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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย เปรียบเทียบ
และศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชน
ไทย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวนทั้งสิ้น 6,485 คน ไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา
(1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ไดแก ตัววัยรุน ครอบครัว เพื่อน และสื่อและแหลงขอมูล (2) การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตน พบวา (2.1) ความรูมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของเยาวชนและสถานภาพสมรสของบิดามารดา
(2.2) ความเชื่อ/ทัศนคติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตาม
เกรดเฉลี่ย การมีโรคประจําตัว และจํานวนพี่นอง (2.3) ดานการปฏิบัติตนไมมีความแตกตางกัน (3) การเปรียบเทียบความรู
ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ พบวาคะแนนความรูอยูในระดับปานกลาง ความ
เชื่อ/ทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก และการปฏิบัติตนอยูในระดับปฏิบัติไมสม่ําเสมอ แตบอยครั้ง (4) ความสัมพันธ
ระหวางความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ พบวามีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.36, 0.34, 0.29) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาควรมีการศึกษาในเชิงลึก
เกี่ยวกับการสรางความตระหนักในเรื่องเพศ การคุมกําเนิดกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การสรางความเทาเทียมทางเพศ หรือ
การลวงละเมิดทางเพศ
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Abstract
The purposes of this research were to study the factors related to sexual health promoting behaviors in
Thai youths, and to compare the Thai youth’s knowledge, belief/attitude, and practice in sexual health
promotion. The sample consisted of 6,485 students selected by multi-stage random sampling. Data were
analyzed by t-test and Pearson product moment correlation. Major findings were: (1) there were factors related
to sexual health promoting behaviors: youth, family, peer, and mass media factors (2) there were statistically
significant differences at p < 0.001, 0.05 levels respectively of the Thai youth’s knowledge which were different
in youth education and parent marital status. The Thai youth’s belief/attitude were statistically significant
differences at p < 0.01, 0.001 levels respectively in accordance with grade point average, personal illness, and
number of siblings. There was no statistically significant difference of Thai youth’s practice in sexual health
promotion mean scores. The findings pointed out that further research and more in-depth study of birth control
and safe sex are recommended.
Key words: sexual health promoting behavior, Thai youth
พบว าวั ยรุ นในระบบโรงเรี ยนร อยละ 22.6 เคยมี เพศ
สัมพันธแลว และชวงที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก มากที่สุด
คื อระหว างอายุ 15-17 ป สํ าหรั บโรคติ ดต อทางเพศ
สัมพันธพบวารอยละ 29 ของผูปวยกามโรคทั้งหมดทั่ว
ประเทศเปนกลุมเด็กเยาวชนอายุต่ํากวา 25 ป ขณะที่อัตรา
ปวยดวยโรคเอดสในเด็กและเยาวชนไทยอายุระหวาง 1024 ป สูงถึงรอยละ 11.7 ของผูปวยทั้งหมด [3] หากเปรียบ
เทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาแตละปมีวัยรุน
ตั้งครรภถึงครึ่งลานคน [4]
การพั ฒนารู ปแบบและกลวิ ธี การสร างเสริ ม
สุขภาพทางเพศสําหรับเยาวชนไทย เปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ที่ ช ว ยในการส ง เสริ ม ให เ ยาวชนไทยสามารถดู แ ล
สุขภาพทางเพศของตนเองใหเหมาะสมและมีคุณภาพ
ตอไป อยางไรก็ตาม รูปแบบและกลวิธีจะพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม จําเปนตองมีขอมูลพื้นฐานสําหรับ

