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พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี
ศิริวรรณ ทุมเชื้อ*

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงส�ารวจ (survey research) ในครั้งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) เป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�านวน 215 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 298 คน และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จ�านวน 270 คน
รวมทั้งหมด 779 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศและความตั้งใจ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ มีค่าความเชือ่ มั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และChi-square ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 19.5 (152 คน) เคยมีเพศ
สัมพันธ์มาแล้ว ร้อยละ 40.8 ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี ร้อยละ 7.2 อายุต�่าสุดที่เริ่มมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกคือ 13 ปี ร้อยละ 2.0 อายุมากสุดที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ 18 ปี ร้อยละ 12.5 ไม่เคย
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 53.3 ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์บางครั้ง ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 34.2) ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์โดยรวมใน
ระดับดี ( = 3.70, S.D. =.52) วัยรุ่นหญิงควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์
( = 4.33, S.D. =1.10) เป็นความตั้งใจสูงสุด ส่วน ความรูเ้ รือ่ งการใช้ถงุ ยางอนามัยจะท�าให้วยั รุน่ มีเพศสัมพันธ์
มากขึ้น ( = 2.79, S.D. =1.36) เป็นความตั้งใจระดับต�่าสุด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน การอยู่ร่วมกันของบิดามารดาและปัญหาที่ท�าให้ไม่สบายใจของวัยรุ่น
ผลจากการศึกษานีท้ า� ให้เข้าใจถึงสภาพการณ์พฤติกรรมทางเพศและความตั้งใจในการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะทาง
เพศและเพศวิถีศึกษาของวัยรุ่นต่อไป
ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมทางเพศ ตั้งครรภ์ เพศสัมพันธ์ วัยรุ่น
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Sexual behaviors and factors correlated with the
intention of protection
Siriwan Tumchuea*

Abstract

The objectives of this survey research were to investigate sexual behavior and other factors correlated with the intention of preventing and protecting against teen pregnancy in Saraburi province.
Multiple stages of a random sampling method were used to recruit samples. The sample of 779 students
consisted of 215, 298 and 270 students from secondary school, high school, and vocational college,
respectively. The questionnaire was used to collect demographic data, sexual behavior information and
factors related to intention of preventing pregnancy. The reliability of the questionnaire was 0.90.
Descriptive statistics in terms of the mean and standard deviation and chi-square were used to analyze
the data. It was found that 19.5% (152 samples) had had sexual intercourse. The samples start to have
sex at 15 years old (40.8%) and the minimum age for sex was 13 years old (7.2%), while the oldest
start having sex at 18 years of age (2.0%). The sample had not used condoms during sexual intercourse
(12.5%), occasional use (53.3%) and mostly used (34.2%). The intention scoring of the sample group in
pregnancy protection was at the good level ( = 3.70, S.D. =0.52). The highest scoring of intention,
where teenage girls denied unprotected sexual intercourse ( = 4.33, S.D. =1.10), while high incidence
of sexual intercourse as a consequence of increase in knowledge of condom use had the lowest score
( = 2.79, S.D. =1.36 ). The factors correlated with intention of protectinof 0.001 were age, education,
family income, marital status of the parents and the problems that make teenagers feel unhappy.
The results from the study showed conditions of sexual behavior and factors correlated with
intention of protecting from pregnancy which can be used to develop guidelines for sexual well-being
and sexuality studies for the next generation
Keywords : Sexual behavior, Attitudes, Sex, Adolescents
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

