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การศึกษาปัจจัยป้องกันด้านบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
    

สุกัญญา   สุรังษี*
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บทคัดย่อ
 ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น เป็นปัญหำที่มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กลุ่มเด็กและเยำวชนที่ก�ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ซ่ึงยังมีกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยป้องกัน

ด้ำนบุคคลอยู่ในวงที่จ�ำกัด กำรวิจัยเชิงพรรณนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคลและ

พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรยีนขยำยโอกำส

ทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมอืง จังหวดัชลบรุ ีโดยใช้กรอบแนวคิดจำกทฤษฎีควำมส�ำเรจ็ในกำรปรบัตัวของบุคคล

ทีอ่ยูใ่นภำวะเสีย่ง (The Resilience Model) กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ในโรงเรยีนขยำย

โอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน2 โรงเรียนซึ่งถูกสุ่มอย่ำงง่ำย จำก 8 โรงเรียน จ�ำนวน 

344 คน แบ่งเป็นเพศชำย 172 คน และเพศหญิง 172 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินปัจจัยป้องกันด้ำน

บุคคล ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.85 และแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ ค่ำควำมเชื่อมั่น

เท่ำกับ 0.73 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคลอยู่ในระดับปำนกลำง 

(M (SD) = 63.16(6.40) แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ทั้งนี้ บุคคลที่มีปัจจัยป้องกัน

ด้ำนบุคคลปำนกลำง แต่อำจมพีฤติกรรมเสีย่งต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนได้ ผลกำรศึกษำนีเ้สนอแนะว่ำ 

ปัจจยัป้องกนัด้ำนบุคคลในระดับปำนกลำงไม่เพยีงพอต่อกำรป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ใน

วัยเรยีนได้ และควรมีกำรพฒันำโปรแกรมเพือ่เพิม่ปัจจยัป้องกนัด้ำนบุคคลในกำรป้องกนัและลดพฤติกรรม

เสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป

ค�าส�าคญั: ปัจจยัป้องกันด้ำนบุคคล, พฤติกรรมเสีย่งต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน, นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษำ

ตอนต้นและ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ

*พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

18

*Registered Nurse,Professional Level,Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri

The Determine of the Resilience Factors and Risk Taking Behaviors on 

Sexual Intercourse among Secondary School Students in 

Extended Opportunity Educational Schools in Chonburi Province

Sukanya Surngsri MSNc*

Abstract
 Risk taking behaviors on sexual intercourse problem among adolescents is in an upward trend, 

particularly among children and adolescents have dramatically increased. Risk taking behaviors on sexual 

intercourse problem has been studied in secondary school, vocational students and graduate students.  

However, secondary school students related Risk taking behaviors on sexual intercourse limited study. 

We aimed to describe the resilience factors and Risk taking behaviors on sexual intercourse guided by 

the resilience model. This descriptive study included 344 secondary students from 2 schools in Chonburi 

province that divided on 172 males and 172 females who were either risk taking behaviors on sexual 

intercourse or not. Participants completed the “Resilience factors scale”, and the “Risk taking behaviors 

on sexual intercourse scale” and reliability coefficient (alpha) of 0.85 and 0.73. The data were analyzed 

by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.

 The finding revealed that scores on resilience factors weremoderate(M (SD) = 63.16 (6.40) but 

participants were at high risk of risk taking behaviors on sexual intercourse at the early age of adolescents. 

However, the moderate scores of resilience factors were not enough to prevent risk taking behaviors on 

sexual intercourse.  

 Therefore, intervention increase the resilience factors program should be considered to design for 

prevention of risk taking behaviors on sexual intercourse in children. 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

เป็นปัญหำท่ีสังคมในปัจจุบันก�ำลังเผชิญอยู่ และมี

แนวโน้มทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยพบ

ว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเพิ่มมำกขึ้น

โดยเฉพำะในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 13-15 ปี (ปำณบดี 

เอกะจัมปำกะ, 2552) ประเทศไทยจัดเป็นอันดับ 2 

ของเอเชียท่ีมีเยำวชนต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร จำก

สถิติพบว่ำร้อยละ 75.44 ของเยำวชนมีเพศสัมพันธ์

ครัง้แรกเมือ่อำย1ุ3-15 ปี สถิติจ�ำนวนกำรคลอดบุตร

ของวยัรุน่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึนอย่ำง

รวดเร็ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำจ�ำนวนกำร

คลอดบุตรของวัยรุ่นในประเทศไทยมีจ�ำนวนสูงถึง 

65คน ต่อ 1,000 คน (ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2557)

