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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	เพื่อพัฒนาและทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวยัรุน่หญงิ	กลุม่ตวัอย่างเป็นวยัรุน่หญงิทีม่ปีระสบการณ์
การมีเพศสัมพันธ์และก�าลังศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ
ที่ตั้งในเขตภาคตะวันตก	เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้น	จ�านวน		374	คน	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม	แบบประเมนิทีมี่ค่าความเชือ่มัน่อยู่ในช่วง	.76-.94	และแบบวดัทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่	.77	เกบ็รวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงเดอืนมถุินายน	2558	วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น
	 ผลการวจิยัพบว่าแบบจ�าลองเชงิสาเหตพุฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวยัรุน่หญงิมคีวามสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดี	(				/	df	=	1.890,	GFI	=	.95,	AGFI	=	.92,	CFI	=	.97,	TLI	=	.95,	
RMR	=	.04,	RMSEA	=	.05)	ความต้ังใจในการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	และการแสวงหาความตืน่เต้นทางเพศ
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมได้แก่	การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	การสื่อสารกับมารดาของวัยรุ่นหญิงเกี่ยวกับ
การมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั	ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	และการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ของวัยรุน่หญงิได้ร้อยละ	81	(R2	=	.81,	p	<	.001)	ตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากท่ีสดุคอื	ความตัง้ใจในการมเีพศสัมพนัธ์
ทีป่ลอดภยั	(β	=	.88,	p	<	.001)	และเส้นทางอทิธพิลทีม่ค่ีาอทิธพิลสงูสดุคอื	ตวัแปรการรบัรู้การควบคมุพฤตกิรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ซึ่งส่งผลทางอ้อมผ่านความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ไปยังพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง	(β	=	.36,	p	<	.001)
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	 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนหญิงที่มีประสบการณ์
การมีเพศสัมพันธ์ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนสนิท	และส่งเสริมทัศนคติทางบวก	รวมท้ังเพ่ิมความมั่นใจและ
ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม	นอกจากนี	้โรงเรียนควรมกีจิกรรมนอกหลกัสตูรทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนหญงิ
อาชวีศกึษามศีกัยภาพในการควบคมุพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ร่วมกบัความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ	:		แบบจ�าลองเชิงสาเหตุ		พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย		วัยรุ่นหญิง

                       Abstract
	 The	purposes	of	this	causal	relationship	research	were	to	develop	and	test	the	causal
relationship	model	of	safe	sex	behaviors	in	female	adolescents.	The	samples	consisted	of	374
female	vocational	students	under	the	Office	of	the	Vocational	Education	Commission	in	the	western
region	of	Thailand	obtained	by	a	multi-stage	sampling	technique.	The	research	instruments
used	were	questionnaire,	the	assessment	forms	with	the	reliability	in	range	of	.76-.94,	and
the	scale	with	the	reliability	of	.77.	Data	were	collected	from	April	to	June,	2015.	Statistics
used	for	data	analysis	included	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	confirmatory
factor	analysis	(CFA),	and	structural	equation	modeling	(SEM).
	 The	findings	indicated	that	the	causal	model	for	safe	sex	behaviors	in	female	adolescents
was	consistent	with	empirical	data	at	a	good	level	(				/	df	=	1.890,	GFI	=	.95,	AGFI	=	.92,
CFI	=	.97,	TLI	=	.95,	RMR	=	.04,	RMSEA	=	.05).	Safe	sex	intentions	and	sexual	sensation
seeking	directly	affected	safe	sex	behaviors,	whereas	perceived	social	norms	for	safe	sex
behaviors,	mother-daughter	safe	sex	communication,	attitude	toward	safe	sex	behaviors,
and	perceived	safe	sex	behavioral	control	indirectly	affected	safe	sex	behaviors.	All	variables
were	able	to	jointly	predict	the	safe	sex	behaviors	of	female	adolescents	by	81	percent	(R2	=	.81,
p	<	.001).	The	best	predictor	was	safe	sex	intentions	(β	=	.88,	p	<	.001),	and	the	most	influential
influence	pathway	was	perceived	safe	sex	behavioral	control,	which	indirectly	affected	safe
sex	intentions,	leading	to	safe	sex	behaviors	in	female	adolescents	(β	=	.36,	p	<	.001).
	 This	study	suggested	that	nurses	should	promote	participative	activities	between
close	friends,	positive	attitudes,	and	increased	confidence	and	ability	in	controlling	behaviors
in	female	students	with	sexual	experience.	Additionally,	schools	should	develop	extracurricular
activities	that	enhance	female	vocational	students	the	potential	in	safe	sex	behavioral	control
in	addition	to	safe	sex	intentions.
Keywords	:		Causal	model,		Safe	sex	behaviors,		Female	adolescents
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	(acquired
immune	deficiency	syndrome:	AIDS)	เป็นโรคทีเ่กดิ
จากการติดเชือ้ไวรสัเอชไอว	ี(human	immunodeficiency
virus)	จากการรายงานสถานการณ์เอดส์ท่ัวโลก	ปี	ค.ศ.	2012
โดย	UNAIDS/	WHO	พบว่าผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เป็น
เยาวชนอายุ	15-24	ปี	ร้อยละ	39	ในขณะที่ผู ้หญิงมี
การติดเชือ้ถงึร้อยละ	47	ของผู้ตดิเชือ้รายใหม่	(UNAIDS,
2013)	ส�าหรับประเทศไทย	จากการเฝ้าระวังพฤติกรรม
การมเีพศสมัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอวี	พบว่าวยัรุน่อายุ
ระหว่าง	15-24	ปี	มกีารติดเชือ้เอชไอวเีพิม่ขึน้กว่าเท่าตัว
ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา	(คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	
วุฒิสภา,	2554)	และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ร้อยละ	70	เป็นเยาวชน	โดยมีการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งระหว่าง
ปี	พ.ศ.	2548-2555	ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.5	
เป็นร้อยละ	0.9	โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ในอัตราส่วน	2.2	:	1	โดยปัจจัยที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อ
เอชไอวมีากท่ีสดุในวยัรุน่คอื	การมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั
(วัชรพล	สีนอ,	2556)
	 ปัจจุบันพบว่าวัยรุ ่นหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การตดิเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ์เพิม่มากข้ึน	จากการทบทวน
วรรณกรรมเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์ของวยัรุน่ในประเทศไทย	พบว่าวยัรุน่มเีพศสมัพันธ์
กับคู่นอนหลายคน	มีการสลับแลกเปลี่ยนคู่นอน	และมี
คู่นอนท่ีเสีย่งต่อการติดเชือ้เอชไอวี	ทัง้นี	้มวียัรุน่เพยีงร้อยละ
20-30	เท่านั้น	ที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม�่าเสมอเมื่อมี
เพศสัมพันธ์	โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าตนเองไม่เสี่ยง
ต่อการตดิเชือ้เอชไอว	ีจงึมเีพศสัมพนัธ์โดยไม่มกีารป้องกนั
โดยวัยรุ่นหญิงร้อยละ	66.70	รับรู้ว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	(วารุณี	ฟองแก้ว	และคณะ,
2549)	และจากการส�ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนใน
ปี	2554-2555	ของสถาบนัรามจติต	ิ(2556)	พบว่าเดก็และ
เยาวชนร้อยละ	21	ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน
โดยเฉพาะนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาที่พบว่ายอมรับการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานถงึร้อยละ	24	ซึง่สูงกว่านกัเรยีน
กลุ่มอื่น