วัยรุ่นคือขั้นตอนของการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา
ทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะ
เวลาระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางชีววิทยา เช่น ระบบสืบพันธุ์ในลักษณะที่พร้อมจะมี
เพศสัมพันธ์ได้1 ทางจิตวิทยาและทางสังคมวัยรุ่น ถือ
เป็นวัยหัวเลีย้ วหัวต่อของชีวติ เป็นรอยเชือ่ มระหว่างการ
เป็ น เด็ ก กั บ การเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ซึ่ ง เป็ น ระยะที่ต ้ อ งปรั บ
พฤติกรรมจากเด็กให้เป็นแบบผูใ้ หญ่ทสี่ งั คมยอมรับ เป็น
วัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจทีต่ อ้ งเรียนรูถ้ งึ ความเป็นตัวของตัวเอง การเป็นวัย
รุ่นจึงมิได้มีเพียงการเติบโตทางร่างกายเท่านั้น หากแต่
หมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น พฤติกรรมต่างๆ ที่วัยรุ่น
แสดงออกแตกต่างจากวัยเด็ก เช่น อารมณ์เปลีย่ นแปลง
ง่าย หงุดหงิด ติดเพื่อน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางเพศในช่วงวัยรุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ฮอร์โมนเพศในร่างกาย คือ พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ ซึง่
เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่สี �าคัญประการ
หนึ่ง จากการศึกษาของ อัมพวา ทิมแป้น2 การให้ความ
หมายของเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่นชายมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันไป เช่น การมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรก หมายถึง การหาประสบการณ์ทางเพศ
ท�าให้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟน เป็นเพศสัมพันธ์ท่ี
ไม่ได้ตั้งใจเพราะความใกล้ชิดและเมาสุราด้วยกัน และ
เป็นเพศสัมพันธ์ท่ตี ั้งใจเพราะเป็นแฟนกันไปเที่ยวด้วย
กันและอยู่ด้วยกันสองต่อสอง
การมีครอบครัวทีอ่ บอุน่ ถือเป็นสิง่ ส�าคัญทีจ่ ะช่วย
ป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะ
สมได้ วัยรุ่นที่มีการพูดคุยเรื่องการคุมก�าเนิดกับพ่อแม่
มีการใช้วิธีคุมก�าเนิดมากกว่าผู้ท่ไี ม่เคยคุยกับพ่อแม่/ผู้
ปกครอง3 อย่างไรก็ตามวัยรุ่นยังเป็นวัยที่ยังขาดความ
พร้อมในหลายๆด้าน ผลที่เกิดจากการที่มีเพศสัมพันธ์
ในวาระทีย่ งั ไม่เหมาะสมนี้ จะน�ามาซึง่ ปัญหาต่างๆทั้งใน
ครอบครั ว และสั ง คม จากการศึก ษาของอนงค์
ชีระพันธ์4 พบว่า อายุ เพศ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย
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ที่ได้รับความรู้เรื่องเพศ การท�ากิจกรรมของกลุ่มเพื่อน
ทีค่ บ เนือ้ หาข้อมูลข่าวสารเรือ่ งเพศทีไ่ ด้รบั แหล่งข้อมูล
ข่ า วสารเรื่ อ งเพศที่ ไ ด้ รั บ ลั ก ษณะเพื่ อ นสนิ ท ที่ ค บ
สัมพันธภาพในครอบครัว รูปแบบการเลีย้ งดูทไี่ ม่เหมาะ
สมและการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศในครอบครัวมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียน
มัธยมศึกษา รวมถึงการศึกษาของวิไล คุณค�า5 พบว่า
ปั จ จั ย ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมทางเพศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เพศ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักเรียน ทัศนคติต่อเรื่องเพศ อาศัย
อยู่กับญาติ การเข้าถึงสื่อเรื่องเพศ การอบรมสั่งสอน
เรื่องเพศของครอบครัว และอาศัยอยู่กับพ่อและแม่
ตัวแปรพยากรณ์ท่ดี ี ได้แก่ การเข้าถึงสื่อเรื่องเพศ
ทัศนคติต่อเรื่องเพศ รายได้ของนักเรียนเฉลี่ยต่อเดือน
และการตระหนักรู้ตนเองในเรื่องเพศ
ในแต่ละปีมีสตรีวัยรุ่นคลอดบุตรทั่วโลกราว 14
ล้านคน โดยประมาณ 12.8 ล้านคน หรือมากกว่า 90%
อยู่ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา6 ซึ่งในประเทศไทยมีวัย
รุ่นอายุ 10-19 ปี ประมาณ 10 ล้านคน ชายหญิงมีสัด
ส่วนพอๆ กัน พบว่าการคลอดในวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มสูง
ขึ้นจาก 123,447 คนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 131,748 ใน
ปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังพบว่ามีแม่วัยรุ่นต�่ากว่า 20
ปี คลอดบุตร จ�านวน 106,726 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
ของจ� า นวนมารดาทุ ก ช่ ว งวั ย ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย
มาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที่ ร้อยละ 107
ในปี พ.ศ. 2553 มีอัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ
15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน
เท่ า กั บ 56.1 : 1000 นอกจากนี้ จ ากการส� า รวจ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยปี พ.ศ. 2555 ที่จัดท�า
โดยส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าวัยรุน่ ไทย
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ ปวช.ปี 2 มีเพศ
สัมพันธ์มากขึน้ และมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นทีใ่ ช้ถงุ ยาง
อนามัยป้องกันซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาการตั้งท้องโดยไม่
พร้อม พร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่า สาเหตุของการท้องไม่
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พร้อมในวัยรุ่นไทย เกิดขึ้นจากการขาดความรู้เรื่องเพศ
ศึกษาและเรื่องการคุมก�าเนิดที่ถูกวิธี โดยเฉพาะกับ
ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่า “ครั้งเดียวคงไม่ท้อง” ดังนั้น จึง
ไม่สวมถุงยางอนามัย ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วยังส่งผลถึงการท�าแท้งรวมถึง
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์8 และจากข้อมูลโดย
ส�านักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2556
ได้รายงานสถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึง
บริการด้านเด็กและสถานการณ์ดา้ นสตรี พบว่า สัดส่วน
การให้ก�าเนิดบุตรของวัยรุ่นเท่ากับ 60 : 1,000 คน
โดยสตรีอายุ 20-24 ปีท่เี คยให้ก�าเนิดบุตรก่อนอายุ
18 ปีมีร้อยละ 13 การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น การฝาก
ครรภ์เร็วและได้รับการดูแลคุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ยังคงเป็นปัญหา9 ยิ่งในปัจจุบันนี้จากการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ท�าให้วยั รุน่ ชายทีน่ ยิ มใช้บริการทางเพศกับ
หญิงบริการเปลี่ยนมาเป็นมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือ
คู่รักของตนเองโดยเชื่อว่าจะไม่ติดเชื้อและไม่นิยมใช้ถุง
ยางอนามัยกับคูร่ กั ของตนเองเพราะเชือ่ มั่นว่าปลอดภัย2
และทัศนคติเกี่ยวกับการคุมก�าเนิดที่เป็นความรับผิด
ชอบของฝ่ายหญิงเพียงล�าพัง10 รวมถึงการไม่ให้ความ
สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการคุมก�าเนิดอย่างจริงจัง การมี
ทัศนคติท่เี ห็นว่าการถูกเนื้อต้องตัวกัน การอยู่ร่วมกัน
ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติธรรมดา11 ส่งผลให้วยั รุ่นไทย
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากยิ่งขึ้น จากการศึกษา
ของ พอเพ็ญ ไกรนรา และคณะ12 พบว่าเพศวิถีที่น�าไป
สู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม คือ ติดเทีย่ ว รักสนุก มีค่รู กั ตาม
กระแสและเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่ เป็นเรือ่ งธรรมดามีได้แต่
ต้องป้องกัน และยิ่งในปัจจุบันค่านิยมวัยรุ่นในเมืองทัง้
ชายและหญิงส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการสัมผัสถูกเนื้อ
ต้องตัว การมีแฟนมากกว่า 1 คนและการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา โดยกล่าวตรงกัน ใครๆ
เขาก็ปฏิบัติกันและเชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
แสดงถึงความรักที่มีต่อกันและวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เชื่อใน
เรื่องพรหมจรรย์ การที่มีความรักให้แก่กันอยู่ท่คี วาม
เข้าใจและเหตุผล13 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ด้านตัววัยรุ่นควรใช้เวลา

