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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง แบบกลุม่ เดียววัดก่อนหลังการทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์ การวิจยั เพือ่ ศึกษาผล
ของโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียนต่อความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่ ตัวอย่างได้แก่นกั เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัด
พิษณุโลกจ�ำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ Dependent t-test และแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น หลังเข้าร่วมโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.01 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 ไม่เคยถูกรังแกหรือข่มเหงให้มีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 84.4 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
กับใครมาก่อน ร้อยละ 65.2 ไม่คิดที่จะมีรักในวัยเรียน ร้อยละ 58.2 มีถุงยางอนามัย เมื่อต้องการใช้ทุกสถานการณ์ แต่ยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 93.8 ไม่มั่นใจว่าจะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ทุกครั้ง และ ร้อยละ 88.4 ไม่แน่ใจ
ว่าจะคุยกับแฟนอย่างจริงจังเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์
ค�ำส�ำคัญ: โครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ABSTRACT

This study is quasi-experimental research pre-posttest design. The objectives of this study were
to examine the effects of the safety love in school project on sex educational knowledge of students
in secondary school and sexual risk behaviors of students in secondary school. The subjects were 112
students in grade 7-9, at a secondary school in Phitsanulok. Instruments used in this study composed
of sex educational knowledge test and sexual risk behavior questionnaire. Data were analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Dependent t-test. The results of the study showed
that after participating in the safety love in school project, mean score of sex educational knowledge of
students were statistically significant higher than those than before participating in the project (p<0.01).
All samples (100%) had never been bullied or persecuted for sex; 84.4% had never had sex with anyone
before; 65.2% did not think about love in school; 58.2% had condoms to use all situations. However,
93.8% did not sure whether they could refuse to have sex without protection all times; and 88.4% did
not sure how to talk about a sexually transmitted disease prevention and pregnancy prevention with
their girlfriends or boyfriends.
KEYWORDS: Safety Love in School Project, Sex educational Knowledge, Sexual Risk behavior