 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จัด

อยู่ในกลุ่มเยำวชนหรือวัยรุ่นที่มีควำมเส่ียงต่อกำร

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจำกเป็นวัยที่มี

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทั้งในด้ำนพัฒนำทำง

ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และกำรปรับตัวต่อสังคม 

มีควำมสนใจเพศตรงข้ำม และหำจุดเด่นในตนเอง

เพื่อให้เป็นท่ียอมรับแก่ผู้อื่น (ส�ำนักงำนสถิติแห่ง

ชำติ, 2553)เชื่อม่ันในควำมคิดของตนเอง คิดว่ำส่ิง

ที่ตนเองกระท�ำไม่ใช่ปัญหำนอกจำกนี้ วัยรุ่นยังเป็น

วัยที่อยำกรู้อยำกลอง ขำดทักษะในกำรวิเครำะห์ 

หรือปฏิเสธต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตตนเอง 

(ศิริขวัญ ดำวทองประกำย, 2551) ขำดทักษะสังคม

ในกำรติดต่อส่ือสำรกับผู้อื่น และกำรยืนยันสิทธิ

ประโยชน์ของตนเอง ขำดควำมสำมำรถในกำรเผชญิ

ควำมเครียด และจัดกำรกับปัญหำ (Spooner, Hall 

&Lynskey, 2001)ซึ่งทักษะและควำมสำมำรถเหล่ำ

นี้น�ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียนได้ (Stuart, 2005)

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ปัจจัยท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรยีนในกลุม่วยัรุน่นีมี้ท้ังปัจจัยด้ำนบุคคล ครอบครวั 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และพบว่ำปัจจัยด้ำนบุคคล

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีพฤติกรรมเสี่ยงของ

วัยรุ่นไทย (Takviriyanun, 2006) โดยพบว่ำวัยรุ่นที่

มีปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคลสูง เช่นกำรมีควำมภำค

ภมูใิจในตนเอง และกำรมีทักษะชวีติทีดี่ ได้แก่ ทักษะ

กำรปฏเิสธ กำรตัดสินใจ และแก้ไขปัญหำกำรจดักำร

กับควำมเครียด และกำรสื่อสำรและทักษะยืนยัน

สทิธิของตนเองอย่ำงเหมำะสม จะมีกำรป้องกนักำร

มีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมเีพศสัมพนัธ์ในวยัเรยีนได้ 

(Botvin, Griffin, & Paul, 2003; Botvin,Griffin, Diaz, 

&Ifill-Williams, 2001; Griffin, Botvin, Nicholas, & 

Doyle, 2003)

 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเป็น

โรงเรียนท่ีมีอัตรำเส่ียงสูงต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อกำร

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (สุกัญญำ เพิ่มพูล, 2554) 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกำสให้กับผู้ท่ีด้อยโอกำส

ทำงกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถสอบเข้ำโรงเรียนท่ีใดได้ 

รวมท้ังเป็นโรงเรยีนท่ีสร้ำงข้ึนภำยในชมุชนแออดัท่ี

มีฐำนะค่อนข้ำงยำกจน ซึง่ควำมยำกจนเป็นพืน้ฐำน

ส�ำคัญท่ีท�ำให้ผูป้กครองไม่เห็นควำมส�ำคัญของกำร

ศึกษำ ส่งผลให้เยำวชนที่มีฐำนะยำกจน ขำดควำมรู้

ในกำรดูแลตนเองรวมถึงวิธีกำรหลีกเลี่ยงและกำร

ปฏิเสธต่อส่ิงเร้ำ เช่น กำรชักชวนของเพื่อนในกำร

มีเพศสัมพนัธ์ เป็นต้น อกีทัง้เม่ือเกดิควำมยำกจนจะ

ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดควำมเครียด ไม่มีเวลำอบรม

ส่ังสอนบุตร ท�ำให้บุตรมีโอกำสเส่ียงต่อกำรมีเพศ

สัมพันธ์ในวัยเรียนได้
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อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยท่ีผ่ำนมำท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรศึกษำปัจจัยป้องกันด้ำน

บุคคลและพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น พบ

ว่ำ ยังมีจ�ำกัด และวัยรุ่นกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ต้องให้

ควำมส�ำคัญ เพรำะหำกมีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำร

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนต้ังแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษำ

ตอนต้น จะมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดพฤติกรรมเส่ียง 

อื่นๆตำมมำ เช่น กำรต้ังครรภ์อันไม่พึงประสงค์ 

กำรท�ำแท้งเป็นต้น ดังนั้น กำรวิจัยนี้จึงศึกษำปัจจัย

ป้องกนัด้ำนบคุคลและพฤตกิรรมเสีย่งต่อกำรมเีพศ

สัมพนัธ์ในวยัเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษำตอน

ต้นในโรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรม

เพื่อลดและป้องกันพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศ

สัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 เพื่อศึกษำปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคล และ

พฤติกรรมเสีย่งต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำย

โอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ค�าจ�ากัดความ
 1.  ปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคล หมำยถึง ควำม