การคบหาก่อนมีเพศสัมพันธ์ มีทักษะชีวติ ด้านครอบครัว
พ่อแม่ต้องมีความรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี
แสดงความรักต่อบุตรไม่บังคับหรือกดดันบุตร โดย
เฉพาะเรื่องการเรียน การเปรียบเทียบกับผู้อื่น11
ข้อมูลของจังหวัดสระบุรี พบว่าอัตราการตั้งครรภ์
ของหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 79.9 : 1000 ในปี
พ.ศ. 2553 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ และในปี
พ.ศ. 2555 มีหญิงอายุ 15-19 ปี จ�านวน 22,319 คน
หญิงที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 1,383 คน
แบ่งเป็น อายุ 15-19 ปี 1,322 คน อายุน้อยกว่า 14 ปี
61 คน อ�าเภอเมืองมากที่สุด คือ 639 คน ซึ่งอัตราการ
คลอดบุตรของวัยรุ่น 15-19 ปียังคงสูง คือ เท่ากับ
59.23:100014 ซึ่งยังถือว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของจังหวัดสระบุรียังคงสูงกว่าเกณฑ์ท่กี �าหนดไว้ คือ
ไม่ให้เกินร้อยละ 107
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเพื่อการเข้าถึง
สาเหตุท่ีแท้จริงของพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นร่วมกับ
ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด
สระบุรี ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่จ ะท�า การศึก ษา
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความ
ตั ้ง ใจในการป้ อ งกั น การตั ้ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น ในจั ง หวั ด
สระบุรี เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูป
แบบการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและเพศวิถศี ึกษาของ
วัยรุ่นในจังหวัดสระบุรีและน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนด�าเนินการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมทางเพศของวั ย รุ ่ น ใน
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัด
สระบุรี
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ก�าหนดพฤติกรรมของบุคคลโดย ความตัง้ ใจในทฤษฎีนี้
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมมีเพศ หมายถึง ความตั้งใจที่จะกระท�าพฤติกรรมนั้น ความ
สัมพันธ์ก่อนสมรสหรือการแสดงออกด้วยการกระท�า ตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม ความ
ได้แก่ การคบเพื่อนต่างเพศ การโอบกอด การจูบ การ ตั้งใจเป็นตัวชี้ว่า บุคคลได้ทุ่มเทมากน้อยเพียงใดที่จะ
จับมือถือแขนทั้งในสถานที่สาธารณะอย่างเปิดเผยและ กระท�าพฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และ
พยายามมากเพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระท�า
ในสถานที่ลับตาคน15
ความตั้งใจ หมายถึง ความตั้งใจที่จะแสดงออก พฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมขึ้น
อยู่กบั 3 ปัจจัยคือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม
กระท�าพฤติกรรมนั้น16
ปัญหาที่ท�าให้ไม่สบายใจ หมายถึง ความรู้สึก กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กล่าว
หงุดหงิด ไม่สบายใจ คิดมาก เบื่อหน่าย17 การตั้งครรภ์ คือ เจตคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์เป็นผลมาจาก
ในวัยรุ่น หมายถึงการตั้งครรภ์ในสตรีท่มี ีอายุระหว่าง ความเชื่อต่อผลของการป้องกันการตั้งครรภ์และการ
ประเมินผลของการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่วนการคล้อย
10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร6
ตามกลุม่ อ้างอิงเป็นผลจากความเชือ่ ว่าบุคคลอ้างอิงคิด
สมมติฐานการวิจัย
ว่าตนควรจะกระท�าพฤติกรรมนั้นๆ หรือไม่กบั แรงจูงใจ
1. พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ที่จ ะกระท�า พฤติ ก รรมตามความคาดหวั ง ของกลุ ่ ม
อ้ า งอิ ง เป็ น ผลจากความเชื่อ ของกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง ในการ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และ
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็นผลจากความเชื่อ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าปัจจัย เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมและการรับรู้ปัจจัยส่ง
ส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ เสริมหรือปัจจัยขัดขวางทีจ่ ะป้องกันการตั้งครรภ์ กล่าว 115
รู้ของวัยรุ่นมเกีพฤติ
่ยวกักบรรมและการรั
ความยาก ง่าย บต่รูอ้ปการ
และการรั
มพฤติกวรรมเป็
นผลจากความเชื
วกับบการควบคุ
ัจจัย
ได้รับ สับมรูพั้กนารควบคุ
ธภาพในครอบครั
รูปแบบการเลี
้ยงดูที่ไม่ ่อคืเกีอ่ยการรั
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
พ
ฤติ
ก
รรมการป้
อ
งกั
น
การตั
้
ง
ครรภ์
ซึ
่
ง
ในการ
เหมาะสม
่องเพศในครอบครั
ส่งเสริ
มหรือปัและการอบรมสั
จจัยขัดขวางที่ง่จสอนเรื
ะป้องกั
นการตั้ง4,5ครรภ์วกล่าวคือ การรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับความยาก ง่าย ต่อ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ แต่ไม่ ศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ศึกษาทั้ง 3 ปัจจัย แต่เลือกสนใจ
การปฏิ
กรรมการป้
องกัมนพัการตั
่งในการศึที่จกะศึ
ษาครั
้งนี้ ผู้วิจมยั พัไม่
ศึกษาทั
ปัจคจัคล
ย แต่
กษาความสั
นธ์ไเด้ฉพาะปั
จจั้งยส่3วนบุ
ได้เแลืก่อก
พบผูบ้ทตั ่ศี ิพกึ ฤติ
ษาปั
จจัยที่มีความสั
นธ์กับ้งครรภ์
ความตัซึง้ ใจใน
การศึการศึ
กษา รายได้
องครอบครั
ว สถานภาพของ
สนใจที
่จะศึ
มพัในวั
นธ์ยเรุฉพาะปั
จจัยส่ได้วนบุ
คล ได้อายุ
แก่ อายุ
กษา ขรายได้
ของครอบครั
ว
การป้
องกักนษาความสั
การตั้งครรภ์
่น โดย Ajzen
อธิบคาย
ครอบครั
ว ปัญหาทีอ่ทงกั
�าให้นไการตั
ม่สบายใจกั
ถึงความตั้งใจเชิงพฤติวกปัรรม
(Behavioral
สถานภาพของครอบครั
ญหาที
่ทําให้ไม่สIntention)
บายใจกับความตั
้งใจในการป้
้งครรภ์บขความตั
องวัย้งรุใจใน
่นตาม
ซึ่ ง เป็ น ตั ว ก� า หนดพฤติ ก รรมของบุค คลและทฤษฎี การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ ตามทฤษฎีพฤติกรรม
ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ดังกรอบแนวคิดของการวิจัย
พฤติกรรมตามแผนของ Ajzen16 ว่าเป็นปัจจัยหลักในการ ตามแผน ดังกรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
-อายุ
-การศึกษา
-รายได้ของครอบครัว
-สถานภาพของครอบครัว
-ปัญหาที่ทําให้ไม่สบายใจ

