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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงท�านาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ และ

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้นอายุ 12-16 ปี จ�านวน 98 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ การก�ากับดูแลของบิดามารดา ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 

ทัศนคติต่อการมีพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันความเสี่ยงทาง

เพศ ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ .72, .73, .73, .79 และ .84 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

และวิเคราะห์พหุคูณถดถอยถดถอยแบบเชิงชั้น ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศโดยรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.93 (SD = 1.44) ปัจจัยท�านายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ พบว่า ทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันความเสี่ยงทางเพศ สามารถ

ร่วมกันท�านายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 44.8 (R2 = .448, Fchange
 = 7.746, p < .01) จากผล 

การวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมทัศนคติ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้วัยรุ่นสามารถป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากการพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ, วัยรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

Abstract

This research is a predictive research. The purpose was to study sexual risk prevention  

behaviors and predictors of preventing sexual risk behaviors among female early adolescents. 98  

junior high school students aged 12-16 years were recruited by stratified random. Research instrument 

were sexual risk prevention behaviors, parental monitoring, knowledge about preventing sexual risk 

behaviors, attitude towards preventing sexual risk behaviors and self-efficacy to preventing sexual 

risk behaviors. Reliability of this questionnaires were .72, .73, .73, .79 and .84 respectively. Data were 

analyzed using descriptive statistics and Hierarchical regression analysis. Result revealed that the mean 
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บทน�า

พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ หมายถึง 

การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เสี่ยงทางเพศที่น�าไปสู่การ

ป้องกันการตั้งครรภ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โดยใช้ทักษะปฏิเสธในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

(Phoochaemchot & Chomnirat, 2012; Fisher, 1997) 

ในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งทั่วโลกและไทย วัยรุ่นเป็นวัยที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง มีเพศ

สมัพันธ์ก่อนวยัอนัควร ดังการศกึษาพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

ของวัยรุ่นหญิง ในรัฐเวสเวอจิเนียร์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พบว่า วัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 15 ปี 

มีเพศสัมพันธ์มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน มีคู่นอนตั้งแต่ 2 คน

ขึ้นไป ไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 50 

(Wang et al., 2008) ส�าหรับประเทศไทย จากการส�ารวจ

ของส�านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (Youth Promotion 

and Protection Office, 2010) พบว่า เด็กวัยรุ่นหญิงมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยเพียง 10 ปีเท่านั้น

ผลของการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง 

ท�าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จากข้อมูลการส�ารวจ

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Department of 

Health, 2010) พบว่า วัยรุ่นหญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี ม ี

การตัง้ครรภ์แบบไม่พงึประสงค์สงูอนัดับที ่1 ของทวปีเอเชยี

ถึงร้อยละ 16.2 ในปี 2553 และสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 

ซึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการคลอดบุตรของมารดาท่ี

มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 0.71 มากเป็นอันดับ 8 ของ

ประเทศไทย และมากเป็นอันดับที่ 1 ของศูนย์อนามัยท่ี 3 

และทีส่�าคญัจากการส�ารวจผูท้ีม่ารบับรกิารฝากครรภ์คลอด

score of sexual risk prevention behaviors were 4.93 (SD = 1.44). The predictor of preventing sexual 

risk behaviors were attitude towards preventing sexual risk behaviors and self-efficacy to preventing  

sexual risk behaviors, together accounted for 44.8% of the variance (R2 = .448, Fchange = 7.746,  

p < .01). The results of this study suggest that nurses should promote attitude towards preventing sexual 

risk behaviors and self-efficacy to protect female early adolescents from the sexual risk behaviors.

Keywords: preventing sexual risk behavior, female teenager studying in lower secondary 

ที่โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2554 ของ

ปฏิญญา เอี่ยมส�าอางค์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และ พรนภา 

หอมสินธุ์ (Aeamsamarng, Srisuriyawet & Homsin, 

2013) พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นท่ีมารับบริการมากถึง

ร้อยละ 30 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าที่องค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization, 1995) ได้

ก�าหนดไว้ว่า อัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นหญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี 

ควรน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังช้ีให้เห็นว่าปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีส�าคัญ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถป้องกันและแก้ไข 

ได้จากการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากการทบทวน

วรรณกรรม พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเกิดจาก  

การไม่ได้ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ (Piumwattanasup,  

Chantaluk, 2009) อทิธพิลต่อกลุม่เพือ่น (Prasartwanakit,  

Songwathana & Phetcharat, 2009) สื่อยั่วยุทาง

เพศ (Saipanich, Suntrayuth & Thongson, 2012)  

การดื่มแอลกอฮอล์ (Jackson, Sweeting & Haw, 

2013) ขาดความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเอง (Rawajai, 2011)  

ทัศนคคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (Chaikoolvatana,  

Praditsathaporn & Kamkhieo, 2013) สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ 

น�าไปสู ่การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และส่งผลให้เกิด 

ผลกระทบต่าง ๆ ตามมา จึงต้องมีการป้องกันการเกิด

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ ่นหญิง ดังการศึกษาของ 

ณฐาภพ ระวะใจ (Rawajai, 2011) ท่ีศึกษาพฤติกรรม

ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ พบว่า นักศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีพฤติกรรม

ป้องกันความเสี่ยงทางเพศในระดับปานกลาง