สำมำรถและคุณลักษณะของบุคคลที่เพิ่มควำม

ส�ำเร็จในกำรปรับตัวของคนท่ีอยู่ในภำวะเส่ียง วัด

โดยใช้แบบสอบถำมปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคล (The 

Resilience Factors Scale) ของ นิตยำ ตำกวิริยะ

นันท์ (Takviriyanun, 2008) ซึ่งพัฒนำมำจำกงำน

วิจัยของ กรอทเบิร์ก (Grotberg, 1995, 2001, 2003 

อ้ำงใน Takviriyanun, 2006) ที่พบว่ำควำมสำมำรถ

ของเด็กทีจ่ะฟ้ืนคนืกลบัจำกภำวะเส่ียงมำจำกแหล่ง

ประโยชน์ 3 แหล่ง คือ 1)แหล่งสนับสนุนจำก

ภำยนอก (external supports) หรอืท่ีกรอทเบิร์กเรยีก

ว่ำ“I HAVE” 2)ควำมเข้มแข็งภำยในจิตใจ (inner 

strengths) หรือที่กรอทเบิร์กเรียกว่ำ“I AM” และ3)

ทกัษะกำรมสีมัพันธภำพระหว่ำงบคุคล และกำรแก้

ปัญหำ (interpersonal and problem solving skills)

หรือที่กรอทเบิร์กเรียกว่ำ“I CAN”

 2.  พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ใน

วยัเรยีนหมำยถงึ กำรประพฤติหรอืปฏบัิติพฤติกรรม

ท่ีจะน�ำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น 

กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, กำรเปิดโอกำสให้

เพศตรงข้ำมแตะต้อง สัมผัสร่ำงกำย เชิงชู้สำว, กำร

เปิดรับสื่อที่กระตุ้นอำรมณ์ทำงเพศ และกำรเที่ยว

สถำนเริงรมย์ หรือกำรเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น

 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหมำย

ถึง หมำยถึงนักเรียนท่ีก�ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนต้นต้ังแต่มัธยมศึกษำปีท่ี1-3 ใน

โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี

 4.  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำคือ 

โรงเรยีนท่ีเปิดโอกำสให้ผูท่ี้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

เช่น ฐำนะยำกจน ไม่สำมำรถสอบเข้ำโรงเรียนท่ี

ใดได้และจัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับควำมต้องกำรของ

ชมุชน หรอืท้องถิน่ทีต้่องกำรให้บุตรหลำนได้ศึกษำ

เล่ำเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น และ

จดักำรศึกษำต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถงึ ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น

กรอบแนวคิด
 กำรศึกษำวิจัยเรื่องนี้ พัฒนำมำจำกแนวคิด

ทฤษฎีเรื่องควำมส�ำเร็จในกำรปรับตัวของบุคคลท่ี
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มี ควำมเสี่ยง (The Resilience Model)ของเฟรเซอร์, 

เคอร์บ้ี และสโมโคสก ิ(Fraser,Kirby,&Smokowski, 

2004 อ้ำงถึงใน Takviriyanun, 2006) ซึ่งอธิบำยว่ำ 

ควำมส�ำเร็จในกำรปรับตัวของบุคคลที่มีภำวะเสี่ยง

เกิดจำกควำมสัมพันธ์ของตัวแปรหลำยตัว ได้แก่ 

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน กระบวนกำรปรับตัว และ

บรบิทโดยท่ีปัจจยัเส่ียง เป็นสิง่ท่ีท�ำให้แนวโน้มควำม

ส�ำเร็จในกำรปรับตัวลดลง ในขณะที่ปัจจัยป้องกัน

ช่วยลดอิทธิพลของปัจจัยเส่ียงโดยเพิ่มควำมส�ำเร็จ

ในกำรปรับตัวของบุคคล (Takviriyanun, 2006)

 สิง่ท่ีจะช่วยให้นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษำตอน

ต้นในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนน้ันอำจเกี่ยวข้องกับปัจจัย

ป้องกันด้ำนบุคคล เนื่องจำกตำมทฤษฎีควำมส�ำเร็จ

ในกำรปรบัตัวของบุคคลท่ีอยูใ่นภำวะเส่ียงนัน้ ปัจจยั

ป้องกันจะลดอิทธิพลของปัจจัยเส่ียงและเพิ่มแนว

โน้มของควำมส�ำเร็จในกำรปรับตัว

วิธีด�าเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ 

(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ

ปัจจัยป้องกนัด้ำนบุคคลและพฤติกรรมเส่ียงต่อกำร

มีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำ

ตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2557 ในโรงเรียนขยำยโอกำส

ทำงกำรศึกษำอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 ประชากร

 ประชำกรท่ีใช้ศึกษำครั้งนี้คือ เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นปีกำรศึกษำ 2557 โรงเรียน

ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกดัส�ำนักงำนเขตพืน้ท่ี

กำรศึกษำ เขต 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 กลุ่มตัวอย่าง

 ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ ำ ง เ ป ็ น เ ป ็ น นั ก เ รี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำร

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำเขต 1 อ�ำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 