บทน�ำ

วั ย รุ ่ น เป็ น กลุ ่ ม วั ย ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศสู ง
กว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นวัยที่ไวต่อการยอมรับสิ่งใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีความคิด
เป็นของตนเอง และต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน มี
พฤติกรรมที่กล้าเสี่ยง ชอบทดลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ
โดยเฉพาะเรือ่ งเพศ อันเป็นผลมาจากพัฒนาการตามวัยและ
ฮอร์โมนเพศที่เพิ่มขึ้น (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2547) ประกอบกับ
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ท�ำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร การส�ำส่อนทางเพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ เช่น
การรักร่วมเพศ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ และปัญหาการท�ำแท้ง (ชืน่ ฤทัย
กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล, วาสนา
อิ่มเอม, 2548) จากการส�ำรวจของ Duxex Global Sex
Survey 2005 พบว่า วัยรุ่นไทยในปัจจุบันเริ่มมีเพศสัมพันธ์
เร็วขึ้น ง่ายขึ้น มากขึ้น คู่รักชาวไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
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เมื่อมีอายุเฉลี่ย 16.2 ปี และมีแนวโน้มว่าการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกจะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยลงเรื่อยๆ (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นช่อง
ทางให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็วก่อให้เกิดปัญหาการตั้ง
ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ การท�ำแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคของศูนย์
ข้อมูลทางระบาดวิทยา ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา่ สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ของประเทศไทย มีแนวโน้มผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ ทุกปี ตัง้ แต่
พ.ศ.2549-2552 กลุม่ อายุทมี่ อี ตั ราป่วยสูงสุด คือ กลุม่ อายุ
15-24 ปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
แนวโน้มว่าวัยรุน่ มีเพศสัมพันธ์เมือ่ อายุยงั น้อย ผลการ
ส�ำรวจของกลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ งานควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ.2549 ส�ำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยม 2 ซึง่ เก็บข้อมูลจาก 5 สถาบันการศึกษา ในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่านักเรียนมีประสบการณ์ทางเพศ ชายร้อยละ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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5.06 หญิงร้อยละ 0.5 และอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกคือ 12 ปี ทั้งหญิงและชาย ซึ่งอายุน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศไทยที่มีอายุเฉลี่ยของการการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก เท่ากับ 16.2 ปีและค่าเฉลี่ยของทั่วโลก คือ 12.2 ปี
ผลกระทบของการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควร
ของเด็กวัยรุ่นมีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม วัยรุ่น
ทีม่ เี พศสัมพันธ์ตงั้ แต่อายุยงั น้อย มักมีปญ
ั หาพฤติกรรมเสีย่ ง
อย่างอืน่ ร่วมด้วย เช่น การสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า การเสพสารเสพติด
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายอย่างอื่น พฤติกรรมก้าวร้าว ปัญหา
อารมณ์ซึมเศร้า รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย
การขาดการป้องกันตั้งครรภ์ และการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันของชาย-หญิง ที่ยังไม่
ได้แต่งงานกันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มท�ำงาน วัยรุ่นทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา แต่ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานี้สังคม
ไทยยังไม่ยอมรับ เนือ่ งจากยังเป็นวัยทีก่ ำ� ลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยของตนเองได้ ยังไม่มคี วามพร้อม
ต่อปัญหาทีต่ ามมา เช่น การเลีย้ งดูบตุ ร การว่างงาน บางกรณี
ตัดสินใจท�ำแท้งโดยหวังว่าเมื่อไม่ตั้งครรภ์แล้วจะสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ ซึ่งอาจเป็น
อันตรายขั้นรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การตกเลือด การติดเชื้อ
รุนแรง จนถึงท�ำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมา บางกรณีก็ปล่อย
ให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา ส่งผลให้ต้องออกจากการศึกษา
กลางคันซึ่งจะมีผลกระทบด้านจิตใจตามมา มักจะมีความ
รู้สึกว่าตนท�ำผิดเกิดความกลัว ความรู้สึกผิดและละอายใจ
วิตกกังวล เกิดภาวะซึมเศร้า เป็นต้น (สุกญ
ั ญา อ่อนจู, 2552,
ศิรพิ ร จิรวัฒน์กลุ และคณะ, 2554) เพือ่ ป้องกันปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมทางเพศซึ่งท�ำให้มีผลต่อสุขภาพ
วัยรุ่น ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ และผลงานวิจัย ได้ให้ความเห็นว่า
ควรเร่งให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างปลอดภัยแก่เด็กและ
เยาวชนอย่างเร่งด่วน เพราะครูมักไม่กล้าสอน เนื่องจาก
เกรงว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ให้
ค�ำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศ เช่น การตั้งครรภ์ เป็น
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ในโรงเรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาจะมีหัวข้อการสอนเรื่องเพศศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ความสนใจของนักเรียนยังไม่
ถึงตัวผู้เรียน และกระตุ้นให้นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่เกิดการ

ตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ (ศิรพิ ร จิรวัฒน์กลุ และคณะ, 2554)
ดังนั้น คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากเชลล์ เ มนคลิ นิ ก โรงพยาบาล
พุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลกจึ ง ได้ ส นใจศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ผลของโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน ต่อความรูแ้ ละ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยลักษณะ
ของโครงการจะเป็นการให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะชีวติ ของ
วัยรุ่นให้มีศักยภาพในการสร้างภูมิต้านทานต่อพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดกลุ่มแกนน�ำ
อาสาสมัครวัยรุ่นในโรงเรียน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ
เป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างโรงเรียน และองค์กรในชุมชน อันจะเป็นประโยชน์
ให้ เ กิ ด การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของนั ก เรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาผลของโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัย
เรียนต่อความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แนวทางส�ำหรับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ในการ
ออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ และป้องกันการเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ได้แนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
รู ป แบบกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา
และป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียว
วัดก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest
design) โดยจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง รักอย่าง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ปลอดภั ย ในวั ย เรี ย นต่ อ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยนักเรียน ทีก่ ำ� ลังศึกษา ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 32 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ�ำนวน 42 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 38 คน
รวมจ�ำนวน 112 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย ได้แก่
1. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับเพศศึกษา จ�ำนวน
20 ข้อ แบบเลือกตอบถูก ผิด ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ จ�ำนวน 13
ข้อ ที่ผู้วิจัยดัดแปลงจาก องค์การแพธ (PATH) (2550) เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ
3. แผนการสอนโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัย
เรียน ผู้วิจัยดัดแปลงจาก องค์การแพธ (PATH) (2550)

การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือ

1. แบบทดสอบความรู้ เกีย่ วกับเพศศึกษา มีขนั้ ตอน
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น
1.2 สร้างแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา
จ�ำนวน 20 ข้อ แบบเลือกตอบถูก ผิด
1.3 น�ำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
ไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นอาจารย์พยาบาลมีประสบการณ์สอนเรือ่ ง
เพศศึกษาในวัยรุ่น และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานให้ค�ำ
ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น จ�ำนวน 3 ท่าน
1.4 น�ำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
มาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
1.5 ตรวจสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ โดย
การน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่

10

3 โรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกัน จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำ
คะแนนมาหาค่าความเที่ยงโดยเข้าสูตร KR20 ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.69
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีขั้นตอน
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษา และแปลงแบบสอบถามพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ จากคู่มือ โครงการก้าวอย่างเข้าใจ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ “เพศศึกษา” ขององค์การแพธ (PATH)
1.2 พัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
จ�ำนวน 13 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ
1.3 น�ำแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นอาจารย์พยาบาลมีประสบการณ์สอนเรือ่ ง
เพศศึกษาในวัยรุ่น และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานให้ค�ำ
ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น จ�ำนวน 3 ท่าน
1.4 น�ำแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมา
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
1.5 ตรวจสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ โดย
การน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปี
ที่ 3 โรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกัน จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำ
คะแนนมาหาค่าความเทีย่ งโดยใช้สตู รสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของ
ครอนบาค (Alpha Coefficient of Cronbach) ได้คา่ ความ
เที่ยงเท่ากับ 0.87
3. แผนการสอนโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัย
เรียน มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆ เรื่อง รักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน
3.2 เขียนแผนการสอนโครงการรักอย่างปลอดภัย
ในวัยเรียน โดยดัดแปลงจาก องค์การแพธ (PATH) (2550)
3.3 น�ำแผนการสอนโครงการรักอย่างปลอดภัย
ในวัยเรียน ไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content
validity) โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น อาจารย์ พ ยาบาลมี
ประสบการณ์สอนเรื่อง เพศศึกษาในวัยรุ่น และพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น
จ�ำนวน 3 ท่าน
3.4 น�ำแผนการสอนโครงการรักอย่างปลอดภัย
ในวัยเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผูว้ จิ ยั ประชุมคณะกรรมการท�ำงานในพืน้ ที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนจากโรงเรียน ศูนย์
สุขภาพชุมชน และเซลล์แมนคลินกิ โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก
1.2 ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยฯ เพื่อรับรองโครงการวิจัย
และส่งโครงการวิจยั ถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน เพือ่ ขออนุญาต
เก็บข้อมูล
1.3 หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยพบรอง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ ตัวแทนครูประจ�ำชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และ
ก�ำหนดเวลาในการวิจยั รวมทัง้ อธิบายให้กลุม่ ตัวอย่างทราบ
เพือ่ ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจยั และชีแ้ จงพิทกั ษ์
สิทธิก์ ลุม่ ตัวอย่างด้วยวาจา ได้แก่ การให้ขอ้ มูลถึงการเข้าร่วม
หรือปฏิเสธ การรักษาความลับของข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล
ในภาพรวมไม่เปิดเผยข้อมูลชื่อและนามสกุลที่แท้จริงของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยไม่มีผลใดๆ
ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมจึงเริ่ม
ด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
2. ขั้นด�ำเนินการ
2.1 ผู ้ วิ จั ย ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบทดสอบ
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา และตอบแบบสอบถามพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ
2.2 ด�ำเนินโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน
กิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้
• กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน โดยด�ำเนินการ
สอน โดยแบ่งเป็นระดับชั้น (ม.1-ม.3) ชั้นละ 1 ครั้ง ครั้งละ
3 ชั่วโมง ผ่านละครสั้นโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่
3 เป็นผู้แสดง และมีนักศึกษาพยาบาลฯ เป็นพี่เลี้ยงประจ�ำ
กลุ่มๆ ละ 2 คน กิจกรรมกลุ่มเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากตัว
ละคร ทัง้ หมด 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นบทละครและโจทย์เกีย่ ว
กับทักษะการปฏิเสธ ตอนที่ 2 เป็นบทละคร และโจทย์เกีย่ ว
กับความรู้ในการคุมก�ำเนิด และตอนที่ 3 เป็นบทละครและ
โจทย์เกีย่ วกับผลกระทบของการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน จากนัน้
ให้กลุม่ ร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์จากตัวละคร และสุม่ ให้แต่ละ