1. บทนํา
สังคมไทยกําหนดคานิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศวา
เปนสิ่งที่ควรซอนเรน ซึ่งความเปนจริงแลวเปนเรื่อง
ธรรมดาที่เกิดกับคนทุกคน โดยธรรมชาติเมื่อเด็กเขาสู
วั ย รุ น ต อ มเพศจะสร า งฮอร โ มนเพศ ทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด
ความรูสึกทางเพศ และความรูสึกทางเพศนี้เองทําให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น เกิดการเรียนรูในวิธีการ
ทางเพศตาง ๆ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
อาจนําไปสูการทําลายสุขภาพตนเองทั้งรางกายและ
จิตใจ สงผลกระทบตอสังคมโดยรวม ผลการสํารวจ
นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศไทยพบวารอยละ 8.9
เคยมีเพศสัมพันธ และรอยละ 0.8 เคยตั้งครรภหรือทํา
ใหผูอื่นตั้งครรภ [1] สวนปญหาพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธพบวาวัยรุนไทยมีพฤติกรรมทางเพศกอนวัย
อั น ควร จากรายงานของสํ า นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ [2]
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การปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ใชเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน

การพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
เยาวชนไทย การวิ จั ย นี้ จึ ง เป น การวิ เ คราะห ส ถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศในเยาวชนไทย เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลใน
การศึกษารูปแบบ กลวิธี และแนวทางการปฏิบัติงาน
ดานการสรางสุขภาพของเยาวชนไทยในโอกาสตอไป

2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ ก ษาในประชากรและ
กลุมตัวอยางเปนเยาวชนไทยที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐ ที่มีการเรียนการ
สอนแบบสหศึกษา ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 16 ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหวาง 12-18 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด ใชวิธีการ
สุ มตั วอย างแบบหลายขั้ นตอน (multistage random
sampling) โดยดําเนินการสุมตัวอยางตามขั้นตอนดังนี้
2.3.1 จําแนกประชากรตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร ซึ่งจําแนกเปน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวั น ตก ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น
ออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยสุมตัวอยางอยางงาย
(simple random sampling) จังหวัดในแตละภาค สุม
จํานวน 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม สกลนคร สงขลา
ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหา
นคร
2.3.2 สุมโรงเรียนในแตละจังหวัด โดยสุม
จํ า นวน 2 โรงเรี ย น/จั ง หวั ด รวมจํ า นวนโรงเรี ย น
ทั้งสิ้น 16 โรงเรียน สุมหองเรียนจากแตละระดับชั้น
มัธยมศึกษา โดยสุมมา 2 หองเรียนในแตละระดับชั้น
รวมทั้งสิ้น 192 หองเรียน รวบรวมขอมูลจากนักเรียน
ทุกคนของหองเรียนที่สุมได คิดเปนนักเรียนจํานวน
ทั้งสิ้น 6,485 คน
2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.4.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและ
สถานภาพของกลุมตัวอยาง
2.4.2 แบบประเมินความรู ความเชื่อ/ทัศน
คติ และการปฏิบัติตนในการสรา งเสริมทางเพศใน
เยาวชนไทย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษา

2. อุปกรณและวิธีการวิจัย
2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู ความเชื่ อ /
ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพ
ทางเพศของเยาวชนไทย
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย
2.2 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในระยะที่ 1
ของโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบและกลวิธีการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย” ที่มุงเนน
การวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
ทางเพศในเยาวชนไทย เปรียบเทียบและศึกษาความ
สัมพันธระหวางความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชน
ไทย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐในเขตกรุงเทพมหา
นคร ปริ มณฑล และภูมิภาคในตางจังหวัด ซึ่งตอบ
แบบ สอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหตอบตามการ
รับรูของตนเองในดานความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และ
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ความเชื่อมั่นของเครื่องมือในกลุมที่ใกลเคียงกันกับกลุม
ตัวอยางที่ศึกษา
2.5.3 ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย เปรียบเทียบและ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
โดยใช แ บบสอบถามวั ด ความรู ความเชื่ อ /ทั ศ นคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย
2.5.4 นําผลการศึกษามาวิเคราะหขอมูล
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมใน
ระยะที่ถัดไป
2.6 การวิเคราะหขอมูล
หลั งจากการเก็ บ รวบรวมข อ มูล ได เสร็ จ
สิ้นลงแลว คณะผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาความถี่ (frequency)
ของจํ านวนที่ เลื อกตอบ และร อยละ วิ เคราะห ข อมู ล
การศึกษาเปรียบเทียบดวย independent-samples t-test และ
ศึกษาความสั มพันธระหวางความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product
moment correlation)

ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย
แบบสอบถาม 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศในเยาวชนไทย
ประกอบดวยขอคําถามเพื่อสํารวจปจจัยตาง ๆ ไดแก
ปจจัยดานวัยรุน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานเพื่อน
และปจจัยดานสื่อ/แหลงขอมูล ชุดที่ 2 ความรูเกี่ยวกับ
การสรางเสริม สุขภาพทางเพศ และชุดที่ 3 ความเชื่อ/
ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ และ
ชุดที่ 4 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3
ทาน ตรวจทานเนื้อหา โดยแตละขอใชความคิดเห็นที่
ตรงกันรอยละ 80 จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียน
40 คน ที่มิใชกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ อยูในระดับสูง (∝ = 0.75,
0.74 และ 0.73) ตามลําดับ
2.5 การดําเนินการวิจัย
เมื่ อ ผู วิ จั ย ได รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น ขั้ น ตอนการวิ จั ย ที่ มี ค วาม
เหมาะสมตามจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.5.1 ติดตอประสานงานและทําหนังสือ
ถึ ง สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ ขอ
อนุ ญ าตเข า ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ติ ด ต อ กั บ ตั ว แทน
คณาจารยเพื่อ ชวยในการประสานงานโครงการกับ
ทางโรงเรียนในดําเนินการเก็บขอมูล
2.5.2 วิจัยนํารองเพื่อสํารวจความเปนไปได
และทดสอบเครื่องมือ (pilot study for feasibility and
psychometric testing of instruments) นําเครื่องมือ
มาตรฐานที่มีอยูใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ซึ่งเปน
คนละกลุ ม กั บกลุ ม ตั วอย า งที่ จะใช ในการวิ จั ย ตอบ
คํ าถามในเครื่ องมื อทุ กชุ ด เพื่ อหาความเที่ ยงตรงและ

3. ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีคา
ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ และไมมีโรคประจําตัว
กิจกรรมที่ชอบปฏิบัติเปนกิจกรรมที่อยูกับที่ เชน ดู
หนัง ฟงเพลงสูง ถึงรอยละ 94.90 กลุมตัวอยางสวน
ใหญอาศัยอยูกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดา
อาศัยอยูดวยกัน บิดาประกอบอาชีพนอกบานและมี
เวลาทํ า งานที่ แ น น อน และกลุ ม ตั ว อย า งมี พี่ น อ ง
ประมาณ 1-2 คน
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของกลุมตัวอยาง (N = 6,485)
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษาของเยาวชน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เกรดเฉลี่ย
นอยกวา 1.00
1.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
Mean (SD) = 3.07 (2.92)
4. ดัชนีมวลกาย
ต่ํากวาเกณฑ
ปกติ
มากกวาเกณฑ
ภาวะอวน
Mean (SD) = 19.6 (3.67)
5. บุคคลที่เยาวชนพักอาศัยอยูดวย
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดา
ญาติพี่นอง
อื่น ๆ (หอพัก, วัด, ฯลฯ)
6. กิจกรรมที่เยาวชนชอบปฏิบัติเปนประจํา
Sport activity
Physical activity
Physical inactivity
7. การมีโรคประจําตัว
มี
ไมมี