ความตั้งใจใน
การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคื อ นั ก เรี ย นชั ้น มั ธ ยมศึก ษาปี ท่ ี 1-6
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรแี ละนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ในจังหวัดสระบุรี ได้มาด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยขั้นที่ 1 จับฉลากสุ่มโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี ขั้น
ที่ 2 จับฉลากสุ่มห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งการ
ค�านวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane กลุม่
ตัวอย่าง คือนักเรียนหญิงและชาย ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�านวน 215 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�านวน 293 คน และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จ�านวน
270 คน รวมทั้งหมด 778 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมทางเพศและความตั้งใจในการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ของวัยรุ่นพัฒนาขึ้นโดย ดร. ศิริธร ยิ่งเรงเริงและ
ทีมคณะนักวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทีมคณะนักวิจัยของสถาบัน
พระบรมราชชนก และผ่านการทดสอบความเชือ่ มั่นของ
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .90 ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของครอบครัว รายได้
เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือน ปัญหาทีท่ �าให้ไม่สบายใจในวัย
รุ่น เป็นแบบส�ารวจรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมทางเพศ
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choices) โดยมี 2 ตัว
เลือก (เคย – ไม่เคย), (ใช่-ไม่ใช่)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความตั ้ง ใจในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ของวัยรุ่นมีลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ เห็นด้วยมาก