กลุ่มน�ำเสนอ และหลังจากนั้นผู้วิจัยสรุปความรู้ ทักษะและ
ข้อคิดในภาพรวม พร้อมทั้งช่องทางการให้ค�ำปรึกษา
• จัดกิจกรรมธรรมะ (เยาวชนพบพระ) 1 ครั้ง
3 ชั่วโมง นักเรียนทุกระดับชั้น โดยพระมหาสมเกียรติ จาก
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ในประเด็นบุญคุณพ่อแม่
ในวัยเรียน
• จัดกิจกรรมคู่บัดดี้ ดูแลสุขภาพ
• ค้นหาและรับสมัครแกนน�ำของนักเรียนทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาเพือ่ นนักเรียนเบือ้ งต้น ประสานกับผูว้ จิ ยั
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หา หรือพบกลุม่ เสีย่ ง โดยแกนน�ำแต่ละชัน้ จะ
ได้รับการส่งเสริมท�ำกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศ
ศึกษาทั้งใน และนอกโรงเรียน
2.3 ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบทดสอบความ
รู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
โดยค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของคะแนนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา
และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และค�ำนวณ Dependent t-test เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา

สรุปผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 และ 3 จ�ำนวน 32 คน 42 คน และ 38 คน ตามล�ำดับ
คิดเป็นร้อยละ 28.57 37.50 และ 33.93 ตามล�ำดับ
(ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1)
2. ค่าเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา ของกลุม่ ตัวอย่าง
ภาพรวม ก่อนเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 11.91 (SD = 1.62)
ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับชั้น
จ�ำนวน
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
32
28.57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
42
37.50
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38
33.93
รวม
112
100.00
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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และหลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 13.90 (SD = 2.39) เมื่อ
แยกตามระดับชัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเข้าร่วม
โครงการ มีคา่ เฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เท่ากับ 11.53
(SD = 1.56) และหลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 11.91 (SD =
1.78) ชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเข้าร่วม
โครงการ มีคา่ เฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เท่ากับ
12.69 (SD = 1.84) และหลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 15.00
(SD = 2.52) และระดับชัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เข้าร่วมโครงการ มีคา่ เฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เท่ากับ
12.57 (SD = 1.83) และหลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 14.39
(SD = 1.98) (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ระดับชั้น

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม
โครงการฯ โครงการฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11.53
11.91
(SD = 1.56) (SD = 1.78)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12.69
15.00
(SD = 1.84) (SD = 2.52)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.57
14.39
(SD = 1.83) (SD = 1.98)
เมื่อศึกษาผลของโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัย
เรียนต่อความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ของนักเรียนมัธยมต้น ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน เท่ากับ
11.91 และ 13.89 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรูก้ อ่ นและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ดังแสดงราย
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบความรูเ้ กีย่ ว
กับเพศศึกษา ของนักเรียนมัธยมต้น ก่อนและหลังเข้า
ร่วมโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน (N=112)

X
11.91
13.89

ก่อน
หลัง

12

SD
1.62
2.39

t
-7.545**

3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 ไม่เคยใช้บริการหญิง/ชาย
ขายบริการ และไม่เคยถูกรังแกหรือข่มเหงให้มีเพศสัมพันธ์
ร้อยละ 84.8 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ใครมาก่อน ร้อยละ 62.5
เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก โดยใช้ถุงยางอนามัย
แต่ก็ยังพบว่า ร้อยละ 37.5 เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือ
คนรัก โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และภาพรวม ร้อยละ 93.8
มั่นใจว่าสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้
ทุกครั้ง ร้อยละ 88.4 มั่นใจว่าสามารถคุยกับแฟนได้อย่าง
จริงจังเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 65 ไม่มั่นใจว่าไม่คิดที่จะมีรักในวัยเรียน
ร้ อ ยละ 58 ไม่ มั่ น ใจมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 2 และ 3 มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่แตกต่างจากภาพรวม จะมีเพียง
ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่พบว่า ร้อยละ 50 มีทั้ง ว่ามี
ถุงยางอนามัย เมื่อต้องการใช้ทุกสถานการณ์ ร้อยละ 56.3
ไม่มั่นใจว่าจะดูออกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับฉันเคยมีเพศ
สัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน และร้อยละ 55.4 ไม่มั่นใจว่าจะ
มีเพศสัมพันธ์กับคนๆ เดียวเท่านั้น หากเมื่อแยกวิเคราะห์
ตามระดับชัน้ พบว่า ทุกระดับชัน้ ทัง้ มัน่ ใจ และไม่มนั่ ใจว่าจะ
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ทุกครั้ง (ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4)