	 วยัรุน่หญิงระดบัอาชวีศกึษาเป็นกลุม่ท่ีมคีวามเสีย่งสงู
ต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์	เป็นกลุ่มที่มี
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด	โดยมีแนวโน้ม
การใช้สารเสพตดิและการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ก่อนมี
เพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	(เฉวตสรร	นามวาท
และสปิุยา	จนัทรมณ,ี	2554)	และจากการเฝ้าระวงัพฤตกิรรม
เสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพภาคตะวันตก
ข้อมลูการตดิตามสถานการณ์เดก็และเยาวชนจงัหวดัเพชรบรุี
ปี	2551-2552	พบว่านกัเรยีนหญงิเคยมเีพศสมัพนัธ์ร้อยละ
41.3	และยอมรับการอยูร่่วมกนัก่อนแต่งงานถงึร้อยละ	51.5
(กาญจนา	บญุส่ง	และคณะ,	2552)	และจากการส�ารวจล่าสดุ
พบว่าเยาวชนในเขตภาคตะวันตกมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ได้ป้องกนัอยูใ่นช่วงร้อยละ	24.14-40	โดยส่วนใหญ่มี
เพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรอืคูร่กั	สาเหตทุีไ่ม่ใช้ถงุยางอนามยั
เนือ่งจากคดิว่าปลอดภยั	ร้อยละ	35.3	(เขตบรกิารสขุภาพที	่5,
2557)
	 ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยัของวยัรุ่นหญงิได้แก่	ทศันคตต่ิอการใช้ถงุยาง
อนามยั	(Jenkins	et	al.,	2002;	Khumsaen	&	Gary,	2009)
การรับรูค้วามสามารถของตนเองเก่ียวกบัเพศ	(Powwattana,
2009)	ทักษะระหว่างบุคคล	โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง
เพือ่ให้มเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั	(Rasamimari,	Dancy,
Talashek,	&	Park,	2007)	ความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	(Srisuriyawet,	2006,	Rhodes,	Stein,
Fishbein,	Goldstein,	&	Rotheram-Borus,	2007)
การแสวงหาความท้าทายทางเพศ	ซ่ึงเป็นปัจจัยสาเหตุที่
ส�าคญัของการมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั
(Coulter,	2007)	อิทธิพลจากเพ่ือน	(ณฐาภพ	ระวะใจ,
2554)	บรรทัดฐานทางสังคมต่อการใช้ถุงยางอนามัย
(Wayuhuerd,	Phancharoenworakul,	Avant,	Sinsuksai,
&	Vorapongsathorn,	2010)	และการสื่อสารระหว่าง
วัยรุ่นหญิงกับมารดาเกี่ยวกับเพศ	(ชลนิทรา	แสงบุราณ,
2551;	ทกัษณิา	เมอืงใจ	และธรีวรรณ	ธรีะพงษ์,	2555)	ดงันัน้
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใน
วัยรุ่นหญิงจึงควรต้องพจิารณาถงึความเชือ่มโยงในปัจจยั
ดังกล่าว
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	 จากการทบทวนวรรณกรรมระหว่างปี	พ.ศ.	2545-
2557	พบว่าการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยัของวัยรุน่หญงิส่วนใหญ่เป็นการศกึษาพฤตกิรรม
การมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภัยโดยรวม	ซึง่กล่าวถงึความเสีย่ง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการต้ังครรภ์ไว้รวมกนั	หรอืหากมคีวามเฉพาะเจาะจง
กจ็ะเน้นเฉพาะเรือ่งการใช้ถงุยางอนามยั	(Khumsaen	&
Gary,	2009;	Wayuhuerd	et	al.,	2010)	มเีพยีงบางส่วน
ทีมุ่ง่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้ถงุยางอนามยัเพือ่ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์	การตดิเชือ้เอชไอวี
และโรคเอดส์	โดยส่วนใหญ่เป็นการศกึษารวมกันทัง้กลุม่วยัรุน่
ชายและหญิง	(Thato,	Charron-Prochownik,	Dorn,	
Albrecht,	&	Stone,	2003;	Rasamimari	et	al.,	2007;
Khumsaen	&	Gary,	2009)	แต่ไม่พบการศึกษาเฉพาะ
ในวยัรุน่หญงิ	และไม่พบการศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ
ที่เจาะจงเฉพาะพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ทีม่วัีตถปุระสงค์เพือ่ลดการตดิเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ์
	 พฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัของวยัรุ่น
หญงิ	เป็นการกระท�าหรอืการปฏบิตักิจิกรรมทางเพศเพือ่
ป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ีโรคเอดส์	ประกอบด้วยการใช้
ถุงยางอนามัย	การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
และการสื่อสารกับคู่นอน	(กันยารัตน์	กุยสุวรรณ,	น�าชัย 
ศภุฤกษ์ชยัสกลุ,	องัศินนัท์	อนิทรก�าแหง,	และวลิาสลกัษณ์
ชัววัลลี,	2556;	DiIorio,	Parsons,	Lehr,	Adame,	&
Carlone,	1992;	Haque	&	Soonthorndhada,	2009)
ซึง่จะเห็นได้ว่าองค์ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยัของวัยรุน่หญงิยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าความเข้าใจ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยของวัยรุ ่นหญิง	ส่วนใหญ่มีการศึกษาเป็น
ส่วนๆ	ขาดความเชือ่มโยงปัจจัยทีห่ลากหลายทีส่่งผลของ
วัยรุ่นหญิง	ขาดความจ�าเพาะในบริบทของผู้หญิง	ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับสังคมและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
การศึกษาปัจจยัเชงิสาเหตขุองวยัรุน่หญงิท่ีมปีระสบการณ์
การมีเพศสัมพันธ์	น่าจะช่วยให้สามารถอธิบายสาเหตุ
เห็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ทีป่ลอดภยัท่ีเหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทยมากข้ึน	โดยเฉพาะ

