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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ทางเพศที่พึงประสงค์และปัจจัยท�านายพฤติกรรมทางเพศ

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัด

จันทบุรี	กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน

จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	470	คน	ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน	 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย	 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับเรื่องเพศ	

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีก

เลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	แบบสอบถามการเข้าถงึสถาน

บันเทิง	แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อทางเพศ	แบบสอบถาม

การควบคุมก�ากับของครอบครัว	 แบบสอบถามพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท	 และแบบสอบถามพฤติกรรม

ทางเพศที่พึงประสงค์	 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 

ครอนบาคเท่ากับ	.82,	.73,	.72,	.86,	.76,	.71	และ	.75	

ตามล�าดบั	เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดอืนพฤศจกิายน	ถึง

เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2557	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนา	และสถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

	 ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมทางเพศ

ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปกติ	(ร้อยละ	73.62)	ปัจจัยด้าน

การเข้าถึงสื่อทางเพศ	(β	=	-.405)	การรับรู้ความสามารถ

แห่งตนในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	(β	=	.092)	

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท	 (β	=	 -.155)	การ

ควบคุมก�ากับของครอบครัว	(β	=	.112)	และทัศนคติเกี่ยว
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กับเรื่องเพศ	(β	=	.088)	สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรม

ทางเพศทีพ่งึประสงค์อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ	โดยร่วมกนั

ท�านายได้ร้อยละ	 29.8	 (R2	 =	 .298,	 F
(5,	 464)

	 =	 39.339,	 

p <.001)	 ซ่ึงสร้างเป็นสมการท�านายในรูปคะแนนดิบได้

ดังนี้

	 พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	=	53.450	-	.497	

(การเข้าถึงส่ือทางเพศ)	 +	 .100	 (การรับรู้ความสามารถ 

แห่งตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ)	 -.297	

(พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท)	 +.247	 (การ

ควบคมุก�ากบัของครอบครวั)	+	.117	(ทศันคตเิกีย่วกบัเรือ่ง

เพศ)

	 จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะว่า	 พยาบาล

ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาควรพัฒนากิจกรรม

หรอืโปรแกรมเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางเพศทีพ่งึประสงค์

ของนักเรียนมัธยม	 ศึกษาตอนต้น	 ด้วยการส่งเสริมการ 

รับรู้ความสามารถแห่งตน	 ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 และ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 โดยเน้นการควบคุม

ก�ากับของครอบครัว

ค�ำส�ำคัญ:	 ปัจจัยท�านาย	พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น		

Abstract

 The study aimed to describe appropriated 

sexual behaviors and examine factors predicting 
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appropriated sexual behaviors among the  

lower secondary school students in Chanthaburi 

province.		A	multi-stage	random	sampling	method	

was	 used	 to	 recruit	 the	 sample	 of	 470	 lower	 

secondary	school	students.	Research	instruments	

included	 a	 demographic,	 attitude	 towards	 sex,	

self-efficacy	to	avoid	sexual	risk	behaviors,	access	

to	 entertainment	 complex,	 access	 to	 sexual	 

media,	supervision	of	family,	sexual	risk	behaviors	

of	close	friends,	and	appropriated	sexual	behaviors	

questionnaires.	Their	reliabilities	were	.82,	.73,	.72,	

.86,	.76,	.71	and	.75	respectively.	Data	collection	

took	place	from	November	to	December,	2014.	

Data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistics	

and	stepwise	multiple	regression	analysis.

 The results revealed that the appropriated 

sexual behaviors were considered as normal  

level	(73.62	%).	For	stepwise	multiple	regression	

analysis,	access	to	sexual	media	(β	=	-.405),	self- 

efficacy	to	avoid	sexual	risk	behaviors	(β	=	.092),	

sexual	risk	behaviors	of	close	friends	(β	=	-.155),	

supervision	 of	 family	 (β	 =	 .112),	 and	 attitude	 

towards	sex	(β	=	.088)	were	significant	predictors	

of appropriated sexual behaviors and accounted 

for	29.8	%	in	the	variance	of	appropriated	sexual	

behaviors	(R²	=	.298,	F
(5,	464)

	=	39.339,	p	<	.001).	

The prediction equations based on raw scores 

were showed as follows:

	 Appropriated	sexual	behaviors	=	53.450	-	

.497	(access	to	sexual	media)	+	.100	(self-efficacy	

to	avoid	sexual	risk	behaviors)	-	.297	(sexual	risk	

behaviors	of	close	friends)	+	.247	(supervision	of	

family)	+	.117	(attitude	towards	sex)

	 The	findings	suggest	that	community	nurse	

and related persons in the school should develop 

projects or activities to promote appropriated 

sexual behaviors for the lower secondary school 

students	focusing	on	self-efficacy	to	avoid	sexual	

risk	behavior,	attitude	towards	sex,	and	prevent	

sexual	 risk	 behaviors	 which	 emphasize	 the	 

supervision	of	the	family.

Keywords:	 Factors	 predicting,	 appropriated	 

sexual	 behaviors,	 the	 lower	 secondary	 school	

students 

ความส�าคัญของปัญหา

	 สถานการณ์ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ ่นก�าลังเป็น

ปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัของประเทศไทย	จากการส�ารวจ

ของส�านักระบาดวิทยา	 กรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุขในปี	 2552-2555	 พบว่าเด็กมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	 มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น	 โดยในเพศชาย 

พบร้อยละ	4.2,	4.4,	4.2	และ	5.3	และเพศหญิง	ร้อยละ	

2.6,	3.0,	3.0	และ	5.1	ตามล�าดับ	ส�าหรับอายุเฉลี่ยของ

การมีเพศสัมพนัธ์ครัง้แรกมีอายนุ้อยลงเรือ่ยๆ	โดยพบว่าใน

เพศชายอายุเฉลี่ย	13.0	ปี,	12.9	ปี,	12.8	ปี	และ	12.2	ปี	

และเพศหญิงอายุเฉลี่ย	 13.0	 ปี,	 13.0	 ปี,	 13.0	 ปี	 และ 

12.3	ปี	(ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย,	2554;	

ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค,	2555)

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางเพศ

ของวัยรุ่นในปัจจุบันมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน	 อายุของการมี

เพศสัมพันธ์น้อยลง	และมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนือ่ง	วยัรุน่เปิดรบัวัฒนธรรมตะวนัตกทีแ่พร่เข้ามา

ในสงัคมไทย	เช่น	ค่านยิมความเชือ่	วยัรุน่ชายและหญงิเชือ่

ว่าเป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะมเีพศสัมพนัธ์กบัคนรกั	และ	“กิก๊”	

โดยไม่บอกให้คนรักรู้และพบว่า	วัยรุ่นมีแฟนหรือคู่รักเป็น

เพศเดียวกันร้อยละ	 5.8	 และทั้งสองเพศร้อยละ	 6.5	 

วัยรุ ่นชายคิดว่าเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับผู ้ชายที่ต ้องมี

ประสบการณ์ทางเพศเป็นอย่างดก่ีอนแต่งงานร้อยละ	60.5	

และผูช้ายสามารถมคีูน่อนได้หลายคนร้อยละ	78.3	(อนงค์	

ประสาธน์วนกิจ,	ประณีต	ส่งวัฒนา	และบุญวดี	เพชรรัตน์,	

2552)	 การแต่งกายที่เปิดเผยโอ้อวดให้เห็น	 สัดส่วนของ

ร่างกาย	การเปิดรบัสือ่สารมวลชนทางโทรทศัน์	ภาพยนตร์	

อินเตอร์เน็ต	วีซีดี	หนังสือลามก	รูปภาพที่ยั่วยุทางเพศ	ซึ่ง

ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความสนใจในพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น	

มีการแสวงหาความรักจากเพื่อนต่างเพศ	 ไปเที่ยวสถาน

บันเทิงกับเพื่อนต่างเพศ	โดยมีการสัมผัสร่างกายกัน	โดยที่
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วัยรุ ่นคิดว่าการกระท�าดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ทางเพศ	 ซึ่งส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ได้	 (นิสารัตน์	 รอดปรุง,	

2553;	 สุมาลี	 ตราชู,	 2550)	 ดังนั้น	 พฤติกรรมทางเพศที ่

ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นก�าลังเป็นปัญหาในปัจจุบันและจะ 

น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด	(ส�านักระบาดวิทยา	กรม

ควบคุมโรค,	2555)	

	 การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์จะน�าไปสู่

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบ 

ทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคมและเศรษฐกิจ	 ส�าหรับ 

ผลกระทบต่อร่างกาย	 ท่ีเห็นได้ชัดและนับว่าเป็นปัญหา

ส�าคัญซึ่งท�าให้วัยรุ่นสูญเสียอนาคต	 ได้แก่	 โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึง

ประสงค์	จากรายงานสถานการณ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง	15-24	ปี	พบว่าในปี	

2552-2555	 มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ	 76.5,	

79.8,	89.5	และ	93.4	ตามล�าดับ	(ส�านักระบาดวิทยา	กรม

ควบคุมโรค,	 2555)	 และปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบ 

ทางด้านจิตใจของนักเรียนและครอบครัว	 ท�าให้เกิดความ	

เครียด	 ความวิตกกังวล	 ผิดหวัง	 และท�าให้เกิดปัญหาของ

สังคมตามมา	 จะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรมทางเพศใน 

วัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาที่ส�าคัญ	 และต้องการการท�าความ

เข้าใจในสภาพปัญหาในปัจจุบัน	 เนื่องจากสภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	องค์ความรู้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นจึงยัง

คงต้องมีการส�ารวจสภาพปัญหาในปัจจุบันและปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมทางเพศโดยเฉพาะในวยัรุน่ตอนต้น

ที่ก�าลังจะเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศ

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข ้องกับ

พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่	พบว่ามปัีจจยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	

กับพฤติกรรมทางเพศ	 ได้แก่	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 เพศชายมีค่านิยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อน

สมรสของวัยรุ่นมากกว่าเพศหญิง	(อนงค์	ประสาธน์วนกิจ	

และคณะ,	2552;	อรทยั	เกตขุาว,	2551)	และพบว่านกัเรียน

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูมกัมสีตปัิญญา	ความรู	้ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	 ได้ดีกว่าผู้ที่

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต�่ากว่า	(อังคณา	เพชรกาฬ,	2551)	

ส�าหรับความเชือ่และทศันคต	ิจากการศกึษาพบว่า	นกัเรยีน

ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการมีเพศสัมพันธ์จะมีพฤติกรรมทาง

เพศที่ถูกต้องเหมาะสมกว่านักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก	

(วิไล	 คูณค�า,	 2553;	 อังคณา	 เพชรกาฬ,	 2551;	 อนงค์	 

ประสาธน์วนกิจ	และคณะ,	2552)	และจากการศึกษาการ

รับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ	พบว่าถ้านกัเรยีนท่ีมกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตน	

ตระหนักรู้ความรู้สึกและภาวะทางอารมณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

กับตนเองและผู้อื่นย่อมมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	

(กนกพชัร	ต่ายคนอง,	2554;	วไิล	คณูค�า,	2553)	ส่วนปัจจยั

ด้านครอบครัวและเพื่อน	 ได้แก่การควบคุมก�ากับของบิดา

มารดาพบว่า	 การควบคุมดูแลของบิดามารดามีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(r	=	-.29,	p	<	.01)	(วัชราภรณ์	บัตรเจริญ,	2554)	

ส�าหรบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเพือ่น	พบว่าถ้านกัเรยีน

คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะท�าให้

นกัเรียนเสีย่งต่อการมพีฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสมด้วย	

