม การมีครอบครัว การอยู่ร่วมกันในสังคม และครู สามารถถ่ายทอดความรู ้เหล่านี, ให้กบั เด็กได้ใน
หลักสู ตรทีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี,นกั เรี ยนยังสามารถหาความรู ้ได้เพิมเติมจากสื อต่างๆทีมีใน
สังคม เช่น นิ ตยสาร โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต เข้าสู่ ชุมชน ครอบครัวได้ เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้
ต่างๆให้กบั วัยรุ่ นได้ดี ทันเหตุการณ์
เมือพิจารณาทัศนคติเกียวกับพฤติกรรมเสี ยงทางเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติทีเหมาะสมเป็ น
ส่ วนใหญ่ในทุกด้าน โดยเห็นด้วยกับการมีแฟนในวัยรุ่ นไม่จาํ เป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์ การมีคู่นอนหลายคน
ทําให้เสี ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้มากกว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียว สังคมไทยยอมรับเฉพาะเพศชายเท่านั,นที
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ก่อนแต่งงาน การทําแท้งไม่ใช่การแก้ปัญหาของการตั,งครรภ์ทีไม่ต, งั ใจ และการมีคู่

นอนหลายคนไม่ได้หมายถึ งการมี เสน่ ห์ ซึ งในขณะที วัยรุ่ นชายไทยในสังคมปั จจุบนั ยอมรั บการมีคู่นอน
หลายคนเป็ นเรื องธรรมดา (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2547 )
เมือพิจารณาทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีทศั นคติทีเหมาะสม เช่ น
การมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขายบริ การเป็ นการผ่อนคลายทางเพศ และ การมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขายบริ การ
ทางเพศเป็ นเรื องธรรมดา นักเรี ยนส่ วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บิ ดามารดา ซึ งยังไม่มีประสบการณ์ และการใช้
บริ การทางเพศ ส่ วนด้านทัศนคติเกียวกับการดืมสุ ราการใช้สารเสพติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทัศคติ
อยูใ่ นระดับดี เช่ นกันโดยมีความเห็นว่าการดื มสุ ราก่อนการมีเพศสัมพันธ์ สามารถป้ องกันโรคเข้าสู่ ร่างกาย
เนืองจากมีป้องกันโรคเข้าสู่ ร่างกาย เนื องจากมีระดับแอลกอฮอล์สูง อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาทัศนคติการ
ดืมสุ ราพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในการดื มสุ ราเป็ นการแสดงออกถึ งการเป็ นผูช้ าย การดื มสุ ราช่ วยให้
วัยรุ่ นกล้าแสดงออก และการดืมสุ ราจนเมามายอาจทําให้มีเพศสัมพันธ์ทีขาดการป้ องกันได้ สอดคล้องกับ
รายการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข (2549) พบว่ากลุ่มนักเรี ยนมัธยมต้นและนักเรี ยน
อาชีวศึกษามีการดืมสุ รา เครื องดืมแอลกอฮอล์เพิมขึ,นในปั จจุบนั พบว่าสื อมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ น
ซึ งเป็ นวัยทีชอบเลี ยนแบบสิ งต่างๆทีเข้ามาในวิถีชีวิตประจําวันและนําไปเลี ยนแบบเป็ นตัวตนของตนเอง
ส่ วนด้านทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทัศนคติอยูใ่ นระดับดี
มากทีสุ ด คือเห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัยทั,งกับคนรู ้จกั และผูห้ ญิงขายบริ การ
ข้ อเสนอแนะต่ อการนําผลการศึกษาไปใช้
1. ครู เจ้าหน้าทีทางสาธารณสุ ข ตลอดจนบุคลากรใน หน่วยงานทีรับผิดชอบควรหาแนวทางในการ
ให้ความรู ้กบั นักเรี ยนทีถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติทีถูกต้องเพือป้ องกันพฤติกรรมเสี ยงในการติดสารเสพติดได้
และอาจเสี ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
2. โรงเรี ย นและสถานี โทรทัศน์ควรพัฒนาสื อและรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีเนื, อหาสาระที ดี
เหมาะสมกับวัยรุ่ น และควรให้ครอบคลุมกับนักเรี ยนทุกคน
3. ครู เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข และผูป้ กครองควรร่ วมกันเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี ยงทางเพศของวัยรุ่ น
4. เจ้าหน้าที สาธารณสุ ขควรพัฒนางานระบบการบริ การดู แลสุ ขภาพวัยรุ่ นให้มีคุณภาพอย่างครบ
วงจร เพือให้ความช่วยเหลือและป้ องกันปั ญหาสังคมแก่เยาวชนของชาติซึงเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ทีสําคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป
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