ในวัยรุ่นหญิงอาชีวศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา	เขตภาคตะวนัตก	ซึง่ผลการวจิยัทีผ่่านมา
พบว่ามเีพยีงการศกึษาข้อมลูและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรม
เสี่ยงทางเพศเท่านั้น	ไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่จะอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น
	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้น�าแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรม
ตามแผน	(The	Theory	of	Planned	Behavior)	ของ	Ajzen
(2006)	มาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาแบบจ�าลอง
เชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของ
วยัรุ่นหญงิ	โดยใช้ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผนมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาโมเดลร่วมกับตัวแปรที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม	เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภยัของวยัรุน่หญงิ	ผลทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นีจ้ะน�าไป
สู่ความเข้าใจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย
ของวยัรุน่หญงิในสงัคมไทยทีช่ดัเจนขึน้	และเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ของวัยรุ่นหญิงต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพือ่พัฒนาแบบจ�าลองความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ
ของพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวยัรุน่หญงิ
	 2.	เพือ่วิเคราะห์อทิธพิลทางตรง	อทิธพิลทางอ้อม
และอทิธิพลรวมของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยั	การรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมต่อพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	การสื่อสารกับมารดาของ
วยัรุน่หญิงเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย	การแสวงหา
ความตืน่เต้นทางเพศ	และความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน	(The	Theory	of	Planned	Behavior)	ของ	Ajzen
(2006)	เป็นทฤษฎพีืน้ฐานในการพฒันาแบบจ�าลองร่วมกบั
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ผลจากการทบทวนวรรณกรรม	มาเป็นแนวทางในการอธบิาย
ความสัมพนัธ์เชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยของวัยรุ ่นหญิง	โดยมีปัจจัยหลักที่ก�าหนด
พฤติกรรมคือ	ความตั้งใจ	(intention)	โดยมีตัวก�าหนด
ความต้ังใจ	3	ตวัแปร	ได้แก่	เจตคตต่ิอพฤตกิรรม	(attitude
toward	the	behavior)	บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
(subjective	norm)	และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	
(perceived	behavioral	control)	และจากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่าการแสวงหาความตืน่เต้นทางเพศ	(sexual
sensation	seeking)	และการสื่อสารระหว่างมารดากับ
วยัรุน่หญงิ	(mother-daughter	safe	sex	communication)
เป็นปัจจยัสาเหตุทีส่�าคญัต่อการมพีฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ไม่ปลอดภัย	(Hutchinson,	Jemmott,	Jemmott,
Braverman,	&	Fong,	2003;	Coulter,	2007)	ซึง่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ดังแผนภาพที่	1

แผนภำพที่ 1		แบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ
(causal	relationship	research)	โดยการวิเคราะห์
แบบจ�าลองสมการโครงสร้างเชงิเส้น	(structural	equation
modeling:	SEM)	โดยงานวจิยัได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย	์
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

 ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง	ประชากรเป็นวัยรุน่หญงิ
ที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์และก�าลังศึกษาใน
วทิยาลยัอาชวีศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีว
ศกึษาภาครฐั	ทีต่ัง้ในเขตภาคตะวนัตก	จ�านวน	8	จงัหวดั
ได้แก่	สพุรรณบรุ	ีกาญจนบรุ	ีนครปฐม	ราชบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์
สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	และเพชรบุรี	โดยมีเกณฑ์
การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างคอื	1)	เป็นวยัรุน่หญิงทีก่�าลงัศกึษา
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ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี	และในระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง	2)	เป็นนักเรียนในระบบการศึกษาปกติที่
ก�าลงัศกึษาในปีการศกึษา	2558	3)	มอีายอุยูใ่นช่วง	15-19
ปี	4)	มปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศชายในช่วง
3	เดอืนท่ีผ่านมา	และ	5)	ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั	ก�าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของ	Hair,	Black,	Babin,
Anderson,	and	Tatham	(2006)	ที่ว่าในการวิเคราะห์
แบบจ�าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นควรมีกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต�่าจ�านวน	300	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้น	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	374	คน
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้และดัดแปลงจากเครือ่งมอืวจิยัของผูอ้ืน่	รวมทัง้สิน้
8	ชุด	ดังนี้
	 	 ชดุที	่1	แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	ผูว้จิยั
สร้างขึ้น	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของ
วยัรุน่หญงิ	ประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบัอาย	ุระดบัการศึกษา
สถานภาพสมรสของบิดามารดา	บคุคลทีพ่กัอาศยัอยูด้่วย
และลักษณะท่ีพกัอาศยั	จ�านวน	5	ข้อ	และส่วนที	่2	พฤตกิรรม
ทางเพศของวยัรุน่หญิง	ประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบัอายุ
เมื่อมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก	บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ครั้งแรก	จ�านวนผู้ชายท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งหมด
และจ�านวนผูช้ายทีเ่คยมเีพศสัมพนัธ์ด้วยในช่วง	3	เดอืน
ทีผ่่านมา	จ�านวน	4	ข้อ	รวมจ�านวนทัง้สิน้	9	ข้อ	มลีกัษณะ
ค�าตอบเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค�า
	 	 ชุดที่	2	แบบประเมินการสื่อสารกับมารดา
เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ผูว้จัิยดดัแปลงจาก
แบบสอบถามการสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงทางเพศ	ของรุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์	และพรนภา
หอมสนิธุ	์(2557)	ซ่ึงดัดแปลงจากแบบวดั	The	Parent-teen
Sexual	Risk	Communication	Scale	ของ	Hutchinson
and	Wood	(2007)	ประกอบด้วย	2	ด้าน	คอื	ด้านความถี่
ในการสือ่สาร	จ�านวน	10	ข้อ	และด้านความสะดวกใจใน
การพดูคยุกบัมารดาเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย
จ�านวน	10	ข้อ	รวมจ�านวนทัง้สิน้	20	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่
ทัง้ฉบับเท่ากบั	.94	โดยด้านความถีใ่นการสือ่สารมลีกัษณะ
ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	จากคะแนน