(วิไล	คูณค�า,	2553;	สุมาลี	ตราชู,	2550)	และปัจจัยทาง

สังคม	ได้แก่	การเข้าถึงสถานบันเทิง	พบว่านักเรียนที่เที่ยว

สถานบันเทิงมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เที่ยว

สถานบันเทิง	 และการเข้าถึงสื่อทางเพศ	 พบว่านักเรียนที่	

ได้รับสิ่งพิมพ์และสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ	 มีแนวโน้มที่

จะมีพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศมากกว่ากลุ่มทีไ่ม่ได้รบัส่ิงพมิพ์

และสื่อกระตุ ้นอารมณ์ทางเพศ	 (สุมาลี	 ตราชู	 2550;	 

วัชราภรณ์	บัตรเจริญ,	2554;	อังคณา	เพชรกาฬ,	2551)	

	 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศ	 จากรายงานผลการส�ารวจพฤติกรรม

ทางเพศ	ปี	พ.ศ.	2554,	2555	และ	2556	พบว่านักเรียน

มัธยมศึกษาต้นที่มีอายุเฉลี่ย	14	ปี	มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้

ถงุยางอนามยัและไม่มีการป้องกนัถงึร้อยละ	43.92,	41.12	

และ	 48.14	 ตามล�าดับ	 (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

จันทบุรี,	 2556)	 และจากรายงานสถานการณ์อัตราการ 

ตั้งครรภ์	ของวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552-

2555	 พบว่ามีอัตราสูงกว่าเป้าหมายขององค์การอนามัย

โลก	 คือมากกว่าร้อยละ	 10	 โดยพบถึงร้อยละ	 16.98,	

17.25,	 18.46	 และ	 18.57	 ตามล�าดับ	 (ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ,	 2556)	 มีแนวโน้มจะมี

พฤติกรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสมเพิม่ขึน้	การศกึษาทีผ่่านมา	

ส่วนใหญ่ศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 และ
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พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลายและนักเรียนอาชีวะศึกษา	 ส�าหรับการศึกษาใน

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นพบค่อนข้างน้อย	ซึง่ในปัจจบุนั

วัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในจังหวัดจันทบุรี	 โดย

ประยุกต์แนวคิด	 PRECEDE-PROCEED	MODEL	 ของ	

Green	and	Kreuter	(2005)	มาเป็นกรอบแนวคิด	ซึ่งตาม

แนวคิดเชื่อว่าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจะเกิดข้ึนหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย	 3	ปัจจัย	 ได้แก่	 ปัจจัยน�า	

ปัจจัยเอื้อ	 และปัจจัยเสริม	 เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้มาเป็น

แนวทางให้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนพัฒนาโปรแกรม 

ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์ในนักเรียน

มธัยมศกึษาตอนต้นให้เหมาะสมและทนัต่อสภาพของสงัคม

ในปัจจบุนั	ซึง่จะส่งผลให้เยาวชนมคีณุภาพชวีติและอนาคต

ที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมทางเพศทีพ่งึประสงค์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	ในจังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาอ�านาจการท�านายของปัจจัยน�า	

ได้แก่	เพศ	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ	 การรับรู ้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ปัจจัยเอื้อได้แก่	 การเข้าถึงสถาน

บันเทิง	 การเข้าถึงสื่อทางเพศ	 และปัจจัยเสริมได้แก่	 การ

ควบคุมก�ากับของครอบครัว	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

เพื่อนต่อพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น	ในจังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ในการศึกษาคร้ังนี้ผู ้วิจัยได ้ประยุกต ์แนวคิด	 

PRECEDE-PROCEED	MODEL	ของ	Green	and	Kreuter	

(2005)	 มาเป็นกรอบแนวคิด	 ซ่ึงตามแนวคิดในส่วนของ	

PRECEDE	 ระยะที่	 3	 ได้แก่	 ระยะของการวินิจฉัยทาง 

การศึกษาและปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 เช่ือว่าพฤติกรรมสุขภาพ

ของบุคคลจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย	 

3	ปัจจยั	ได้แก่	ปัจจยัน�า	ปัจจยัเอือ้	และปัจจยัเสรมิ	ส�าหรบั

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัยบางประการที่มี

ผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งประกอบด้วย	3	ปัจจัย	คือปัจจัยน�า	

ได้แก่	เพศ	ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา	การรบัรูค้วามสามารถ

แห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ทัศนคติ

เกี่ยวกับเรื่องเพศ	ปัจจัยเอื้อ	 ได้แก่การเข้าถึงสถานบันเทิง	

การเข้าถึงสื่อทางเพศ	และปัจจัยเสริม	 ได้แก่	 การควบคุม

ก�ากับของครอบครวั	พฤติกรรมเสีย่งทางเพศของเพือ่นสนทิ	

เพื่อให ้ทราบถึงป ัจจัยท�านายพฤติกรรมทางเพศที่ 

พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในจังหวัด

จันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบสัมพันธ์เชิงท�านาย	

(predictive	 correlational	 research)	 เพื่อศึกษา

พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น	และศึกษาอ�านาจการท�านายของปัจจัยน�า	 ได้แก่	

เพศ	 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสีย่งทางเพศ	ปัจจยัเอือ้	ได้แก่	การเข้าถงึสถานบนัเทงิ	การ

เข้าถงึสือ่ทาง	และปัจจยัเสรมิ	ได้แก่	การควบคมุก�ากบัของ

ครอบครัว	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนต่อพฤติกรรม

ทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	 ใน

จังหวัดจันทบุรี

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	 คือ	 นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู ่ในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ

รัฐบาล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 17	 จังหวัดจันทบุรี	 ปีการศึกษา	 2557	 ทั้งหมด	 

10	อ�าเภอ	รวมทั้งสิ้น	6,436	คน	(ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	17	จังหวัดจันทบุรี,	2557)

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ

รัฐบาล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 17	 จังหวัดจันทบุรี	 ปีการศึกษา	 2557	 โดยก�าหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 1.	 สัญชาติไทย

	 2.	 สื่อสารภาษาไทยได้ดี
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	 3.	 ยนิดแีละเต็มใจให้ความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม

	 4.	 ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

	 การก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างค�านวณจากสตูร

ของ	Parel	et	al.	(1973	อ้างถึงใน	พรนภา	หอมสินธุ์	และ

รุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์,	2552)	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	426	

คน	เพือ่ป้องกนัความไม่สมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม	

จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	 10	 (Polit	 &	 Hungler,	

1999)	 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึง

มีจ�านวน	470	คน

	 การสุ่มตัวอย่างด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	 จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

รัฐบาล	10	อ�าเภอ	แบ่งเป็นอ�าเภอชั้น	1	และอ�าเภอชั้น	2	

(ตามหลักเกณฑ์การปกครองของกระทรวงมหาดไทย	ตาม

จ�านวนของประชากรในพืน้ที)่	ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีโดยอ�าเภอ

ชั้น	1	จ�านวน		2	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมืองและอ�าเภอขลุง	

อ�าเภอชั้น	2	จ�านวน	8	อ�าเภอได้แก่	อ�าเภอท่าใหม่	อ�าเภอ

แหลมสิงห์	 อ�าเภอมะขาม	 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	 อ�าเภอ 

แก่งหางแมว	 อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ	 อ�าเภอนายายอาม	 และ

อ�าเภอสอยดาว

	 2.	 สุม่อ�าเภอชัน้	1	และอ�าเภอชัน้	2	มาร้อยละ	50	

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน

ได้อ�าเภอชั้น	1	จ�านวน	1	อ�าเภอได้แก่	อ�าเภอขลุง	อ�าเภอ

ชัน้	2	จ�านวน	4	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอสอยดาว	อ�าเภอท่าใหม่	

อ�าเภอโป่งน�้าร้อน	และอ�าเภอมะขาม

	 3.	 สุ ่มโรงเรียนในแต่ละอ�าเภอมา	 อ�าเภอละ	 

1	โรงเรียน	โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย	อ�าเภอชั้น	1	ได้แก่	โรงเรียน

ขลงุรชัดาภแิษก	อ�าเภอชัน้	2	ได้แก่	โรงเรยีนสอยดาววทิยา	

โรงเรียนท่าใหม่	(พูลสวสัดิร์าษฏร์นกุลู)	โรงเรยีนโป่งน�า้ร้อน

วิทยาคม	และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

	 4.	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของนักเรียน

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1,	2	และ	3	โดยเลือกนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างจากทะเบียนรายช่ือนักเรียนแต่ละช้ันเรียนของ

แต่ละโรงเรียน	 ที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด	 โดยการสุ่ม 

อย่างมีระบบ	(systematic	random	sampling)	ด้วยการ

ค�านวณช่วงที่ใช้ในการสุ ่มตัวอย่างจากสูตร	 (ธวัชชัย	 

วรพงศธร,	2543)
      N	 สูตร		I		=	 -     n

	 จากนั้นหาตัวอย่างแรกโดยสุ ่มหมายเลขตั้งต้น

ระหว่างหมายเลข	1	ถึง	หมายเลข	I	จะได้ตัวอย่างแรกคือ	

หมายเลข	R	น�าหมายเลข	R	มาบวกกับค่าช่วงห่างที่ใช้ใน

การสุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้โดยใช้สูตร	 R,	 R+I,	 R+2I,	

R+3I,….+R+(n–1)	 I	 จนได้กลุ่มตัวอย่างครบจ�านวน	 

470	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	8	ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1	 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	ประกอบ

ด้วย	เพศ	อายุ	ระดับชั้นที่ก�าลังศึกษา	ค่าใช้จ่ายที่นักเรียน

ได้รับ	 สถานที่พักอาศัย	 บุคคลท่ีพักอาศัย	 สถานภาพของ

บิดามารดา	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 ส่วนที่ 2	 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองเพศ	

วัดโดยใช้แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 ของวิไล	

คูณค�า	(2553)	จ�านวน	15	ข้อ	มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ

ครอนบาคในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ	.81	มีการวัดเป็นแบบ

ลิเคิร์ท	 (Likert’s	 scale)	5	ระดับ	คือ	 เห็นด้วยมากที่สุด	

(5)	เห็นด้วยมาก	(4)	เห็นด้วยปานกลาง	(3)	เห็นด้วยน้อย	

(2)	 และเห็นด้วยน้อยที่สุด	 (1)	 คะแนนมาก	 หมายถึง	 มี

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 ส่วนที่ 3	 แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถ 

แห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 วัดโดย

แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในการหลกีเลีย่ง	

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ของวัชราภรณ์	บัตรเจริญ	(2554)	

จ�านวน	 10	 ข้อ	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

ในการศึกษาครั้งน้ีเท่ากับ	 .73	 มีการวัดเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	มั่นใจมากที่สุด	(4)	มั่นใจมาก	(3)	

มั่นใจปานกลาง	(2)	และไม่มั่นใจ	(1)	คะแนนมาก	หมายถึง	

มกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับดี

 ส่วนที่ 4	 แบบสอบถามการเข้าถงึสถานบนัเทงิของ

นกัเรยีน	วดัโดยใช้แบบสอบถามการเทีย่วสถานเรงิรมย์ของ

วชัราภรณ์	บตัรเจรญิ	(2554)	จ�านวน	5	ข้อ	มค่ีาสมัประสทิธิ์

แอลฟ่าของครอนบาคในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ	.72	มีการ

วัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	เป็นประจ�า	(1)	

บ่อยครั้ง	 (2)	 บางครั้ง	 (3)	 และไม่เคย	 (4)	 คะแนนมาก	 

หมายถึง	ความถี่ในการเข้าถึงสถานบันเทิงน้อย



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559 77

 ส่วนที่ 5	 แบบสอบถามการเข้าถึงส่ือทางเพศ	 วัด

โดยใช้แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อทางเพศของวิไล	 คูณค�า	

(2553)	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 

ครอนบาคในการศกึษาครัง้นีเ้ท่ากบั	0.85	มกีารวดัเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	 เป็นประจ�า	 (4)	บ่อยครั้ง	