จํานวน รอยละ
2,638
3,792

41.00
59.00

3,745
2,701

58.10
41.90

20
574
2,199
2,655

0.30
8.90
33.90
40.90

2,624
3,184
342
95

ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
8. จํานวนพี่นอง
1- 2 คน
4,358
3-4 คน
1,776
มากกวา 4 คน
201
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
5,224
ไมอยูดวยกัน
1,261
10. อาชีพของบิดา
ไมไดประกอบอาชีพ
148
ประกอบอาชีพโดยอยูกับบานเปนสวน 2,848
ใหญ
ประกอบอาชีพนอกบาน มีเวลาทํางาน 3,338
แนนอน
11. อาชีพของมารดา
ไมไดประกอบอาชีพ
1,262
ประกอบอาชีพโดยอยูกับบานเปนสวน 2,729
ใหญ
ประกอบอาชีพนอกบาน มีเวลาทํางาน 2,411
แนนอน
12. รายไดของครอบครัว/เดือน
นอยกวา 5,000 บาท
674
1,625
5,001-10,000 บาท
2,045
10,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
1,188
622
50,001-100,000 บาท
195
มากกวา 100,000 บาท
Mean (SD) = 34,977.19 (1.23)

42.00
51.00
5.50
1.50

4,997
891
577
95

75.40
14.00
9.10
1.50

4,434
4,341
6,128

68.70
67.20
94.90

1,160
5,258

18.10
81.90

รอยละ
65.60
26.70
3.00
80.60
19.40
2.30
43.80
51.50

19.50
42.10
37.50

10.60
25.60
32.20
18.70
9.80
3.10

สวนใหญมีประจําเดือนแลว และเพศชายมีฝนเปยก
อายุที่เริ่มมีประจําเดือนหรือฝนเปยก สวนใหญอายุต่ํา
กวา 13 ป กลุมตัวอยางไมเคยถูกทํารายรางกายและ/

3.1 ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งเสริ ม
สุขภาพทางเพศ
สําหรับปจจัยดานตัววัยรุน พบวาเพศหญิง
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จํานวนพี่นอง (t = 8.44, p < 0.001) ดานการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย ไมมี
ความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลทุกดาน
(ตารางที่ 3)
3.2 การเปรียบเทียบความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
ระดับคะแนนคาเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทยอยูใน
ระดับปานกลาง (mean = 4.13, SD = 2.06) ระดับ
คะแนนคาเฉลี่ยของความเชื่อ/ทัศนคติของในเรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูในระดับเห็นดวยมาก
(mean = 3.03, SD = 0.43) และระดับคะแนนคาเฉลี่ย
ของการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยู
ในระดั บ การปฏิ บั ติ ต นไม ส ม่ํ า เสมอ แต บ อ ยครั้ ง
(mean = 2.66, SD = 0.36)
3.3 ความสั มพั นธ ระหว างความรู ความเชื่ อ/
ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศ
ความรูและการปฏิบัติตนในการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศมีความสัมพันธกันในระดับต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.36) ความเชื่อ/
ทัศนคติมีความสัมพันธกันในระดับต่ํากับการปฏิบัติตน
ในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.34) สําหรับความรูและความ
เชื่ อ/ทั ศนคติ มี ความสั มพั นธ กั นในระดั บต่ํ า อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.29)