1-5	ตัง้แต่ไม่เคยเลย	จนถงึท�าเป็นประจ�า	เกณฑ์การแปล
ความหมาย	คะแนนเฉลีย่ต�า่	หมายถงึ	มคีวามถีใ่นการสือ่สาร
น้อย	และคะแนนเฉล่ียสงู	หมายถึง	มคีวามถีใ่นการส่ือสาร
มาก	ส่วนด้านความสะดวกใจในการพูดคุยกับมารดา
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	มีลักษณะค�าตอบ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า	4	ระดบั	จากคะแนน	1-4	ตัง้แต่
ไม่สะดวกใจเลย	จนถึงสะดวกใจมาก	เกณฑ์การแปล
ความหมาย	คะแนนเฉลีย่ต�า่	หมายถงึ	มคีวามสะดวกใจใน
การพดูคยุน้อย	และคะแนนเฉลีย่สงู	หมายถงึ	มคีวามสะดวกใจ
ในการพูดคุยมาก
	 	 ชุดที	่3	แบบประเมนิการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ประกอบด้วย	2	ส่วน
คือ	ส่วนที่	1	แบบสอบถามความมั่นใจของวัยรุ่นหญิงใน
การทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	จ�านวน	10	ข้อ	และส่วนที่
2	แบบประเมนิการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุตนเอง
ให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	จ�านวน	10	ข้อ	รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น	20	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.85
โดยแบบสอบถามความมัน่ใจของวยัรุ่นหญงิในการทีจ่ะมี
เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบวดัการรบัรู้
ความสามารถตนเองในการลดความเสี่ยงของโรคเอดส์
ของกนัยารตัน์	กยุสวุรรณ	และคณะ	(2556)	ซึง่แปลและ
ดัดแปลงจากแบบวัด	Sexual	Risk	Behavior	Beliefs	
and	Self-efficacy	Scales	ของ	Barsen-Enquist	et	al.
(1996	cited	in	Fisher,	Davis,	Yarber,	&	Davis,
2011)	ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการใช้ถงุยางอนามยั
เมือ่มเีพศสัมพนัธ์	ด้านการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ
และด้านการสือ่สารกบัคูน่อน	มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า	6	ระดับ	จากคะแนน	1-6	ตัง้แต่ไม่มัน่ใจ
เลย	จนถึงมั่นใจมาก	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนน
เฉลี่ยต�่า	หมายถึง	มีความมั่นใจต�่า	และคะแนนเฉลี่ยสูง
หมายถึง	มีความมั่นใจสูง	ส่วนแบบประเมินการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมตนเองให้มีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย	ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด	The	Theory	of
Planned	Behavior	ของ	Ajzen	(2006)	ประกอบด้วย
3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการใช้ถงุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์
ด้านการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	และด้านการสือ่สาร
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กับคู่นอน	มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
5	ระดบั	จากคะแนน	1-5	ตัง้แต่ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง	จนถงึ
เหน็ด้วยอย่างยิง่	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนนเฉลีย่
ต�่า	หมายถึง	มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมต�่า	
และคะแนนเฉลี่ยสูง	หมายถึง	มีการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมสูง
	 	 ชดุท่ี	4	แบบประเมินความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด	The	Theory	of
Planned	Behavior	ของ	Ajzen	(2006)	ร่วมกับแนวคดิ
การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัยของ	DiIorio	et	al.	(1992)
ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านความตัง้ใจในการใช้ถงุยาง
อนามัยเมือ่มเีพศสมัพนัธ์	ด้านความตัง้ใจในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	และด้านความตัง้ใจในการสือ่สาร
กับคู่นอน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	13	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น
ทัง้ฉบบัเท่ากบั	.89	มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า	5	ระดับ	จากคะแนน	1-5	ตั้งแต่ไม่เป็นจริงอย่างยิ่ง
จนถงึเป็นจรงิอย่างยิง่	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนน
เฉลี่ยต�่า	หมายถึง	มีความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภยัน้อย	และคะแนนเฉลีย่สงู	หมายถึง	มคีวามตัง้ใจ
ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาก
	 	 ชดุท่ี	5	แบบประเมนิทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั	ผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบวดัทศันคติ
ต่อการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์	ของเจตจนัทร์
ล้วนเนตรเงิน	(2551)	ซึง่สร้างขึน้ตามแนวคดิ	The	Theory
of	Planned	Behavior	ของ	Ajzen	(2006)	ประกอบด้วย
2	ด้าน	คอื	ทศันคติด้านความรูส้กึ	และทศันคตด้ิานคณุค่า
รวมจ�านวนท้ังสิน้	20	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั
.76	มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดบั
จากคะแนน	1-5	ตัง้แต่ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง	จนถงึเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนนเฉลี่ยต�่า
หมายถึง	มทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอพฤตกิรรมการมเีพศสัมพนัธ์
ที่ปลอดภัย	และคะแนนเฉลี่ยสูง	หมายถึง	มีทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
	 	 ชดุท่ี	6	แบบประเมนิการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคม
ต่อพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ผูวิ้จยัสร้างขึน้
ตามแนวคิด	The	Theory	of	Planned	Behavior	ของ