Random Sampling) โดยกำรจบัฉลำก 2 โรงเรียนจำก 

8 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และท�ำกำรสุ่ม

อย่ำงง่ำยอกีครัง้ด้วยวธีิกำรจบัฉลำก ขนำดของกลุม่

ตัวอย่ำง ใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่(Yamane, 1973)

เพือ่ให้ได้จ�ำนวนของกลุม่ตัวอย่ำง 344 รำย แบ่งเป็น

โรงเรียนละ 172 รำย

 หลังจำกนั้นให้นักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน ท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมเพื่อลดควำม

แตกต่ำงในผูท่ี้ถูกสุ่มส�ำหรบัตอบแบบสอบถำม โดย 

ผู้วิจัยได้ลงรหัสบนเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถำม 

เพื่อให้สำมำรถแยกได้ระหว่ำงนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 กำรท�ำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือท่ี

ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. แบบสอบถำมปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคล 

ผู ้วิจัยน�ำมำจำกแบบประเมินปัจจัยป้องกันด้ำน

บุคคลส�ำหรับวัยรุ่นไทย (The Resilience Factors 

Scale) ของนิตยำ ตำกวิริยะนันท์ (Takviriyanun, 

2008) ซ่ึงพัฒนำมำจำกแนวคิดเรื่องควำมส�ำเร็จ

ในกำรปรับตัวของบุคคลเม่ือเผชิญภำวะเสี่ยง  

(Resilience) ของ กรอทเบิร์ก (Grotberg, 1995, 

2001, 2003 อำ้งใน Takviriyanun, 2008) และจำก

กำรทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมในแนวคิดของก

รอทเบิร์ก ซ่ึงสรุปจำกงำนวิจัยท่ีศึกษำเด็กที่เผชิญ 

ควำมยำกล�ำบำกต่ำงๆ ในชีวิตในประเทศต่ำงๆ กว่ำ 

30 ประเทศ รวมท้ังในประเทศไทย พบว่ำ เด็กทีอ่ยูใ่น

ภำวะเส่ียงเหล่ำน้ีจะสำมำรถปรับตัวได้ เม่ือมีปัจจัย
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สนับสนุน 3 แหล่งส�ำคญั คือ1)แหล่งสนับสนนุจำก

ภำยนอก (external supports)จ�ำนวน 9 ข้อ 2) ควำม

เข้มแข็งภำยในจิตใจ (inner strengths) จ�ำนวน 8 ข้อ 

และ 3) ทกัษะกำรมีสัมพนัธภำพระหว่ำงบุคคล และ

กำรแก้ปัญหำ (interpersonal and problem-solving 

skills) จ�ำนวน 8 ข้อซึ่งกรอทเบิร์ก เรียกว่ำ I HAVE, 

I AM และI CAN ตำมล�ำดับลักษณะค�ำตอบเป็น

มำตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert scale) 4 ระดับ ให้ผู้

ตอบประเมินจำกข้อควำมน้ันว่ำตรงกับควำมรู้สึก

ของตนเองมำกน้อยเพียงใด ตั้งแต่ไม่จริงอย่ำงยิ่ง (1 

คะแนน)จนถึงจริงอย่ำงยิ่ง (4 คะแนน) ข้อค�ำถำม

ทัง้หมด 25 ข้อ โดยคะแนนรวมมีค่ำทีเ่ป็นไปได้ต้ังแต่ 

25-100 คะแนน โดยที่คะแนนท่ียิ่งมำก หมำยถึง มี

ปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคลสูงกำรแปลผลแบ่งเป็น 3 

ระดับ โดยแบ่งจำกค่ำคะแนนท่ีสำมำรถเป็นไปได้

ของจ�ำนวนข้อค�ำถำมทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

เท่ำๆกัน ได้แก่ คะแนนระดับต�่ำ (26-50) ระดับปำน

กลำง (51-75) และระดับสูง (76-100) 

 2. แบบสอบถำมเกีย่วกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อ

กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นแบบสอบถำม

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเองจำกกำรทบทวนวรรณกรรม ข้อ

ค�ำถำมมี 8 ข้อ จะสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น ควำมถี่ในกำร

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, กำรเปิดโอกำสให้เพศ

ตรงข้ำมแตะต้อง สัมผัสร่ำงกำย เชิงชู้สำว, กำรเปิด

รบัส่ือทีก่ระตุ้นอำรมณ์ทำงเพศ และกำรเทีย่วสถำน

เรงิรมย์ หรอืกำรเท่ียวกลำงคนื เป็นต้น ลกัษณะของ

ค�ำตอบจะมี 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 หมำยถึง ไม่เคยเลย, 1 