(3)	บางครั้ง	(2)	ไม่เคย	(1)	คะแนนมาก	หมายถึง	ความถี่

ในการเข้าถึงสื่อทางเพศมาก

 ส่วนที่ 6	 แบบสอบถามการควบคุมก�ากับของ

ครอบครวั	วดัโดยใช้แบบสอบถามการควบคมุก�ากบัตดิตาม

ของผู้ปกตรองของวัชราภรณ์	 บัตรเจริญ	 (2554)	 จ�านวน	

10	ข้อ	มค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาคในการศกึษา

ครั้งนี้เท่ากับ	 .75	 มีการวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า	 

3	ระดับ	คือ	ใช่	 (3)ไม่เสมอไป	(2)	ไม่ใช่	 (1)	คะแนนมาก	

หมายถึง	การควบคุมก�ากับของครอบครัวดี

 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของเพื่อนสนิท	 วัดโดยใช้แบบสอบถาม	 พฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศของเพื่อนของณมน	ธนินธญางกูร	(2552)	จ�านวน	

9	ข้อ	มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคในการศึกษา

ครั้งนี้เท่ากับ	 .71	 มีการวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

3	ระดับ	คือ	มี	 (3)	ไม่มี	 (2)	และไม่เคย	 (1)	คะแนนมาก	

หมายถึง	เพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาก

 ส่วนที่ 8	 แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศที ่

พึงประสงค์	 วัดโดยแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ 

ที่พึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมไทยของกรมสุขภาพจิต	

กระทรวงสาธารณสุข	 (2550)	 จ�านวน	 12	 ข้อ	 มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคในการศึกษาคร้ังน้ี 

เท่ากับ	 .75	มีการวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	

คือ	ไม่เคยเลย	(5)	นานๆ	ครั้ง	(4)	บางครั้ง	(3)	บ่อยครั้ง	(2)	

เป็นประจ�า	 (1)	 เกณฑ์การแปลผลใช้เกณฑ์มาตรฐานของ

ค่าปกติของแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของ

เยาวชนในสังคมไทยของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวง

สาธารณสุข	(2550)	ดังนี้

	 ส�าหรับเพศชาย

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ12	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	48-58	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ13	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	47-57	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ14	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	44-56	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ15	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	38-53	คะแนน

	 ส�าหรับเพศหญิง

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ12	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	54-60	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ13	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	52-59	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ14	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	52-60	คะแนน

	 ค่าปกต	ิ(ส�าหรบัเดก็วยัรุน่ชายอาย	ุ15	ปี)	หมายถงึ	

ค่าคะแนนระหว่าง	49-59	คะแนน

 กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง

	 ผู้วิจัยน�าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์	 และเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือขอรับความเห็นชอบในการด�าเนินการ

วิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

เนื่องจากผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียนอายุต�่ากว่า	

18	ปี	 ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาต

จากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง	 เม่ือได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ปกครองแล้ว	 ผู้วิจัยเข้าพบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ

แนะน�าตัวช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดให้นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างทราบ	 และให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ

เข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ	การเข้าร่วม

ในการศึกษาครั้งนี้จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มตัวอย่าง

สามารถแจ้งออกจากการศึกษาได้โดยไม่เกิดผลเสียใดๆ	

แบบสอบถามจะไม่ระบุชื่อ-สกุล	แต่จะใช้รหัสแทน	ข้อมูล

ทุกอย่างที่ได้จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้

วิจัยจะน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะภาพรวม	และน�ามา

ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น	 และจะท�าลายข้อมูล

ภายใน	1	ปี	หลังส�าเร็จการศึกษา

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ขั้นเตรียมการ

	 	 1.1	 ผู้วิจัยเตรียมผู้ช่วยวิจัย	 ได้แก่	 พยาบาล

วิชาชีพช�านาญการที่รับผิดชอบงานในชุมชน	 2	 คน	 โดย

อธิบายให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย	

โดยให้ผู้ช่วยวจิยัท�าหน้าทีช่่วยผู้วจิยัแจกแบบสอบถาม	และ

รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืจากนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง
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	 	 1.2	 ผู ้ วิ จั ยน� าหนั ง สื อจากคณบดี คณะ 

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ถึงผู ้อ�านวยการ

โรงเรยีนทีจ่ะด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เพือ่ขออนญุาต

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1.3	 ผู้วิจัยเข้าพบและชี้แจงรายละเอียดการ

วิจัยและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.4	 ผู้วิจัยน�าหนังสือขออนุญาตให้นักเรียน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยไปให้กับครูประจ�าชั้นเพื่อแจกให้กับ

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน�าไปให้ผู้ปกครองอนุญาต

	 	 1.5	 เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว	ผู้วิจัยนัดหมายวัน	เวลา	และสถานที่

ทีจ่ะเกบ็ข้อมูล	โดยพจิารณาความเหมาะสม	โดยไม่รบกวน

เวลาเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 ขั้นด�าเนินการ

	 	 2.1	 ผู ้วิจัยและผู ้ช ่วยวิจัยเข้าเก็บรวบรวม 

ข้อมลูในนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	ในห้องเรยีนทีโ่รงเรยีนได้จดั

เตรียมไว้	 สถานที่มีท่ีว่างพอส�าหรับไม่ให้นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างนั่งติดกัน	 ไม่มีสิ่งรบกวนและไม่รบกวนเวลาเรียน

ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง	โดยเกบ็ข้อมลูในชัว่โมงอสิระของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	ในขณะที่ท�าแบบสอบถามจะมีเพียง

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเท่านั้น

	 	 2.2	 ผู้วิจัยแนะน�าตัวกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	

ขั้ นตอนในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 	 และการตอบ

แบบสอบถามโดยละเอียด	 อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการ

เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเป็นไปตามความสมัครใจของ

นกัเรยีน	นกัเรยีนสามารถตอบรบัหรอืปฏิเสธในการเข้าร่วม

วิจัยในคร้ังนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	 ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล

ต่างๆ	ที่นักเรียนตอบเป็นความลับ	เนื่องจากแบบสอบถาม

ไม่ต้องใส่ชื่อและนามสกุลจริงแต่จะใช้รหัสแทน	 และขอ

ความร่วมมือให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 ตอบแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริง	 โดยให้เวลาในการท�าแบบสอบถาม

ประมาณ	40-50	นาที	ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัย	

	 	 2.3	 เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จ

เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนน�าแบบสอบถามที่ตอบใส่ในซอง

กระดาษทีแ่จกไปพร้อมกบัแบบสอบถาม	โดยแบบสอบถาม

จะถูกเก็บไว้ในซองกระดาษอย่างมิดชิด

	 	 2.4	 เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนจากนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างแล้ว	 ผู้วิจัยตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมี

ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้ง	 470	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100	

หลังจากนั้นน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ด้วยสถิติพรรณนา	

เป็นความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 วเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมทางเพศทีพ่งึประสงค์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	ด้วยสถิติจ�านวน	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 วิเคราะห์ปัจจัยท�านายพฤติกรรมทางเพศ 

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	 ด้วยสถิติ

สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (stepwise	multiple	

regression)

ผลการวิจัย

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	

61.3	 มีอายุระหว่าง	 13-14	 ปี	 ร้อยละ	 59.4	 ศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาปีที	่1	ร้อยละ	36	รองลงมาศึกษาช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่	3	ร้อยละ	32.8	มากกว่าครึ่งหนึ่งเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง	

3.00	ขึ้นไป	ร้อยละ	57.4	ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ต�่ากว่า	2,000	บาท	ร้อยละ	61.3	พักอยู่บ้านกับบิดาและ

มารดา	ร้อยละ	67.3	และสถานภาพสมรสของบิดามารดา

อยู่ด้วยกัน	ร้อยละ	70.2

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียทัศนคติเกี่ยวกับ

เรื่องเพศเท่ากับ	3.78	(SD	=	0.38)	การรับรู้ความสามารถ

แห่งตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเท่ากับ	

3.05	 (SD	 =	 0.68)	 การเข้าถึงสถานบันเทิงเท่ากับ	 1.45	 

(SD	=	0.55)	การเข้าถงึสือ่ทางเพศเท่ากบั	1.56	(SD	=	0.59)	

การควบคุมก�ากับของครอบครัวเท่ากับ	2.23	(SD	=	0.33)	

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิทเท่ากับ	 1.21	 

(SD	=	0.23)			ดังตารางที่	1
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ตำรำงที่ 2	จ�านวน	 ร้อยละและเกณฑ์คะแนนพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ปกติของกลุ่มตัวอย่าง	 จ�าแนกตามอาย	ุ 

	 	 และเพศ	(n	=	470)

 อำยุ เพศ เกณฑ์คะแนนพฤติกรรมทำงเพศที่พึงประสงค์ปกติ           พฤติกรรมทำงเพศที่พึงประสงค์

    ปกติ n(%)  ไม่ปกติ n(%)

	 12	ปี	 ชาย	 48	–	58	คะแนน	 19	(79.17)	 	 5	(20.83)

	 	 หญิง	 54	–	60	คะแนน	 33	(86.84)	 	 5	(13.16)

	 	 รวม	 	 52	(83.87)	 	 10	(16.13)

	 13	ปี	 ชาย	 47	–	57	คะแนน	 49	(79.03)	 	 13	(20.97)

	 	 หญิง	 52	–	59	คะแนน	 47	(58.02)	 	 34	(41.98)

	 	 รวม	 	 96	(67.13)	 	 47	(32.87)

	 14	ปี	 ชาย	 44	–	56	คะแนน	 42	(73.68)	 	 15	(26.32)

	 	 หญิง	 52	–	60	คะแนน	 86	(86.87)	 	 13	(13.13)

	 	 รวม	 	 128	(82.05)	 	 28	(17.95)

	 15	ปี	 ชาย	 38	–	53	คะแนน	 26	(68.42)	 	 12	(31.58)

	 	 หญิง	 49	–	59	คะแนน	 44	(61.97)	 	 27	(38.03)

	 	 รวม	 	 70	(64.22)	 	 39	(35.78)

			รวมทั้งหมด	 	 346	(73.62)	 	 124	(26.38)

ตำรำงที่ 1	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของปัจจัยที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	(n	=	470)

	 	 	 				ปัจจัยที่ศึกษา	 M	 SD

1.		ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 3.78	 0.38

2.		การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 3.05	 0.68

3.		การเข้าถึงสถานบันเทิง	 1.45	 0.55

4.		การเข้าถึงสื่อทางเพศ	 1.56	 0.59

5.		การควบคุมก�ากับของครอบครัว	 2.23	 0.33

6.		พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท	 1.21	 0.23

	 3.	 กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมทางเพศทีพ่งึประสงค์

โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ร้อยละ	73.62	เมื่อพิจารณา

ตามอายพุบว่านกัเรยีนอาย	ุ12	ปี	มพีฤตกิรรมทางเพศทีพึ่ง

ประสงค์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด	ร้อยละ	83.87	

รองลงมาคอืนกัเรียนอาย	ุ14	ปี	ร้อยละ	82.05	และนกัเรยีน

อายุ	15	ปี	มีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน

เกณฑ์ปกติน้อยที่สุด	ร้อยละ	64.22	ดังตารางที่	2
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	 4.	 ปัจจยัเกีย่วกบัการเข้าถงึสือ่ทางเพศ	(β	=	-.405)	

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ	 (β	 =	 .092)	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 

เพื่อนสนิท	 (β	=	 -.155)	การควบคุมก�ากับของครอบครัว	

(β	 =	 .112)	 และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 (β =	 .088)	

สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยสามารถร่วมกันท�านายได	้

ร้อยละ	29.8	(R2	=	.298,	F
(5,	464)

	=	39.339,	p	<	.001)	

ดังตารางที่	3	

ตำรำงที่ 3	การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของ 

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	470)