Ajzen	(2006)	ประกอบด้วย	2	ด้าน	คือ	ด้านการรับรู้
ความคิดของบุคคลส�าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	และด้านการรับรู้การกระท�าของ
เพือ่นสนทิในการมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั
รวมจ�านวนทัง้สิน้	20	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั
.86	มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดบั
จากคะแนน	1-5	ตัง้แต่ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง	จนถงึเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนนเฉลี่ยต�่า
หมายถงึ	มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมต่อพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยน้อย	และคะแนนเฉลี่ยสูง
หมายถึง	มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมต่อพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาก
	 	 ชดุที	่7	แบบวดัการแสวงหาความตืน่เต้นทางเพศ
ผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบวดัการแสวงหาความท้าทายทางเพศ
ของกนัยารตัน์	กยุสวุรรณ	และคณะ	(2556)	ซึง่พฒันาจาก
แบบวดัการแสวงหาความท้าทายทางเพศ	ของ	Kalichman
et	al.	(1995	cited	in	Kalichman,	Simbayi,	Jooste,
Cain,	&	Cherry,	2006)	ทีส่ร้างขึน้ตามแนวคดิการแสวงหา
ความท้าทายของ	Zuckerman	(1994)	ประกอบด้วย
3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการแสวงหาความต่ืนเต้นเร้าใจและ
การผจญภัย	ด้านการไม่ยับยั้งชั่งใจ	และด้านความรู้สึก
เบือ่หน่ายง่าย	รวมจ�านวนทัง้สิน้	10	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ	.77	มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า	6	ระดบั	จากคะแนน	1-6	ตัง้แต่น้อยท่ีสดุ	จนถงึ
มากท่ีสุด	เกณฑ์การแปลความหมาย	คะแนนเฉลี่ยต�่า
หมายถงึ	มกีารแสวงหาความตืน่เต้นทางเพศน้อย	และคะแนน
เฉลีย่สงู	หมายถงึ	มกีารแสวงหาความตืน่เต้นทางเพศมาก
	 	 ชดุที	่8	แบบประเมนิพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบวัดพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์	ของกันยารัตน์	
กุยสุวรรณ	และคณะ	(2556)	ซ่ึงแปลและดัดแปลงจาก
แบบวดัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย	(Safer	Sex	Behavior
Questionnaire:	SSBQ)	ของ	DiIorio	et	al.	(1992)
ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการใช้ถงุยางอนามยั	เมือ่มี
เพศสัมพันธ์	ด้านการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
และด้านการสื่อสารกับคู่นอน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	11	ข้อ
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มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.80	มีลักษณะค�าตอบ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า	6	ระดบั	จากคะแนน	1-6	ตัง้แต่
ไม่เคยปฏิบัติเลย	จนถึงปฏิบัติทุกครั้ง	เกณฑ์การแปล
ความหมาย	คะแนนเฉลีย่ต�า่	หมายถึง	มพีฤตกิรรมการมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัน้อย	และคะแนนเฉลีย่สงู	หมายถงึ
มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาก
	 	 ส�าหรบัการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืนัน้	ผูว้จิยั
น�าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา	และทดสอบความตรงเชิงประจักษ์
โดยวัยรุ่นหญิงที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์
จ�านวน	10	คน	ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า	จากนั้น
น�าไปทดลองใช้กบัวยัรุน่หญิงทีม่คีณุสมบตัคิล้ายคลงึกบั
กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	หาค่าความเชือ่มัน่ด้วยวิธกีาร
ของครอนบาค	โดยพจิารณาจากค่า	Cronbach’s	alpha
coefficient	ต้ังแต่	.70	ขึน้ไป	(Burns	&	Grove,	2009)
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	โดยพบกลุม่ตวัอย่าง	แนะน�าตวั
ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการวจิยัและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
ด�าเนินการพิทักษ์สิทธิ์	โดยชี้แจงถึงสิทธิ์ในการถอนตัว
จากการวจิยั	รวมทัง้แจ้งว่าข้อมลูไม่มีการระบช่ืุอตวับคุคล
และชือ่สถาบนัการศกึษา	ซึง่ข้อมลูจะได้รบัการเกบ็รกัษา
เป็นความลับและน�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น	โดยจะ
น�าเสนอข้อมลูในภาพรวม	เมือ่กลุม่ตวัอย่างตดัสนิใจเข้าร่วม
การวิจัย	ให้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม	กรณี
กลุม่ตวัอย่างมอีายตุ�า่กว่า	18	ปี	จะให้ผูป้กครองลงนามแทน
จากนั้นแจกแบบสอบถาม	แบบประเมิน	และแบบวัดให้
กลุม่ตวัอย่างท�า	ใช้เวลาทัง้สิน้	30-45	นาท	ีทัง้นี	้ด�าเนนิการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถินุายน
2558
 กำรวเิครำะห์ข้อมลู	ก่อนการวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยั
ท�าการตรวจสอบข้อมลู	พบว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น
ในการวเิคราะห์องค์ประกอบและการวเิคราะห์แบบจ�าลอง
สมการโครงสร้างเชงิเส้น	จากนัน้วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิ
ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
วเิคราะห์แบบจ�าลองการวดั	โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน	(confirmatory	factor	analysis:	CFA)	

และการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น
(structural	equation	modeling:	SEM)

ผลกำรวิจัย
	 1.	ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	พบว่ามอีาย	ุ16	ปี
มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	30.20	โดยมอีายเุฉลีย่	16.82	ปี
(SD	=	1.29)	ก�าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู	ชัน้ปีที	่1	มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	34.20	สถานภาพ
สมรสของบิดามารดาคือ	คู่	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	57
ประมาณครึง่หนึง่พกัอาศยัอยูก่บับดิาและมารดา	คดิเป็น
ร้อยละ	53.20	และส่วนใหญ่พักอาศัยที่บ้านของตนเอง	
คิดเป็นร้อยละ	88
	 2.	พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า
ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ	15	ปี	คิดเป็น
ร้อยละ	35.10	โดยมีอายุเฉลี่ย	15.78	ปี	(SD	=	1.27)	
มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุน้อยทีส่ดุคอื	13	ปี	คดิเป็นร้อยละ
2.90	บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกส่วนใหญ่คือ
แฟน/คนรัก	คิดเป็นร้อยละ	96	จ�านวนผู้ชายที่เคยมี
เพศสมัพนัธ์ด้วยทัง้หมดคอื	1	คน	มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ
58	และจ�านวนผูช้ายทีเ่คยมเีพศสมัพนัธ์ด้วยในช่วง	3	เดอืน
ที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่คือ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	93.30
	 3.	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
เพือ่ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของตวัแปรแฝง	พบว่า
แบบจ�าลองการวดัของตวัแปรแฝงทกุตวัมคีวามสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	ตวัแปรสงัเกตทกุตวัเป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.001)	
โดยการไม่ยบัยัง้ชัง่ใจ	(sssb)	เป็นองค์ประกอบทีม่อีทิธพิล
ต่อการแสวงหาความต่ืนเต้นทางเพศ	(SSS)	มากท่ีสุด
(β	=	.94)	ความต้ังใจในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ	(intb)	เป็นองค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ในการมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั	(INT)	มากทีส่ดุ	(β	=	.73)
และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	(ssbb)
เป็นองค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	(SSB)	มากที่สุด	(β	=	.60)	ดังแสดงใน
แผนภาพที่	2
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	 4.	แบบจ�าลองเชงิสาเหตพุฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง	มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชงิประจกัษ์อยูใ่นระดับด	ี(					/	df	=	1.890,	GFI	=	.95,
AGFI	=	.92,	CFI	=	.97,	TLI	=	.95,	RMR	=	.04,
RMSEA	=	.05)	ตัวแปรแฝงในแบบจ�าลองได้แก่	การรบัรู้
บรรทัดฐานทางสังคมต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย	(PSN)	การสื่อสารกับมารดาของวัยรุ่นหญิง
เกีย่วกบัการมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	(COM)	การแสวงหา
ความตืน่เต้นทางเพศ	(SSS)	ทศันคติต่อพฤตกิรรมการมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภัย	(ATT)	การรับรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	(PBC)	และความตั้งใจใน
การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	(INT)	ทกุตวัแปรส่งผลต่อ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง	
(SSB)	โดยตวัแปรแฝงทัง้หมดในแบบจ�าลองสามารถร่วมกนั
ท�านายพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัของวยัรุน่
หญิงได้ร้อยละ	81	(R2	=	.81,	p	<	.001)	ตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากที่สุดคือ	ความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย	(β	=	.88,	p	<	.001)	และเส้นทางอิทธิพลที่มี
ค่าอทิธพิลสงูสดุคอื	ตวัแปรการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม
การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย	ส่งผลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจ
ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ไปยังพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวยัรุน่หญงิ	(β	=	.36,	p <	.001)
ดังแสดงในแผนภาพที่	2	และตารางที่	1