หรือถูกลวนลามทางเพศ สวนใหญไมมีแฟนหรือคูรัก
และสวนใหญไมมีกิ๊ก กลุมตัวอยางเห็นวาเหตุผลของ
การมีเพศสัมพันธของวัยรุ นสมัยนี้ สวนใหญเกิดจาก
ความรัก รองลงมา คือ อยากทดลองเพื่อหาประสบการณ
เมาสุรา/สารเสพติด และตองการผูกมัดแฟน/คูรักของตน
นอกจากนี้ กลุ ม ตั วอย างให เหตุ ผลของการไม มี เพศ
สัมพันธกอนแตงงานโดยรูสึกวาตนเองยังเด็กเกินไป ซึ่ง
เปนการตัดสินใจดวยตนเองวาจะไมมีเพศสัมพันธกอน
แตงงาน (ตารางที่ 2)
ปจจัยดานครอบครัว พบวาปจจัยลักษณะการ
เลี้ยงดูสวนใหญเปนแบบประชาธิปไตย การพูดคุย
และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศของบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองกับนักเรียนสวนมากปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง เมื่อ
นักเรียนพูดคุยหรื อถามบิดา มารดา หรือผูปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องเพศ สวนมากบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ตอบคําถามอยางเปดเผยตรงไปตรงมาดวยความเต็ม
ใจ ส วนป จ จัย ด านเพื่อ น พบวาเพื่อ นสวนใหญข อง
เยาวชนมีแฟน (คูรัก) และเพื่อนสวนใหญที่อยูตาง
โรงเรี ย นมี กิ๊ ก ป จ จั ย สุ ด ท า ย คื อ ป จ จั ย ด า นสื่ อ และ
แหลงขอ มู ล พบวา กลุม ตัวอย างสวนใหญไดข อ มู ล
เกี่ยวกับเพศศึกษาจากเพื่อน รองลงมาไดขอมูลจาก
VCD/DVD หนังสือ และภาพยนตร (ตารางที่ 2)
เมื่อศึกษาความแตกตางระหวางความรู ความ
เชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศ พบวาความรูเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของ
เยาวชน (t = 9.99, p < 0.001) และสถานภาพสมรสของบิดา
(t = -2.15, p < 0.5) ดานความเชื่อ/ทัศนคติเกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามเกรดเฉลี่ย (t = 4.97,
p < 0.01) การมีโรคประจําตัว (t = -4.09, p < 0.001) และ

4. การอภิปราย
ปจจัยดานการสงเสริมหรือกระตุนการมีเพศ
สัมพันธในกลุมตัวอยาง ไดแก การมีประจําเดือนใน
เพศหญิง หรือฝนเปยกในเพศชาย อยูในอัตราคอนขาง
สูง และสวนใหญมีเหตุผลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ
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ประชาธิปไตย ไดรับความรู ความเขาใจ และมีคานิยม
ที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมทั้งอยูในสิ่งแวดลอมที่
ดี ยอมทําใหความสําคัญของอิทธิพลจากเพื่อนลดลง
ได
ความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
กลุมตัวอยาง พบวาระดับความรูเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของเยาวชนไทยอยูในระดับปานกลาง
ความเชื่อ/ทัศนคติของในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศอยูในระดับเห็นดวยมาก และระดับคะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศอยูใน
ระดับการปฏิบัติตนไมสม่ําเสมอ แตบอยครั้ง ซึ่งสอด
คลองกับผลการวิจัยที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญได
พู ดคุ ยหรื อถามตอบคํ าถามเกี่ ยวกั บเรื่ องเพศกั บบิ ดา/
มารดา/ผูปกครองอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา ทําใหมี
ความรู เ กี่ ย วกั บ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศเป น
พื้นฐาน ประกอบกับกลุมตัวอยางอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
อาทิ อยูในครอบครัวที่มีลักษณะการเลี้ยงดูแบบประชา
ธิปไตย บิดามารดาอาศัยอยูดวยกัน และมีเวลาทํางานที่
แนนอน ไมมีแฟนและไมเคยถูกทํารายหรือลวนลามทาง
เพศ ใชเวลากับกิจกรรมการดูหนังหรือฟงเพลงเปนสวน
ใหญ จึงทําใหมีความเชื่อและทัศนคติที่ดีตอการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศ สําหรับการปฏิบัติตนในการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศ พบวาความรูและทัศนคติมีผลตอ
การปฏิบัติตนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นกลุมตัวอยางที่มี
ความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศปานกลาง
และมีทัศนคติที่ดีพอควรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจทําใหปฏิบัติ
ตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศไดบอยครั้ง แตไม
สม่ําเสมอได ซึ่งเปนเหตุผลที่ตองกระตุนหรือหารูปแบบ
ที่ชวยใหการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
เปนไปอยางสม่ําเสมอตอไป