หมำยถึง แทบไม่เคยเลย (น้อยกว่ำเดือนละครั้ง),2 

หมำยถึง นำนๆครั้ง (เดือนละครั้ง), 3 หมำยถึง ค่อน

ข้ำงมำก (1-2 ครั้ง /สัปดำห์), 4 หมำยถึง มำก (3-4 

ครั้ง/สัปดำห์)และ 5 หมำยถึง มำกที่สุด (5-7 ครั้ง /

สัปดำห์)กำรแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยแบ่งจำก

ค่ำคะแนนท่ีสำมำรถเป็นไปได้ของจ�ำนวนข้อค�ำถำม

ทั้งหมด แบ่งออกเป็น3 ช่วงเท่ำๆกัน ได้แก่ คะแนน

ระดับต�่ำ (0-16) ระดับปำนกลำง (17-34) และระดับ

สูง (35-48) 

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรอธิบำยข้ันตอนจำก

ผู้วิจัยเอง โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลำด�ำเนิน

กำรวิจัย สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ

ในกำรตอบรับหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจยั

โดยไม่เสียสัมพันธภำพระหว่ำงกลุ่มตัวอย่ำงและผู้

วิจัย และไม่มีผลต่อคะแนนหรือกำรเรียนกำรสอน

ใดๆ ทั้งสิ้น และขอควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกำร

วิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงยินดีเข้ำร่วมกำรวิจัย ผู้วิจัยขอ

ให้กลุ่มตัวอย่ำงลงช่ือในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย 

(Informed Consent Form) และติดต่อบิดำ-มำรดำ 

หรือผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รำยละเอียด

ของโครงกำรวิจัย สิทธิผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยจะได้รับ

กำรดูแลตลอดระยะเวลำของกำรศึกษำ รวมท้ัง

ประโยชน์ และควำมเสี่ยงที่จะได้รับในกำรเข้ำร่วม

วิจัย สิทธิที่จะได้รับในกำรปกปิดข้อมูล สิทธิในกำร

ตอบรบัหรอืปฏเิสธกำรเข้ำร่วมโครงกำรวจิยัโดยไม่มี

ผลต่อผลกำรเรียนของกลุ่มตัวอย่ำงแต่อย่ำงใด เม่ือ

ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่ำงยินดีให้กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำ

ร่วมโครงกำรวจิยั ผูว้จิยัได้ขอให้ผูป้กครองของกลุ่ม

ตัวอย่ำงลงช่ือยินยอมในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย 

รวมท้ังมีกำรใช้รหัสแทนช่ือจริงของกลุ่มตัวอย่ำง 

และน�ำเสนอผลกำรศึกษำในภำพรวม

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม

พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ประกอบด้วยกำรหำควำมตรงตำมเนื้อหำ (content 

validity) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ โดยหลังจำกผู้

วิจัยสร้ำงที่สร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรม
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เส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไปขอให้ผู้ทรง

คณุวุฒ ิจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย อำจำรย์พยำบำล

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนจติเวชเด็กและวยัรุน่ จ�ำนวน 1 ท่ำน ผู้

ปฏบัิติกำรพยำบำลข้ันสงู (APN) สำขำกำรพยำบำล

สุขภำพจิตและจิตเวช มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง

ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 1 

ท่ำน และแพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนจิตเวชเด็ก จ�ำนวน 

1 ท่ำน ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของเนือ้หำ 

หลังจำกนั้นผู้วิจัยน�ำเครื่องมือมำปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ์ตำมข้อเสนอแนะ แล้วน�ำไปทดลองใช้กับ

นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จังหวัด

ชลบรุ ีทีมี่ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตัวอย่ำงแต่ไม่ใช่

กลุม่ตัวอย่ำงในกำรวจัิย จ�ำนวน 1 ห้องเรยีน ก่อนน�ำ

ไปใช้จริง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลท�ำโดยใช้โปรแกรม

ส�ำเร็จรูป SPSS for Window วิเครำะห์ข้อมูลส่วน

บุคคลซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงด้วย

สถิติพรรณนำ (Descriptive statistics) โดยกำร

ค�ำนวณหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ผลการวิจัย
 1) คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนท้ัง

สิ้น 344 คน ในจ�ำนวนนี้ไม่มีกำรสูญหำยในระหว่ำง

กำรศึกษำ

 กลุ่มตัวอย่ำงมีคุณลักษณะส่วนบุคคลส่วน

ใหญ่มีเกรดเฉลี่ยในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำก่อนเข้ำ

ร่วมวิจัยอยู่ในช่วง 2.00-2.99 (ร้อยละ 74.9) มีภำวะ

สุขภำพโดยทั่วไปแข็งแรงดี (ร้อยละ 77.5) มีเพื่อนที่

ใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิท 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ 72.6) มี

พีน้่องท่ีอำศัยอยูด้่วยท้ังหมดมำกท่ีสดุ 2 คน (ร้อยละ 

42.2) ครอบครวัมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 

บำท (ร้อยละ 42.2) และสถำนภำพสมรสของพ่อแม่

คอือยูด้่วยกนั (ร้อยละ 45.1) ลกัษณะกลุม่เพือ่นส่วน

ใหญ่เป็นเพื่อนต่ำงเพศ (ร้อยละ 79.1)