/df	=	1.890,	GFI	=	.95,	AGFI	=	.92,	CFI	=	.97,	TLI	=	.95,	RMR	=	.04,	RMSEA	=	.05

แผนภำพที่ 2  แบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

																		ของวัยรุ่นหญิง	หลังปรับแบบจ�าลอง
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กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
	 จากการศึกษาแบบจ�าลองเชิงสาเหตุพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง	สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุ
15	ปี	โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยที่สุดคือ	13	ปี
และพบว่าส่วนใหญ่มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกกบัแฟน/คนรกั
เนือ่งจากวยัรุน่หญงิเป็นช่วงทีม่พีฒันาการทางร่างกายเจรญิ
เตม็ที	่มีความอยากรูอ้ยากเหน็ในเรือ่งเพศ	จงึอาจถกูชกัจงู
ให้มเีพศสมัพนัธ์ได้ง่าย	อทิธพิลของฮอร์โมนเพศจะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ	ท�าให้อยากรู้
อยากเห็นในเรื่องเพศสูงขึ้น	(สมภพ	เรืองตระกูล,	2551)	
สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิลักษณ์	ตั้งกุลบริบูรณ์,
พักตร์วไิล	ศรแีสง,	ศภุวฒันากร	วงศ์ธนวสุ,	สดุาวดี	ศรสีดุตา,
และพร้อมจิต	ห่อนบุญเหิม	(2548)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์องค์ความรู ้ด้านการอบรมเลี้ยงดูและ
การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กนักเรียนและวัยรุ ่นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด	พบว่าวัยรุ่นมอง
การคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติ	และให้การยอมรับ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน	การมีพฤติกรรมการมี

เพศสมัพนัธ์กบัคนรกั	แฟน	หรอืเพือ่นสนทิ	มแีนวโน้มสงูขึน้
	 เมือ่พจิารณาตามสมมตฐิานการวิจยั	จากผลการวจิยั
ที่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย	อธิบายได้ว่าการรับรู ้
บรรทดัฐานทางสังคมต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภยัมอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภยั	เนือ่งจากการรบัรู้ต่อความคาดหวงัของสงัคม
การยอมรับ	และการรับรู้การกระท�าของบุคคลในสังคม
เป็นเสมือนแรงกดดันทางสังคมท่ีส่งผลต่อการกระท�า
พฤติกรรมของบุคคล	(Ajzen,	2005)	โดยเฉพาะบุคคล
ที่มีความส�าคัญต่อวัยรุ ่นหญิง	ได้แก่	คู่รัก	เพื่อน	บิดา
มารดา	และคร	ู(Kenyon,	Sieving,	Jerstad,	Pettingell,
&	Skay,	2010)	ซ่ึงบรรทัดฐานในกลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย
ของวัยรุ ่นหญิง	(โสพิน	โตธิรกุล,	2553)	และท�านาย
ความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ ์	(β	=	-.51,	p	<	.05)
(Doswell,	Kim,	Braxter,	Taylor,	Kitutu,	&	Hsu,
2003)	การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมโดยเฉพาะเพื่อน
จึงส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่นหญิง
 การแสวงหาความต่ืนเต้นทางเพศ	มีอิทธิพล
ทางตรงด้านลบต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ ์ที่

ตำรำงที่ 1		ค่าอิทธิพลแบบจ�าลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง
             
           ตัวแปรผล             ATT           PBC     INT           SSB

ตัวแปรสำเหตุ  DE        IE          TE           DE       IE        TE        DE        IE        TE       DE        IE        TE

PSN	 	 .75**							-											.75**									-										-										-	 					.25*						.46*						.71*	 -									.62*						.62*

COM	 	 		-											-													-											.26**						-								.26**						-											-	 		-											-									.09**				.09**

SSS	 	 		-											-													-													-										-										-										-											-										-								-.42**						-									.42**

ATT	 	 		-											-													-											.81**						-								.81**				.29*	 			.33**	 	.62*	 -									.54*						.54*

PBC	 	 		-											-													-													-										-										-								.41**							-									.41**					-									.36**					.36**				

INT	 	 		-											-													-													-										-										-										-											-										-									.88**						-									.88**

  		/df	=	1.890,	GFI	=	.95,	AGFI	=	.92,	CFI	=	.97,	TLI	=	.95,	RMR=	.04,	RMSEA	=	.05

สมการโครงสร้างตัวแปร		 ATT	 	 							PBC										 	 INT	 	 									SSB	

R-Square	 	 	 .56	 	 							.68	 	 	 .73	 	 										81	

* p <	.05,  ** p <	.001		DE	=	อิทธิพลทางตรง		IE	=	อิทธิพลทางอ้อม		TE	=	ผลรวมอิทธิพล
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ปลอดภยั	เน่ืองจากวยัรุน่มลีกัษณะทีช่อบความเสีย่ง	ท้าทาย
และความแปลกใหม่	สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา
เช่น	การศึกษาในทหารเกณฑ์	ทีพ่บว่าการแสวงหาความท้าทาย
ทางเพศเป็นปัจจัยสาเหตุที่ส�าคัญของการมีพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	(กันยารัตน์	กุยสุวรรณ	
และคณะ,	2556)	เช่นเดียวกบัผลการศกึษาทีพ่บว่าวยัรุน่
หญิงที่มีการแสวงหาความท้าทายทางเพศต�่าจะมีการใช้
ถุงยางอนามัยสงู	(β	=	.70,	p	<	.01)	และผูท่ี้มคีวามมัน่ใจสงู
ในการต่อรองกบัคู่นอนและมรีะดบัการแสวงหาความท้าทาย
ทางเพศต�า่	มคีวามสมัพนัธ์กบัจ�านวนคู่นอนจ�านวนน้อย
(β	=	.54,	p	<	.05)	(Ritchwood,	Penn,	DiClemente,
Rose,	&	Sales,	2014)
 การรบัรู้การควบคมุพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยั	มอิีทธพิลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภยั	อธบิายได้ว่าการควบคมุตนเองเป็นกระบวนการ
ภายในของบุคคลในการป้องกนัและยบัยัง้การกระท�า	ดงันัน้
ผลของการควบคมุตนเองจงึเป็นตวับ่งบอกการกระท�าทีอ่ยู่
ภายในบคุคล	จากผลการวจิยัแม้ว่าจะไม่มอีทิธพิลทางตรง
แต่พบว่ามอีทิธพิลทางอ้อม	สอดคล้องกบัการศกึษาของ
วรรณศิริ	ปิ่นทอง	(2549)	และการศึกษาของกุสุมาวดี
เรอืงแก้ว	(2549)	ท่ีพบว่าปัจจยัการควบคุมตนมคีวามสมัพนัธ์
และสามารถร่วมกับปัจจัยอื่นๆ	ในการท�านายพฤติกรรม
ทางเพศของวยัรุน่	และพฤติกรรมการป้องกนัการตดิเชือ้
เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ ่น	โดยการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
กับความต้ังใจในการกระท�าพฤตกิรรม	(r	=	.67, p	<	.001)
สอดคล้องกบัการศึกษาของ	Koniak-Griffin	and	Stein