การอภิปรายผล

1. ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา

จากผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง มีความรูเ้ กีย่ วกับ
เพศศึกษาเพิม่ ขึน้ ภายหลังเข้าร่วมโครงการรักอย่างปลอดภัย
ในวัยเรียน โดยความรูก้ อ่ นเข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ 11.91
(SD = 1.62) และหลังเข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ 13.90 (SD =
2.39) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น สอดคล้องกับ
กัญญา กลายสุข พรรณนภา เงินเส็ง และวรรณรัตน์ มาก�ำเนิด
(2552) พบว่า ความรู้เรื่องผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเสีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น ซึ่งความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
รวมถึงทราบข้อดี ข้อเสียที่ถูกต้องจะช่ ว ยท� ำ ให้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม โครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน
มีการให้ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น ทักษะ
การปฏิเสธ การคุมก�ำเนิด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์วัยรุ่น กระบวนการให้ความรู้ผ่านละครสั้น
ให้ นั ก เรี ย นตอบปั ญ หา หรื อ แก้ ไขสถานการณ์ ภ ายใต้
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการให้ความรู้โดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ เขมิกา สมบัติโยธา
สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสุภเวช บุตรศรีภูมิ (2556) ที่พบว่า
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนมากขึ้น
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะที่จ�ำเป็นในการน�ำไปใช้ใน
การป้องกันโรคในชีวิตประจ�ำวันได้

2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ
100 ไม่เคยใช้บริการหญิง/ชายขายบริการ และไม่เคย
ถูกรังแกหรือข่มเหงให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 84.8 ไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์กับใครมาก่อน ร้อยละ 62.5 เคยมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนหรือคนรัก โดยใช้ถุงยางอนามัย แต่ก็ยังพบว่า
ร้อยละ 37.5 เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก โดยไม่ใช้
ถุงยางอนามัย และภาพรวม ร้อยละ 93.8 ไม่มนั่ ใจว่าสามารถ
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ทุกครั้ง ร้อยละ
88.4 ไม่มั่นใจว่าสามารถคุยกับแฟนได้อย่างจริงจังเรื่องการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ ร้อยละ
65 ไม่มนั่ ใจว่าไม่คดิ ทีจ่ ะมีรกั ในวัยเรียน ร้อยละ 58 ไม่มนั่ ใจ
ว่ามีถุงยางอนามัย เมื่อต้องการใช้ทุกสถานการณ์ ร้อยละ
56.3 ไม่มั่นใจว่าจะดูออกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับฉันเคยมี

ตารางที่ 4

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
1. ฉันเคยใช้บริการหญิง/ชายขายบริการ
2. ฉันเคยถูกรังแก/ข่มเหงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
3. ฉันมั่นใจว่าฉันปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ทุกครั้ง
4. ฉันคุยกับแฟนของฉันอย่างจริงจังเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์
5. ฉันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อน
6. ฉันมั่นใจว่าหลังจากเราตกลงเป็นแฟนกันแล้ว แฟนของฉันจะไม่มี
เพศสัมพันธ์กับใครอีก
7. ฉันไม่คิดที่จะมีรักในวัยเรียน
8. ฉันเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนหรือคนรัก
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
9. ฉันเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
10. ฉันมั่นใจว่าคู่ของฉันใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
กับคนอื่น
11. ฉันมีถุงยางอนามัย เมื่อต้องการใช้ทุกสถานการณ์
12. ฉันดูออกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับฉันเคยมีเพศสัมพันธ์
กับคนอื่นมาก่อน
13. ฉันมั่นใจว่าฉันจะมีเพศสัมพันธ์กับคนๆ เดียว เท่านั้น

ร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศภาพรวม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
ไม่มั่นใจ
100.0
100.0
6.3
93.8
9.8
1.8
88.4
84.8
34.8