 2) ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล

 กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนของปัจจัยป้องกัน

ด้ำนบุคคลอยู่ในระดับปำนกลำง (M (SD) = 63.16 

(6.40) และมีคะแนนเฉล่ียโดยรวม และรำยด้ำน

ทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงเช่นกัน (ดังแสดงใน

ตำรำงที่ 1)

กลุ่มตวัอย่างมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาก่อนเขา้ร่วม
วิจยัอยู่ในช่วง 2.00-2.99 (ร้อยละ 74.9) มีภาวะสุขภาพโดยทัว่ไปแขง็แรงดี (ร้อยละ 77.5) มีเพื่อนท่ีใกลชิ้ด
หรือเพื่อนสนิท 4 คนข้ึนไป (ร้อยละ 72.6) มีพี่นอ้งท่ีอาศยัอยู่ดว้ยทั้งหมดมากท่ีสุด 2 คน(ร้อยละ 42.2) 
ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 42.2) และสถานภาพสมรสของพ่อแม่คืออยู่
ดว้ยกนั (ร้อยละ 45.1) ลกัษณะกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนต่างเพศ (ร้อยละ 79.1) 

2) ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนของปัจจยัป้องกนัดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง  (M (SD) = 63.16  

(6.40) และมีคะแนนเฉล่ียโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี  1 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัป้องกนัดา้นบุคคล แยกเป็นรายดา้นและโดยรวม ของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 344 ) 
 

 

ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล 
คะแนนท่ี
เป็นไปได้ 

 

คะแนนจริง 
 

M 
 

SD 
 

แปลผล 

1.แหล่งสนบัสนุนจากภายนอก 
“I HAVE” 

 

9 - 36 
 

15 - 28 
 

23.02 
 

3.03 
 

ปานกลาง 

2.ความเขม้แขง็ภายในจิตใจ                
“I AM” 

 

9 - 36 
 

14 – 25 
 

20.41 
 

2.72 
 

ปานกลาง 

3.ทกัษะสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล
และการแกปั้ญหา  “I CAN” 

 

7 - 28 
 

16 – 24 
 

19.73 
 

1.93 
 

ปานกลาง 

ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลโดยรวม 25 - 100 48 - 74 63.16 6.40 ปานกลาง 
3) พฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมี 
เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียนอยูใ่นระดบัสูง (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน แยกเป็นรายดา้นและโดยรวม
ของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 344 ) 

 
พฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน 

 
คะแนน
ท่ีเป็นไป
ได ้

 
มธัยมศึกษาปีท่ี1 

(n = 116) 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี2 

(n = 112) 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี3 

(n = 116) 

  คะแนนจริง M SD แปลผล คะแนนจริง M SD แปลผล คะแนนจริง M SD แปลผล 
1.ความถ่ีในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

 

0 - 12 
 

3-8 
 

6.41 
 

2.30 
ปาน
กลาง 

 

4-10 
 

9.80 
 

1.76 
 

สูง 
 

3-8 
 

7.52 
 

2.63 
ปาน
กลาง 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคล แยกเป็นรำยด้ำนและโดยรวม ของกลุ่มตัวอย่ำง  

(N = 344 )
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แยกเป็นรำยด้ำนและโดยรวม

ของกลุ่มตัวอย่ำง (N = 344 )

 3) พฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปี

ท่ี 1และมัธยมศกึษำปีท่ี 3 มีพฤติกรรมเสีย่งต่อกำรมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอยู่ในระดับสูง (ดัง

แสดงในตำรำงที่ 2)

ตารางท่ี 2คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน แยกเป็นรายดา้นและโดยรวม
ของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 344 ) 

 
พฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน 

 
คะแนน
ท่ีเป็นไป
ได ้

 
มธัยมศึกษาปีท่ี1 

(n = 116) 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี2 

(n = 112) 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี3 

(n = 116) 

  คะแนนจริง M SD แปลผล คะแนนจริง M SD แปลผล คะแนนจริง M SD แปลผล 
1.ความถ่ีในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

 

0 - 12 
 

3-8 
 

6.41 
 

2.30 
ปาน
กลาง 

 

4-10 
 

9.80 
 

1.76 
 

สูง 
 

3-8 
 

7.52 
 

2.63 
ปาน
กลาง 

2.การเปิดโอกาสใหเ้พศ
ตรงขา้มแตะตอ้ง สมัผสั
ร่างกาย เชิงชูส้าว 

 
0 – 12 

 
3-8 

 
7.52 

 
2.63 

 

ปาน
กลาง 

 
2-11 

 
9.53 

 
2.30 

 
สูง 

 
3-8 

 
6.41 

 
2.30 

 