วาควรเกิดจากความรัก ลําดับรองลงมา คือ ความรูสึก
หรือคานิยมอยากลอง หรือเกิดจากการเมาสุรา/ติดสาร
เสพติด สามารถอธิบายไดวาการบรรลุวุฒิภาวะทาง
เพศดวยการมีป ระจําเดื อ นในเพศหญิง และการฝ น
เปยกในเพศชาย บางครั้งเป นประสบการณที่ทําให
วัยรุนตื่นเตนตกใจ กระดากอาย พอแมหรือบุคคลที่
วั ย รุ น ไว ใ จและให คํ า อธิ บ ายว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
พัฒนาการ จะชวยใหวัยรุนคลายความกังวลและสงสัย
[8-10] ส ว นป จ จั ย ด า นครอบครั ว กั บ การสร า งเสริ ม
สุขภาพทางเพศผลการศึกษาในกลุมตัวอยางนี้ พบวา
ส ว นใหญ อ ยู ใ นครอบครั ว ที่ เ ลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะ
ประชาธิ ป ไตยและส ว นใหญ มี ก ารพู ด คุ ย กั บ บิ ด า
มารดา หรือผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา บิดามารดาอยูดวยกัน ประกอบกับอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดี ไมมีประวัติถูกทํารายหรือลวนลาม
ทางเพศเปนสวนใหญ สิ่งเหลานี้ชวยใหความคิดเห็น
และความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธเปนไปในทาง
ที่ถูกตอง และเปนผลใหมีพฤติกรรมทางเพศเปนไป
ในทางเหมาะสมเชนเดียวกัน สอดคลองกับการศึกษา
ของดอเรียส และคณะ [6] ที่พบวาวัยรุนที่มาจาก
ครอบครั ว ที่ บิ ด ามารดาอยู ด ว ยกั น มี อั ต ราการมี
พฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธต่ํากวาวัยรุน
ที่ม าจากครอบครั วลั ก ษณะอื่น ๆ อาทิ ครอบครัว ที่
แยกกันอยู อาจกลาวไดวาปจจัยดานการสงเสริมการมี
เพศสัมพันธในกลุมตัวอยางนี้ จึงเปนไปในทางบวก
นอกจากนี้พบวาปจจัยดานเพื่อนและดานสื่อ
กับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทยของ
กลุ ม ตั ว อย า งนี้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ วั ย รุ น เนื่ อ งจาก
เพื่อ นส วนใหญ ที่อ ยู ตา งโรงเรี ยนมั กมี แ ฟนหรือ กิ๊ ก
และสื่อที่เกี่ยวกับเพศมักไดจากเพื่อนเปนสวนใหญ
อยางไรก็ตามแมวาเพื่อนจะมีบทบาทสําคัญตอวัยรุน
แตกลุมตัวอยางที่ศึกษานี้อยูในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบ
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ดานความสัมพันธระหวางความรู ความเชื่อ/
ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศพบวามีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับต่ํา แมความสัมพันธทั้งสามสวนจะ
อยูในระดับต่ํา แตทั้งความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ตนในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ยังมีความ
สั ม พั น ธ กั น อธิ บ ายได ว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามรู ดี
ทัศนคติดียอมมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศดี เ ช น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากความรู แ ละทั ศ นคติ ที่
ไดรับการปลูกฝงและคานิยมตั้งแตวัยเรียนจนกระทั่ง
เข าสู วั ยรุ น ทั้ งจากโรงเรี ยน เพื่ อน และครอบครั ว มี
บทบาทอยางยิ่งตอการปฏิบัติตนของวัยรุน ตั้งแตความรู
ความเข าใจในบทบาทของเพศชายและหญิ ง ค านิ ยม
ความเชื่อเกี่ ยวกั บเรื่องเพศและพฤติ กรรมทางเพศ ซึ่ ง
อาจจะแสดงออกทั้งในรูปแบบของการกระทําและคําพูด
และมักถูกปลูกฝงใหกับเยาวชนโดยผานทางครอบครัว
โรงเรียน เพื่อน และสื่อตาง ๆ ในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ๆ [5]
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