ที่สุด เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จ�านวน 14 ข้อ มีข้อความทางลบ 4 ข้อ คือ
ข้อ 20-21 และ ข้อ 27-28 การแปลค่าคะแนนโดยหา
ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม18
คะแนนเฉลี่ย การแปลคะแนน
4.50-5.00
มีความตั้งใจในระดับดีมาก
3.50-4.49
มีความตั้งใจในระดับดี
2.50-3.49
มีความตั้งใจในระดับปานกลาง
1.50-2.49
มีความตั้งใจในระดับน้อย
1.00-1.49
มีความตั้งใจในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั ประสานงานไปยังผู้ประสาน
งานในโรงเรียนให้แต่ละโรงเรียนสุ่มคัดเลือกห้องเรียน
ระดับชัน้ ละ 2 ห้อง นัดหมายวันเวลาทีส่ ะดวกในการเก็บ
ข้อมูลก่อนการเดินทางไปโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
วิจัย หลังจากนั้นเข้าพบนักเรียนในชั้นเรียน อธิบาย
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เวลาทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม การเก็บรักษาข้อมูล
การน�าเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม และสอบถามความ
สมัครใจที่จะเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม และเซ็นชื่อใน
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แจกแบบสอบถามและให้ส่ง
คื น โดยนั ก เรี ย นเป็ น ผู ้ น� า ใส่ ก ล่ อ งด้ ว ยตนเอง โดย
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จะต้องน�ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาแล้วน�ามา
บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

หลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี ผูว้ จิ ยั ได้สง่ หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจยั
ไปยังโรงเรียนที่จะเก็บข้อมูล และเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการวิ จั ย แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้ ค� า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่างโดยก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวรับทราบถึงวัตถุประสงค์การ
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วิจัย การน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิเข้าร่วมหรือ
ยุติเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจโดยไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ทัง้ สิ้นแล้วให้กลุ่มตัวอย่างลงนามให้ความยินยอม
เข้าร่วมวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพของครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ครอบครัวต่อเดือน ปัญหาที่ทา� ให้ไม่สบายใจในวัยรุ่น
พฤติกรรมทางเพศ โดยใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage)
2. วิเคราะห์คะแนนความตั้งใจในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations)
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
ด้วยสถิติ Chi-square

ผลการวิจัย
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเป็นเพศหญิง จ�านวน
408 คน (ร้อยละ 52.4) เพศชายจ�านวน 371 คน (ร้อย
ละ 47.6) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี (ร้อยละ
82.3) ก�าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาก
ทีส่ ดุ จ�านวน 294 คน (ร้อยละ 37.7) รองลงมาคือระดับ
อาชีวะศึกษา 270 คน (ร้อยละ 34.7) มัธยมศึกษาตอน
ต้นจ�านวน 215 คน (ร้อยละ 27.6) ส่วนใหญ่บิดามารดา
อยู่ด้วยกัน 499 คน (ร้อยละ 64.01) ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน 10,001-25,000 บาท (ร้อย
ละ 27.01) ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างพบว่าท�าให้ไม่สบายใจ
มากที่สุด คือ การเรียน (ร้อยละ 47.6 ) รองลงมา คือ
การล้อเลียน (ร้อยละ 15.3) และปัญหาความรัก (ร้อย
ละ 10.8) ตามล�าดับ