                 ตัวแปร b Beta SE (b) t p

1.	 การเข้าถึงสื่อทางเพศ	 -.497	 -.405	 .051	 -9.797	 <.001

2.	 การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการ

					หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ			 .100	 .092	 .048	 2.079	 .038

3.		พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท				 -.297	 -.155	 .077	 -3.827	 <.001

4.		การควบคุมก�ากับของครอบครัว	 .247	 .112	 .093	 2.668	 .008

5.		ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 .117	 .088	 .056	 2.089	 .037

					ค่าคงที่		=	53.450	 	 	 3.651	 14.640	 <.001

R2adj	=	.290,		R2	=	.298,	F
(5,	464)

	=	39.339,	p	<.001

	 ซึ่งสร้างเป็นสมการท�านายได้ดังนี้

	 1.	 สมการท�านายในรูปคะแนนดิบ	ดังนี้

	 	 พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	 =	 53.450	 -	

.497	(การเข้าถงึส่ือทางเพศ)	+	.100	(การรบัรูค้วามสามารถ	

แห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ)	 -	 .297	

(พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเพื่อนสนิท)	 +	 .247	 (การ

ควบคมุก�ากบัของครอบครวั)	+	.117	(ทศันคตเิกีย่วกบัเรือ่ง

เพศ)

	 2.	 สมการท�านายในรูปคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้

  Z
พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค

	์=	-	.405	(Z
การเข้าถึงสื่อทางเพศ

)	

+	.092	(Z
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ

)	-	.155	

(Z
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท

)	 +	 .112	 (Z
การควบคุมก�ากับของครอบครัว

)	 

+	.088	(Z
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ

)

การอภิปรายผล

	 1.	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศ 

ที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 (ร้อยละ	 73.62)	 แสดงให ้

เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศที่ดี	ทั้งนี้

เนือ่งกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูกั่บบดิาและมารดา	

ท�าให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่	 และสภาพสังคม

ไทยยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมให้มีการรักนวลสงวนตัว	 

ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามา	แต่

ค่านิยมดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในสังคมไทย	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของกรมสขุภาพจติ	กระทรวงสาธารณสุข	(2550)	พบ

ว่าเยาวชนเหน็ว่าการรกันวลสงวนตวัเป็นส่ิงทีน่่าภาคภูมใิจ	

ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีค่า	 การโอบกอดในที่

สาธารณะเป็นสิ่งที่น่าอาย	 และจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียการเข้าถึงส่ือทางเพศค่อนข้าง

น้อย	การรับรู้ความสามารถแห่งตนในหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศค่อนข้างดี	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 

เพื่อนสนิทมีน้อย	 มีการควบคุมก�ากับของครอบครัวอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยรวมด	ี

ส่วนใหญ่พักอยู่บ้านกับบิดาและมารดา	 ได้มีการเรียนรู้ใน

การวางตัวและการปฏิบตัตินทีถ่กูต้องเหมาะสม	ครอบครวั

มีการถ่ายทอดส่ิงที่ดีมีคุณค่ากับเด็ก	 เด็กก็จะได้รับการ

ซมึซบัสิง่ทีดี่มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	(นริจุ	เมอืงมลู,	2558)	
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ท�าให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศได้

	 2.	 ปัจจัยท�านายพฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์	

มีดังนี้

	 	 2.1	 การเข้าถึงสื่อทางเพศ	จากการศึกษาครั้ง

นี้พบว่าปัจจัยการเข้าถึงสื่อทางเพศเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

มากที่สุดและสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมทางเพศที่

พึงประสงค์	ถ้าวัยรุ่นมีการเข้าถึงสื่อทางเพศน้อย	วัยรุ่นจะ

มีพฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์ดี	 เน่ืองจากปัจจุบัน

จ�านวนส่ือลามกได้เพิม่ขึน้	และสามารถเข้าถงึได้ง่ายซึง่เป็น

ปัจจัยเอื้อท่ีท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะ

สม	 เพราะเด็กวัยรุ่นเป็นวัยท่ีอยากรู้อยากลอง	 สอดคล้อง

กับการศึกษาที่ผ่านมาของสุมาลี	ตราชู	(2550)	พบว่า	สื่อ

ลามกต่าง	ๆ	ที่กระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศ	และ

ความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมทางเพศ	และการศึกษาของณมน	ธนินธญางกูร	

(2552)	เกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนระดับ

มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวัดขอนแก่น	ทีพ่บว่าสิง่กระตุน้ทางเพศมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(r	=	.305,	p	<	.05)	

	 	 2.2	 การรับรู ้ความสามารถแห่งตนในการ 

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 จากการศึกษาพบว่า

ปัจจัยการรับรู ้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรม

ทางเพศทีพ่งึประสงค์	การรับรูค้วามสามารถของตนเองเป็น

ความเช่ือของบคุคลท่ีคดิว่าตนเองสามารถปฏบิตัพิฤตกิรรม

ใดๆ	 ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นเมื่อวัยรุ่นมี

ความเชื่อว่าตนเองสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศได้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ที่จะน�าไปสู่การมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้	 (Bandura,	 1997)	 จากการ

ศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนดี	มีความ

เชื่อมั่นในตนเอง	 ท�าให้มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะปฏิเสธ

ในเรื่องที่ตนเองเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่สมควรกระท�า	

สอดคล้องกับการศึกษาของกนกพัชร	 ต่ายคนอง	 (2554)	

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลาย	พบว่าการรับรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม

เสีย่งทางเพศมอีทิธพิลต่อความตัง้มัน่ทีจ่ะมพีฤตกิรรมเสีย่ง

ทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(r	 =	 .407,	p	 <	 .001)	 และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วชัราภรณ์	บตัรเจรญิ	(2554)	ทีพ่บว่าการรบัรูค้วามสามารถ

ในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเป็นตัวแปรหน่ึงที่

สามารถร่วมท�านายพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศได้ร้อยละ	40.6	

(p	<	.001)

	 	 2.3	 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเพื่อนสนิท	

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของเพือ่นสนทิสามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมทางเพศที่