(2006)	ที่พบว่าความสามารถของตนเองและการรับรู้
การควบคมุพฤตกิรรม	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัย	(r	=	.51,	p	<	.001;	r	=	.46,
p	<	.001)	เช่นเดียวกับการรับรู้การควบคุม	ก็สามารถ
ท�านายความตัง้ใจในการใช้ถงุยางอนามยัในกลุม่วยัรุน่หญงิ
ได้เช่นกัน	(β	=	.29,	p	<	.01)	(Cha,	Kim,	&	Patrick,
2008)
 ทัศนคตต่ิอพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภยั	ซึง่ทศันคตเิป็นการประเมนิการกระท�า	ถ้าบคุคล
มีความเช่ือว่าการท�าพฤติกรรมแล้วจะได้รับผลทางบวก
กจ็ะมแีนวโน้มท่ีจะท�าพฤตกิรรมนัน้	สอดคล้องกับการศกึษา
ทีผ่่านมาทีพ่บว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธ์กบั
การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมและความตัง้ใจ
ในการกระท�าพฤตกิรรม	(Sheeran	&	Abraham,	2003;
Villarruel,	Jemmott,	Jemmott,	&	Ronis,	2004)
ทศันคตทิางบวกต่อการมคีูน่อนหลายคนกเ็ป็นปัจจยัเสีย่ง
ทีส่�าคญัต่อการมคีูน่อนหลายคนของวยัรุน่หญงิ	(Yan	et	al.,
2009)	และทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยยังสามารถ
ท�านายการรบัรูก้ารควบคุมพฤตกิรรมในเพศหญงิอกีด้วย	
(β	=	.44,	p	<	.001)	(Cha	et	al.,	2008)	สอดคล้องกบั
การศึกษาเชงิคุณภาพของพรฤด	ีนธิริตัน์	(2554)	ทีศ่กึษา
เกีย่วกบัเหตผุลทีท่�าให้วยัรุน่ไทยไม่ใช้ถงุยางอนามยั	พบว่า
วัยรุ ่นหญิงมีทัศนคติไม่ดีหากคู่นอนใช้ถุงยางอนามัย
เพราะรูส้กึว่าฝ่ายชายแสดงถึงความไม่ไว้วางใจ	วยัรุ่นหญงิ
บางคนจงึไม่ให้ฝ่ายชายใช้ถงุยางอนามยัเพือ่ยนืยนัความรกั
นวลสงวนตัวและความซื่อสัตย์ของตนเองต่อคู่นอน
 ความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	มอีทิธพิล
ทางตรงต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	เป็นไป
ตามแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ	Ajzen	(2006)
ทีก่ล่าวว่าบคุคลจะกระท�าพฤตกิรรมใด	พฤตกิรรมนัน้ย่อม
เกิดจากความตั้งใจของบุคคลในการควบคุมปัจจัยต่างๆ
หากสามารถท�านายความตัง้ใจของบคุคลได้	กจ็ะสามารถ
ท�านายพฤตกิรรมได้	ดงัการศกึษาทีผ่่านมาทีพ่บว่าความต้ังใจ
ในการกระท�าพฤตกิรรมสามารถท�านายการเกดิพฤติกรรม
(β	=	.41,	p	<	.001)	และความต้ังใจในการใช้ถุงยาง
อนามยัสามารถท�านายการใช้ถงุยางอนามยัในกลุม่ผูห้ญงิ
ได้	(β =	.43,	p	<	.001)	(Rhodes	et	al.,	2007)	ส�าหรับ
การศึกษาในประเทศไทยพบว่าความต้ังใจในการใช้ถุงยาง
อนามยัสามารถท�านายการใช้ถงุยางอนามยัในกลุม่วยัรุน่
ไทย	(β	=	.35,	p	<	.001)	(Wayuhuerd	et	al.,	2010)
และความต้ังใจในการใช้ถุงยางอนามัยสามารถท�านาย
การใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนระดับอาชีวศึกษาไทย
(β	=	.40,	p	<	.01)	(Thato	et	al.,	2003)
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	 การสื่อสารกับมารดาของวัยรุ ่นหญิงเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	อธิบายได้ว่า
การสือ่สารกบัมารดาของวยัรุน่หญงิเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์
ทีป่ลอดภัยเป็นการให้ความรู	้ความเข้าใจ	ผ่านการพูดคยุ
แนะน�า	ให้ค�าปรกึษา	ระหว่างมารดาหรอืผูป้กครองท่ีเป็น
ผูห้ญงิกบัวยัรุน่หญงิ	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัย	ซึ่งการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใน
ครอบครัวไทยอาจยังพบได้น้อย	โดยเฉพาะการพูดคุย
ในกลุ่มผู้หญิง	ซึ่งสังคมไทยยังส่งเสริมไม่ให้วัยรุ่นหญิง
มเีพศสมัพนัธ์มากกว่า	เพราะหากพดูคุยเรือ่งการมเีพศสัมพนัธ์
ทีป่ลอดภัยอาจหมายถึง	การยอมรับการมเีพศสัมพนัธ์ใน
วยัเรยีนของบุตรสาว	ดังผลการวจิยัครัง้น้ีทีพ่บว่าวยัรุน่หญงิ
มีความถี่ในการสื่อสารกับมารดา	และความสะดวกใจใน
การพดูคยุกบัมารดาเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย
ในระดับปานกลาง	แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในระดับมาก	เช่นเดียวกับ
ตวัแปรอืน่ๆ	ท้ังน้ี	อาจเนือ่งมาจากแม้การสือ่สารกบัมารดา
ของวยัรุน่หญงิเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัจะไม่มี
อิทธิพลทางตรง	แต่ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา
ทีผ่่านมาซึง่ศกึษาในลักษณะของความสมัพนัธ์	โดยพบว่า
การสื่อสารระหว่างมารดากับสตรีวัยรุ่นเรื่องภาวะเสี่ยง
ทางเพศมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้ถงุยางอนามยั	(β	=	.07,	p	<	.01)	และมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	
(r	=	.34,	p	<	.01)	(Hutchinson	et	al.,	2003)	และ
การศึกษาของ	DiClemente,	Wingood,	Crosby,	Cobb,
Harrington,	and	Davies	(2001)	ที่พบว่าความถี่ใน
การส่ือสารเรือ่งเพศกบัพ่อแม่ต�า่สมัพนัธ์กบัการสือ่สารกบั
คูน่อนน้อย	(AOR	=	3.30)	และความมัน่ใจในการต่อรอง
เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต�่า	(AOR	=	1.80)
 โดยสรุป	จากผลการศึกษาแบบจ�าลองเชิงสาเหตุ
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวยัรุ่นหญงิที่
พบว่าแบบจ�าลองเชงิสาเหตพุฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง	มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชงิประจกัษ์อยูใ่นระดบัด	ีตวัแปรแฝงท้ังหมดในแบบจ�าลอง
ร่วมกันท�านายพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ของวยัรุน่หญงิได้ร้อยละ	81	อธบิายได้ว่าพฤตกิรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัของวัยรุน่หญงิเกดิจากความตัง้ใจ
ทีจ่ะมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีพฤตกิรรม
ตามแผนของ	Ajzen	(2006)	และทฤษฎกีารกระท�าด้วย
เหตุผลของ	Ajzen	and	Fishbein	(1980)	ที่กล่าวว่า
ความตั้งใจที่จะพยายามท�าพฤติกรรมมาก	แนวโน้มที่จะ
ท�าพฤติกรรมก็จะสูงขึ้น	โดยมีตัวแปรที่ร่วมกันก�าหนด
ความตัง้ใจคอื	ทศันคต	ิการรบัรูบ้รรทดัฐานของกลุม่เพือ่น
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
 จากแนวคิดของ	Green	and	Kreuter	(2005)
ซึง่เชือ่ว่าพฤติกรรมของบคุคลจะเกดิขึน้หรอืเปลีย่นแปลง
ได้	จะต้องมาจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของ
บคุคล	เช่นเดยีวกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบสนองกับ
สถานการณ์	ในส่วนของวยัรุน่	ปัจจยัภายในตวัหนึง่ทีพ่บว่า
เข้ามามีส่วนในพฤติกรรมของวัยรุ ่นคือ	การแสวงหา
ความตืน่เต้นทางเพศ	ซึง่วยัรุน่เป็นวยัทีม่รีะดบัการแสวงหา
ความท้าทายสงูสดุเม่ือเทยีบกบัวยัอืน่ๆ	(Zuckerman	&
Kuhlman,	2000)	วัยรุ ่นที่มีลักษณะชอบความเสี่ยง
ท้าทาย	และความแปลกใหม่	จงึมกัจะเข้าไปเกีย่วข้องกบั
พฤติกรรมเสี่ยง	เช่น	การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
การศกึษาทีผ่่านมาจงึพบว่าการแสวงหาความท้าทายทางเพศ
เป็นปัจจัยสาเหตุที่ส�าคัญของการมีพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั	(Coulter,	2007)	ในส่วนปัจจยั
ภายนอกที่นอกเหนือจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
คือ	การสื่อสารระหว่างวัยรุ่นหญิงกับมารดา	ซึ่งพบว่า
การสือ่สารระหว่างวยัรุน่หญิงกบัมารดาเรือ่งการคบเพือ่น
ต่างเพศ	มผีลต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภัย
ของวัยรุ ่นหญิง	(ชลนิทรา	แสงบุราณ,	2551;	ทักษิณา	
เมืองใจ	และธีรวรรณ	ธีระพงษ์,	2555;	Hutchinson
et	al.,	2003)	และการศึกษาของ	DiClemente	et	al.
2001)	ทีพ่บว่าความถีใ่นการสือ่สารเรือ่งเพศกบัพ่อแม่ต�า่
สัมพันธ์กับการสื่อสารกับคู่นอนน้อย	และความมั่นใจใน
การต่อรองเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต�่า	ดังน้ัน	
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จะเห็นได้ว่าตัวแปรทุกตัวทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกตามท่ีผูว้จิยัได้พฒันาแบบจ�าลองมานัน้	จงึร่วมกนั
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัในวยัรุน่
หญิงได้ร้อยละ	81