ตอนต้นจํานวน 215 คน (ร้อยละ 27.6) ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 499 คน (ร้อยละ 64.01) ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 10,001-25,000 บาท (ร้อยละ 27.01) ปัญหาทีก่ ลุ่มตัวอย่างพบว่าทําให้ไม่
ข คือ การล้อเลียน (ร้อยละ 15.3) และปัญหาความรัก
104 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ
สบายใจมากที
ส่ ุด คือ การเรียน (ร้อยละ 47.6 ) รองลงมา
(ร้อยละ 10.8) ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ตารางที
จ�านวนและร้
่ยวกับอพฤติ
กรรมทางเพศของกลุ
่มตัวอย่างวัยรุ่น (N=152)
่ 1 จํอายละเกี
นวนและร้
ยละเกี
่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของกลุ
่มตัวอย่างวัยรุ่น (N=152)
พฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ

ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อายุ 13 ปี
อายุ 14 ปี
อายุ 15 ปี
อายุ 16 ปี
อายุ 17 ปี
อายุ 18 ปีขึ้นไป
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ไม่เคยใช้
ใช้บางครั้ง
ใช้เป็นส่วนใหญ่
ใช้เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
คู่นอนใช้เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ได้รับสิ่งตอบแทนแลกกับการมีเพศสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

จํานวน(คน)

ร้อยละ

11
33
62
23
20
3

7.2
21.7
40.8
15.1
13.2
2.0

19
81
52

12.5
53.3
34.2

21
131

13.8
86.2

17
135

11.2
88.8

6
146

3.9
96.1

จากตารางที
่ 1 แสดงประสบการณ์
บพฤติกยรรมทางเพศของกลุ
่มตั้งวอย่
ง พบว่
า กลุ่ม
จากตารางที
่ 1 แสดงประสบการณ์
เ กี่ ย วกัเกีบ่ยวกัยางอนามั
เมื่อมีเพศสัมพันธ์บางครั
81 าคน
(ร้อยละ
พฤติ
ก รรมทางเพศของกลุ
่ ม ตั วมอย่ีเพศสั
า ง พบว่
่ ม วจํ53.3)
ถุงยางอนามั
เมื่อมี19.5)
เพศสัมจากกลุ
พันธ์เป็น่มส่ตัววนใหญ่
ตัวอย่
างเคยมีประสบการณ์
มพันาธ์กลุ
มาแล้
านวนใช้152
คน (ร้อยยละ
อย่างทั้งหมด
ตัวอย่างเคยมีประสบการณ์มเี พศสัมพันธ์มาแล้วจ�านวน 52 คน (ร้อยละ 34.2) กลุ่มตัวอย่างไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ ผสม
779 คน มีอายุเฉลี่ยเมื่อเริม่ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 15 ปี (ร้อยละ 40.8) โดยอายุต่ําสุดที่เริ่มมี
152 คน (ร้อยละ 19.5) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 779 แอลกอฮอร์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 131 คน (ร้อยละ 86.2)
คน มีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 15 ปี ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ 146 คน
(ร้อยละ 40.8) โดยอายุต�่าสุดที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้ง (ร้อยละ 96.1) ตามล�าดับ
แรกคือ 13 ปี (ร้อยละ 7.2) ส่วนอายุมากสุดที่เริ่มมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกคือ 18 ปี (ร้อยละ 2.0) ไม่เคยใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 19 คน (ร้อยละ 12.5) ใช้ถุง
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุม่ ตัวอย่างวัย
รุ่น (N=779)
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
11 -13 ปี
14-17 ปี
18 ปี ขึน้ ไป
กาลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะศึกษา (ปวช.)
สถานภาพของครอบครัว
พ่อแม่อยู่ด้วยกัน
พ่อแม่แยกกันอยู่
พ่อแม่หย่าร้างกัน
พ่อหรือแม่เสียชีวิต
พ่อและแม่เสียชีวิต
รายได้เฉลี่ยครอบครัว
ต่อเดือน
5,000 -10,000 บาท
10,001-25,000 บาท
25,001-50,000 บาท
50,001 บาท ขึน้ ไป
ปัญหาที่ทาให้ไม่สบายใจ
การล้อเลียน
การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน
ความรัก
การเรียน
รูปร่างหน้าตา/สุขภาพ
อื่นๆ