15.2
-

65.2

65.2
-

16.1
63.4

18.8
36.6

45.5

62.5
-

37.5
54.5

58.0
56.3

4.5
6.3

37.5
37.5

55.4

1.8

42.9

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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เพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนและร้อยละ 55.4 ไม่มั่นใจว่า
จะมีเพศสัมพันธ์กบั คนๆ เดียวเท่านัน้ หากเมือ่ แยกวิเคราะห์
ตามระดับชั้น พบว่า ทุกระดับชั้นทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 1 2
และ 3 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่แตกต่างจากภาพรวม
จะมีเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พบว่า ร้อยละ 50 มีทั้ง
มั่ น ใจ และไม่มั่นใจว่าจะปฏิเ สธการมีเ พศสัมพันธ์แ บบ
ไม่ป้องกันได้ทุกครั้ง
จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ศึกษาก่อนทีด่ ำ� เนินการตามโครงการรักอย่างปลอดภัย
ในวัยเรียนเพือ่ ศึกษาพฤติกรรเสีย่ งทางเพศทีเ่ กิดขึน้ จริงของ
กลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็น
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการหญิง/ชายขาย
บริการ ซึง่ ในสังคมไทยปัจจุบนั เด็กวัยรุน่ ไม่นยิ มทีซ่ อื้ บริการ
แต่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ มณเฑียร คณาสวัสดิ์ (2557) พบว่า นักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง ในจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2553-2554 ส่วนใหญ่
มักมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคนรัก อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรังแกหรือข่มเหงให้มีเพศ
สัมพันธ์ ซึง่ ประเด็นนีม้ คี วามแตกต่างกับข่าวทีพ่ บในปัจจุบนั
ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(2556) รายงานสถานการณ์เรือ่ งเพศทีโ่ ดดเด่นในรอบ 13 ปี
พบว่าการข่มขืน เป็นสถานการณ์หรือข่าวที่พบบ่อยที่สุดใน
สถานการณ์หรือข่าวทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ ในช่วงปี 2541-2553
พบว่ามีสถานการณ์หรือข่าวข่มขืนจ�ำนวนมากถึง 8,902 ข่าว
หรือปีละ741 ข่าว โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีหลัง คือ พ.ศ.
2551-2553 กว่าครึ่งของข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ทางเพศเป็นเรื่องของการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ซึ่งถือเป็นการ
สะท้อนภาพความเป็นสังคมที่มีอันตรายทางเพศในระดับที่
น่าเป็นห่วง จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามมัน่ ใจว่าจะสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย แต่ไม่ได้ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
อีกทั้งยังไม่แน่ในว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับคนๆ เดียวเท่านั้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้วัยรุ่นจะมีความรู้เรื่องการคุมก�ำเนิด
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ จะ
สะท้อนถึงความรู้ และการป้องการกันตัง้ ครรภ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
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ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือยับยั้งใจที่จะไม่ให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนได้ ถึงแม้กจิ กรรมของโครงการจะสะท้อนถึงผลกระทบ
ของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของศิรพิ ร จิรวัฒน์กลุ และคณะ (2554) พบว่า การห้ามวัยรุน่
อายุตำ�่ กว่า 20 ปี ไม่ให้มเี พศสัมพันธ์นนั้ เป็นเรือ่ งทีย่ าก เพราะ
การรับรู้ของเด็กที่เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็น
เรื่องธรรมดา ไม่ใช่ความผิด เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ไม่ชอบ
มองว่าการลักลอบมีเพศสัมพันธ์เป็นการท้าทาย ดังนั้น
การห้ามไม่ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยการห้าม
ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และจิตสังคม ไม่วา่
จะเป็นการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย มีความเจริญเติบโต
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนน�ำไปสู่ความสมบูรณ์ทางเพศ
และการเจริญพันธุ์ ความต้องการการยอมรับเมือ่ เข้าสูส่ งั คม
มีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบความเสีย่ ง ชอบอิสระไม่ชอบ
บังคับ (สตางค์ ศุภผล, 2555) อีกทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยน
แปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวัย
สภาพครอบครัวทีไ่ ม่มเี วลาพูดคุยระหว่างเด็กและผูป้ กครอง
อีกทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารยังกระจายไม่ทั่วถึง ล้วน
ส่งผลให้วันรุ่นเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. ควรน�ำโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียนไป
ให้บริการวิชาการกับนักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนาหรือปรับบทละครสัน้ ให้
สะท้อนพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ อย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนากิจกรรมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การด�ำเนินโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียน
ต้องมีอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบแต่ละชัน้ ของโรงเรียนนัน้ ๆ เข้าร่วม
ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม
3. ควรมีกิจกรรมประสานงาน และติดตามการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มแกนน�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความ
สามารถกลุ่มแกนน�ำ
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บทความวิจัย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาคี
เครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดการหรือแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นอย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น เช่น สภาพ
ครอบครัวการเลี้ยงดู สื่อและเทคโนโลยี เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช
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