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	จากผลการวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายุน้อยทีส่ดุคอื	13	ปี	บคุคลทีว่ยัรุ่น
หญงิมเีพศสมัพนัธ์ด้วยครัง้แรกส่วนใหญ่คอื	แฟน/คนรกั
ดงันัน้	หลกัสตูรหรอืสถานศกึษา	และหน่วยบรกิารสาธารณสขุ
จงึควรส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
	 	 1.2	พยาบาลควรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีน
หญิงท่ีมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกบัเพื่อนสนิท	และส่งเสริมทัศนคติทางบวก	รวมทั้ง
เพ่ิมความม่ันใจ	และความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม
และอาจน�าไปประยกุต์ใช้ในกลุม่ท่ียงัไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์
ด้วย	เพือ่ส่งเสรมิความตัง้ใจในการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั
	 	 1.3	โรงเรียนควรมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสรมิให้นักเรียนหญงิอาชวีศกึษามศัีกยภาพในการควบคมุ
พฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ร่วมกบัความตัง้ใจ
ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่นหญิง
ตัง้แต่เริม่เข้าสูว่ยัเจรญิพันธุ	์ส�าหรบันกัเรยีนหญงิในช่วงชัน้
ที	่2
	 	 2.2	ควรพัฒนาโปรแกรมทีม่เีพือ่นสนิทร่วมใน
กิจกรรม	ร่วมกบัการส่งเสรมิทศันคตทิางบวก	และมกีารเพ่ิม
ความม่ันใจในการมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัในกลุม่นกัเรยีน
หญิงทีมี่ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์	และอาจน�าโปรแกรม
ไปศึกษาในกลุม่ทีย่งัไม่เคยมเีพศสัมพนัธ์ด้วย	เพือ่ส่งเสรมิ
ความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
	 	 2.3	ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ความต้ังใจในการมีเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	ระหว่างนกัเรยีน

หญงิท่ีมปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์กบัท่ีไม่มปีระสบการณ์
การมีเพศสัมพันธ์
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