ความถี่

ร้อยละ

72
641
66

9.2
82.3
8.5

215
294
270

Chi-square

ระดับนัยสาคัญ

82.372*

.001

27.6
37.7
34.7

41.828*

.001

499
130
96
51
3

64.1
16.7
12.3
6.5
0.4

42.230*

.001

389
203
133
54

49.9
26.1
17.1
6.9

97.138*

.001

119
61

15.3
7.8

58
84
371
49
37

7.4
10.8
47.6
6.4
4.7

61.142*

.001
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จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ อายุ
การศึกษา สถานภาพของครอบครัว รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน ปัญหาที่ท�าให้ไม่สบายใจ มีความ
สัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ของวัย
รุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมทางเพศ ผลการศึกษาพฤติกรรมทาง
เพศในครั ้ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาของ ศรี สุ ด า
โภคา18 ที่พบว่า พฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายมี
เพียงร้อยละ 9.6 ทีใ่ ช้ถงุ ยางอนามัยทุกครั้งและครึง่ หนึง่
(ร้อยละ 55.2) ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย และสอดคล้อง
กับข้อมูลการส�ารวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย
พ.ศ. 2555 ทีจ่ ดั ท�าโดยส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค ทีพ่ บว่าวัยรุน่ ไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุนอ้ ยลง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ
ปวช.ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นและมีเพียงร้อยละ 50
เท่านั้นทีใ่ ช้ถงุ ยางอนามัยป้องกัน7 การศึกษาครั้งนีย้ งั พบ
ว่า ส่วนใหญ่ก่อนมีเพศสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ (ร้อยละ 86.2) และไม่ได้รับ
สิ่งตอบแทนแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 96.1)
แสดงว่าการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเกิดขึ้นเพราะ
เจตนาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเอง
ปราศจากสิ่งชักจูงหรือว่าเชิญชวนใดๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อัมพวา ทิมแป้น ที่พบว่า การมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกจะหมายถึง เป็นการหาประสบการณ์
ทางเพศท�าให้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟน เป็นเพศ
สัมพันธ์ทไี่ ม่ได้ต้งั ใจเพราะความใกล้ชดิ และเมาสุราด้วย
กัน เป็นเพศสัมพันธ์ท่ตี ั้งใจเพราะเป็นแฟนกันไปเที่ยว
ด้วยกันและอยู่ด้วยกันสองต่อสอง2 นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาที่ท�าให้ไม่สบายใจมากที่สุด คือปัญหาการเรียน
(ร้อยละ 47.6) รองลงมาคือ ปัญหาล้อเลียน (ร้อยละ
15.3) และปัญหาความรัก (ร้อยละ 12.6) แม้ว่าข้อมูล
ส่ ว นบุค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ า นสถานภาพของ
ครอบครัว พบว่าพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมากที่สุด (ร้อยละ
64.1) แต่ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000