พงึประสงค์	ทัง้นีเ้พราะว่าเพือ่นเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลต่อการ

เสริมสร้างค่านิยม	 ลักษณะนิสัย	 ตลอดจนพฤติกรรมของ

เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างมาก	 เพราะเหตุว่าธรรมชาติของวัยรุ่น

จะมีความผูกพันและต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน

มากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 ต้องการให้เพ่ือนช่ืนชมและชอบพอ	 

ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มได้ง่ายเมื่อถูก

ชักชวน	 โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิท	 (กนกวรรณ	 สินรัตน์,	

2552)	สอดคล้องกับการศึกษาของตั้ม	บุญรอด	(2552)	ที่

พบว่าเพือ่นเป็นปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการมเีพศสัมพนัธ์ก่อน

วัยอันควร	 และผู้ที่มีเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเส่ียงสูง	 จะมี

โอกาสมเีพศสมัพนัธ์สงูเป็น	1.9	เท่า	ของกลุม่ทีม่เีพือ่นสนทิ

มีพฤติกรรมเสี่ยงต�่า

	 	 2.4	 การควบคมุก�ากบัของครอบครวั	จากการ

ศกึษาครัง้นีพ้บว่าการควบคมุก�ากบัของครอบครวั	สามารถ

ร่วมกันท�านายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	 และกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอยูก่บับดิาและมารดา	ท�าให้เดก็อยูใ่น

ความดูแลของบดิา	มารดา	ซึง่มกีารถ่ายทอดสิง่ทีด่มีคีณุค่า

กับเด็ก	ท�าให้เด็กได้รับการซึมซับสิ่งที่ดี	สอดคล้องกับการ

ศึกษาที่ผ่านมาซึ่งพบว่า	การควบคุมดูแลของบิดามารดามี

ผลต่อการรับรู้ของวัยรุ่นในการชะลอการมีเพศสัมพันธ์

ท�าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ช้าลง	 ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่ถูกการ

ควบคุมดูแลจะมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วข้ึน	 (Simpson,	 2001	

อ ้างถึงใน	 วัชราภรณ์	 บัตรเจริญ,	 2554;	 นรมนต์	 

มหาศิรมิงคล,	2548	อ้างถงึใน	วชัราภรณ์	บตัรเจรญิ,	2554)	

และบิดามารดาที่มีการควบคุมบุตรจะช่วยส่งเสริมให้บุตร

มีพฤติกรรมทางเพศที่ดี	(Miller,	1998	อ้างถึงใน	อรพินท์	

มณีวงศ์,	 2548;	 Jaccard,	 1993	 อ้างถึงใน	 อรพินท์	 

มณีวงศ์,	2548)

	 	 2.5	 ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ	จากการศึกษา



The Journal of Faculty of Nursing Burapha University Vol. 24 No. 2 April - June 201682

ครั้งนี้พบว่าทัศนคติเก่ียวกับเรื่องเพศ	 สามารถร่วมกัน

ท�านายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	ทั้งนี้เพราะว่าหาก

บุคคลมีความคิด	 ความเชื่อ	 ความรู้สึกที่ถูกต้องเหมาะสม

เรื่องเพศ	 ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้อง	 

เหมาะสม	ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความคิด	ความเชื่อ	

ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศ	 ก็จะท�าให้มีพฤติกรรมทาง

เพศที่ไม่เหมาะสมได้	(กัญญา	กลายสุข,	พรรณภา	เงินเส็ง	

และวรรณรัตน์	 มาก�าเนิด,	 2551;	 วิไล	 คูณค�า,	 2553)	

สอดคล้องกับการศึกษาของตั้ม	บุญรอด	(2552)	 เกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมี 

เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	อ�าเภอเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่ง

ในภาคใต้	 พบว่าผู้ที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับต�่าจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์สูงเป็น	4.6	 เท่าของการ

มีทัศนคติคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง	 และจาก

การศึกษาของเบญจรัตน์	สุทินเผือก	(2553)	พบว่าเจตคติ

ต่อพฤตกิรรมการละเว้นการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมคีวาม

สมัพนัธ์ทางบวกต่อพฤตกิรรมการละเว้นการมเีพสสัมพนัธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	.262,	p	<	.001)

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 พยาบาลชุมชนและบคุลากรด้านสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง

สามารถน�าปัจจยัทีพ่บว่าสามารถท�านายพฤตกิรรมทางเพศ

ทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน	ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

การด�าเนินงานให้สุขศึกษาและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม

พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	 โดยเน้นการเพิ่มทักษะ	

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ	 และเน้นครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วย	 โดย

เฉพาะสื่อทางเพศเพราะไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงจาก

แหล่งสื่อ	เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นพื้นฐาน	เพื่อน�าไปพัฒนา

รปูแบบโปรแกรมการส่งเสริมพฤตกิรรมทางเพศทีพ่งึประสงค์	

โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยทางเพศ	 และการสร้างเสริม

พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์	

	 2.	 ควรศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ใน

กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษาปกติ	 ได้แก่	 ผู้ที่ศึกษา

ในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย	 ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา	

เนือ่งจากมวีถิกีารด�าเนนิชีวติทีต่่างกนั	อาจมปัีจจัยทีม่คีวาม

สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

	 3.	 ศกึษาในเชงิคณุภาพโดยมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ

ด้านความคิดเห็นและมุมมองของวัยรุ่นในเรื่องพฤติกรรม

ทางเพศที่พึงประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง	 เนื่องจาก

บรบิทของสงัคม	และวฒันธรรมมกีารเปลีย่นแปลงไป	และ

แบบสอบถามเชิงปริมาณอาจจะไม่สะท้อนบริบท	 หรือ 

ผลที่แท้จริงของวัยรุ่น	 เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ

ที่พึงประสงค์ต่อไป	

กิตติกรรมประกาศ 

	 การศึกษาครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ผู้วิจัยขอ

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกลุ่มตัวอย่าง 
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