ปาน
กลาง 

3. การเปิดรับส่ือท่ี
กระตุน้อารมณ์ทางเพศ 

 

0 - 12 
 

1-7 
 

4.57 
 

2.32 
ปาน
กลาง 

 

5-11 
 

9.10 
 

1.24 
 

สูง 
 

1-7 
 

6.39 
 

1.78 
ปาน
กลาง 

4. การเท่ียวสถานเริงรมย ์
หรือการเท่ียวกลางคืน 

 

0 - 12 
 

2-9 
 

6.39 
 

1.78 
ปาน
กลาง 

 

2-8 
 

7.36 
 

3.27 
ปาน
กลาง 

 

2-9 
 

4.57 
 

2.32 
ปาน
กลาง 

พฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน

โดยรวม 

 
0 - 48 

 
9-32 

 
24.89 

 
9.03 

 

ปาน
กลาง 

 
13-40 

 
35.79 

 
8.57 

 
สูง 

 
9-32 

 
24.89 

 
9.03 

 

ปาน
กลาง 

 
อภปิรายผลการวจิยั 
 ดา้นอาย ุอาจอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งกาํลงัเปล่ียนจากวยัเด็กกา้วสู่วยัรุ่น ซ่ึงพฤติกรรมของวยัรุ่นมี
ความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ การเจริญเติบโตจะเป็นไปตาม
ระยะหรือกระบวนการตามวยั และเม่ือเด็กเขา้สู่วยัรุ่น ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ทาํให้เด็กเร่ิมมี
ความรู้สึกและความตอ้งการทางเพศ ประกอบกบัเป็นวยัท่ีอยากรู้ อยากลอง อยากหาประสบการณ์ รู้สึกว่า
ตนเองโตแลว้ หรือไดรั้บแรงกดดนัหรือชกัจูงจากเพื่อน อยากไดรั้บการยอมรับในกลุ่มเพื่อน จึงทาํใหถู้กชกั
จูงไดง่้าย (สุชา จนัทร์เอม, 2542)  
 ผลการศึกษาท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งประมาณร้อยละ 70 (72.6) มีเพื่อนสนิทมากกว่า 4 คนข้ึนไป และ 
ลกัษณะกลุ่มเพ่ือนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนต่างเพศ (ร้อยละ 79.1)สะทอ้นให้เห็นว่า เพื่อนสนิท และการมีเพื่อน
ต่างเพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ดงันั้น การช่วยเหลือวยัรุ่นจากการมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน จึงควรพิจารณาจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ดา้นเพ่ือน ร่วมกบัการนาํเพ่ือนสนิทของวยัรุ่น
เขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือดว้ย 
 ส่วนขอ้มูลท่ีพบว่ากลุ่มวยัรุ่นมากกว่าคร่ึงมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน ทั้งๆท่ี 
สถานภาพของครอบครัวคือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นครอบครัวไม่ไดเ้ป็นปัจจยั
ทาํนายพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนโดยตรง อีกทั้งพบว่านักเรียนท่ีอายุมากข้ึน จะใช้

อภิปรายผลการวิจัย
 ด้ำนอำยุ อำจอธิบำยได้ว่ำ กลุ ่มตัวอย่ำง

ก�ำลังเปลี่ยนจำกวัยเด็กก้ำวสู่วัยรุ่น ซ่ึงพฤติกรรม

ของวัยรุ่นมีควำมสัมพันธ์กับกำรเจริญเติบโตและ

กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยและจิตใจ กำรเจริญ

เติบโตจะเป็นไปตำมระยะหรือกระบวนกำรตำมวัย 

และเม่ือเด็กเข้ำสู่วัยรุ่น ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมน

เพศ ท�ำให้เด็กเริม่มีควำมรูส้กึและควำมต้องกำรทำง

เพศ ประกอบกบัเป็นวยัทีอ่ยำกรู ้อยำกลอง อยำกหำ

ประสบกำรณ์ รู้สึกว่ำตนเองโตแล้ว หรือได้รับแรง

กดดันหรือชักจูงจำกเพื่อน อยำกได้รับกำรยอมรับ

ในกลุ่มเพื่อน จึงท�ำให้ถูกชักจูงได้ง่ำย (สุชำ จันทร์

เอม, 2542) 

 ผลกำรศึกษำทีพ่บว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงประมำณ

ร้อยละ 70 (72.6) มีเพื่อนสนิทมำกกว่ำ 4 คนขึ้นไป 

และ ลักษณะกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนต่ำงเพศ 

(ร้อยละ 79.1)สะท้อนให้เห็นว่ำ เพื่อนสนิท และ

กำรมเีพือ่นต่ำงเพศมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำง

เพศ ดังนั้น กำรช่วยเหลือวัยรุ่นจำกกำรมีพฤติกรรม

เส่ียงต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน จงึควรพจิำรณำ

จำกปัจจัยเสีย่งต่ำงๆ ด้ำนเพือ่น ร่วมกบักำรน�ำเพือ่น

สนิทของวัยรุ่นเข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลือด้วย
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 ส่วนข้อมูลทีพ่บว่ำกลุม่วยัรุน่มำกกว่ำครึง่มี

พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมเีพศสัมพนัธ์ในวยัเรยีน ทัง้ๆ

ท่ี สถำนภำพของครอบครัวคือบิดำมำรดำอยู่ด้วย

กัน แสดงให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนครอบครัวไม่ได้เป็น

ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียนโดยตรง อีกทั้งพบว่ำนักเรียนที่อำยุมำก

ขึ้น จะใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนเพิ่มข้ึน ผู้ปกครองมี

กำรท�ำงำนหำรำยได้เพิ่มมำกข้ึน จึงไม่มีเวลำในกำร

ดูแลบุตร ควำมสัมพันธ์ของวัยรุ่นพ่อกับแม่จะเริ่ม

ห่ำงกัน แต่ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

(ปำณบดี เอกะจัมปกะ, 2552) 

 กล่ำวโดยสรปุแล้ว ผลกำรศึกษำน้ีพบว่ำกลุ่ม

ตัวอย่ำงมีปัจจัยป้องกันด้ำนบุคคลอยู่ในระดับปำน

กลำง และมีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ใน

วยัเรยีนอยูใ่นระดับปำนกลำง สนบัสนนุทฤษฎี The 

Resilience Model (Fraser, Kirby, & Smokowski,  

2004 อ้ำงถึงใน Takviriyanun, 2006) โดยพบว่ำ 

ปัจจัยเส่ียงทุกด้ำน ยกเว้นด้ำนครอบครัว ปัจจัย

ป้องกนั กระบวนกำรปรบัตัว และบรบิทโดยทีปั่จจยั

เส่ียงเป็นส่ิงทีท่�ำให้แนวโน้มควำมส�ำเรจ็ในกำรปรบั

ตัวลดลง ในขณะทีปั่จจยัป้องกันช่วยลดอิทธิพลของ

ปัจจัยเสี่ยงโดยเพิ่มควำมส�ำเร็จในกำรปรับตัวของ

บุคคล (Takviriyanun, 2006)

 ดังน้ันปัญหำพฤติกรรมส่ียงต่อกำรมีเพศ

สัมพนัธ์ในวยัเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษำตอน

ต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอ

เมือง จงัหวดัชลบรุ ีเป็นปัญหำส�ำคัญเรือ่งหนึง่ทีต้่อง

ได้รับ  กำรแก้ไข และเพื่อลดและป้องกันพฤติกรรม

เสี่ยงอื่นๆในอนำคต รัฐจึงควรเพิ่มหลักสูตรกำร

จัดกำรเรียน กำรสอนในโรงเรียนขึ้นจำกกำรเรียน

กำรสอนตำมปกติ ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อลดและ

ป้องกันพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียนของวัยรุ่นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

ข้อเสนอแนะ
 1. กำรป้องกนัหรอืแก้ไขพฤติกรรมเส่ียงต่อ

กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นโดยน�ำไปใช้

ในกำรคัดกรองและพัฒนำโปรแกรมเพื่อเพิ่มปัจจัย

ป้องกนัด้ำนบุคคลในกำรป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงต่อ

กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนต่อไป

 2. กำรศึกษำวจิยัครัง้น้ี เป็นกำรศึกษำเฉพำะ

กลุ่มตัวอย่ำงที่โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

จงัหวดัชลบุรี จงึไม่สำมำรถน�ำไปอ้ำงองิยงัประชำกร

อืน่ๆได้ ดังน้ัน จงึควรศึกษำขยำยผลในกลุ่มตัวอย่ำง

ท่ีมีจ�ำนวนมำกขึ้น หรือศึกษำในกลุ่มประชำกรใน

ภูมิภำคอื่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 วิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยควำมกรุณำให้ค�ำ

ปรึกษำแนะน�ำจำกคณำจำรย์ภำควิชำกำรพยำบำล

อนำมัยชุมชนและจิตเวช วิทยำลัยพยำบำลบรม

รำชชนนี ชลบุรี ท่ีช่วยให้แนวทำงในกำรแก้ไขข้อ

บกพร่อง ผู้วิจัยขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร. นิตยำ ตำกวิริยะนันท์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ี

กรณุำอนเุครำะห์ให้ใชเ้ครือ่งมอืแบบประเมนิปัจจยั

ป้องกนัด้ำนบุคคลส�ำหรบัวยัรุน่ไทย (The Resilience 

Factors Scale)ในกำรวิจัยครั้งนี้

 ขอขอบคุณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 

1-3 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ทุกคนท่ีได้ให้ควำมร่วมมือในกำร

ตอบแบบสอบถำม ตลอดจนคณะครูอำจำรย์ ที่ช่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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