บาท มากที่สุ ด (ร้ อ ยละ 49.9) แสดงว่ า ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย พ่อแม่ต้อง
ท�างานหาเงินเพื่อน�ามาใช้จ่ายในครอบครัวจนอาจไม่มี
เวลาใส่ใจลูกวัยรุน่ ของตนเองเท่าทีค่ วร ซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 14-17 ปี จึงอาจเป็นสาเหตุส่ง
เสริมให้วัยรุ่นสนใจเพื่อน หรือเพื่อนต่างเพศ มากกว่าที่
จะสนใจการเรียนของตนเอง
การศึก ษาในครั ้ง นี้ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ประเด็ น
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น นั่นคือ ในกลุ่มตัวอย่างที่
เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ ยังเห็นความส�าคัญ
ของการป้องกันตนเองในขณะมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้าง
น้อย เพราะใช้ถุงยางอนามัยเป็นบางครั้งร้อยละ 53.5
แสดงว่ายังไม่ให้ความส�าคัญเท่าทีค่ วร จึงอาจเป็นไปได้
ว่าในกลุ่มนี้ขาดการขัดเกลาทางสังคม อันเนื่องมาจาก
ฐานะของครอบครัวมีรายได้ค่อนข้างน้อย พ่อแม่ไม่มี
เวลาใกล้ชิด อบรมตักเตือนลูก เพราะการมีครอบครัว
ที่อบอุ่นถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยป้องกันวัยรุ่นจาก
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมได้3 ซึง่ จากการ
ศึกษาของนิตยา ปริญญาปริวัฒน์ พบว่า การขัดเกลา
ทางสังคมเรือ่ งเพศของวัยรุน่ เกิดจากสถาบันทีส่ า� คัญคือ
ครอบครัวและชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อนและ
สื่อมวลชนซึ่งมิได้ท�างานแยกออกจากกันเด็ดขาด20
2. ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ผล
การวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา
สถานภาพครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน ปัญหาทีท่ �าให้ไม่สบายใจ มีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิไล คุณค�า5 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของนักเรียน ทัศนคติตอ่ เรือ่ งเพศ อาศัยอยูก่ บั ญาติ การ
เข้ า ถึ ง สื่อ เรื่อ งเพศ การอบรมสั ่ง สอนเรื่อ งเพศของ
ครอบครัว และอาศัยอยูก่ บั พ่อและแม่ ตัวแปรพยากรณ์
ที่ดี ข องพฤติ ก รรมทางเพศของนั ก เรี ย นระดั บ ชั ้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การเข้า
ถึงสือ่ เรือ่ งเพศ ทัศนคติต่อเรือ่ งเพศ รายได้ของนักเรียน
เฉลีย่ ต่อเดือน และการตระหนักรูต้ นเองในเรือ่ งเพศ โดย
ตัวแปรพยากรณ์ทัง้ 4 ตัวร่วมกันสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รอ้ ยละ 11 และมีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .18 และการ
ศึกษาของอนงค์ ชีระพันธ์4 ทีพ่ บว่า อายุ เพศ ระดับการ
ศึกษา ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั ความรูเ้ รือ่ งเพศ การท�ากิจกรรม
ของกลุ่มเพื่อนที่คบ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศที่ได้
รับ แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศที่ได้รับ ลักษณะเพื่อน
สนิทที่คบ สัมพันธภาพในครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู
ที่ไ ม่ เ หมาะสม และการอบรม สั ่ง สอนเรื่ อ งเพศใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัย
รุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อย่ า งไรก็ ต าม การศึก ษาครั ้ง นี้ เ ป็ น เพี ย งการ
ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น และเป็นการศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลกับความตัง้ ใจ ซึง่ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมนั้นขึน้
อยู่กบั 3 ปัจจัยคือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ในกลุ่มตัวอย่างมีความ
ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์โดยรวมอยู่ในระดับดี
( = 3.70, S.D. =.52) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบ
ว่า วัยรุน่ หญิงควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เมือ่ ไม่มกี าร
ป้องกันการตั้งครรภ์ ( = 4.33, S.D. =1.10) เป็นความ
ตั้งใจสูงสุด จึงสอดคล้องกับ Ajzen16 เนื่องจากความ
ตั้งใจเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยความ
ตั้งใจเป็นตัวชี้ว่าบุคคลได้ทุ่มเทมากน้อยเพียงใดที่จะ
กระท�าพฤติกรรมนั้นยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และ
พยายามมากเพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระท�า
พฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น จึงสะท้อนว่าความตั้งใจของ
วัยรุน่ ทีจ่ ะกระท�าพฤติกรรมป้องกันการตัง้ ครรภ์มคี วาม
สัมพันธ์กับ อายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว ราย
ได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และปัญหาที่ทา� ให้ไม่
สบายใจ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย จึงควร
ศึก ษาปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่มี ผ ลต่ อ ความตั ้ง ใจในการ
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ป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มเติม เพื่อจะได้น�ามาเป็นข้อมูล
ในพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและเพศ
วิถีศึกษาของวัยรุ่นรวมถึงน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนด�าเนินการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนีจ้ งึ สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่นนั้นมีวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ทางเพศสูง
ความตั ้ง ใจในการป้ อ งกั น การตั ้ง ครรภ์ ข องวั ย รุ ่ น ใน
จังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับดีและความตั้งใจดังกล่าวนั้น
สัมพันธ์กับ อายุ การศึกษา สถานภาพของครอบครัว
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ปัญหาที่ทา� ให้ไม่
สบายใจ จึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์พฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่นรวมถึงแนวโน้มทีช่ ดั เจนในการน�าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
1. ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีสูงโดย
อายุ ที่ ต�่ า สุ ด ที่มี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั ้ง แรก 13 ปี ดั ง นั้ น
หลักสูตรการเรียนการสอนเรือ่ งเพศวิถศี ึกษาในโรงเรียน
ควรน�ามาใช้อย่างเป็นระบบและพัฒนาให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
2. ความตัง้ ใจในการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทีม่ ี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คล ในบริบ ทของ
ครอบครัวจะต้องเข้ามามีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน
ความตั้งใจในการป้องกันตั้งครรภ์มากขึน้ รวมถึงการให้
ความรู้กับครอบครัวให้เข้าใจในเพศวิถีของวัยรุ่นยุค
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
2. การวิจัยหาอ�านาจการท�านายของตัวแปร 3
ปัจจัยคือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง และการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม รวมถึงปัจจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความตั้งใจการป้องกันตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
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