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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานแบบแผนล าดับขั้นเชิงอธิบาย มีขั้นตอนการวิจัย 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นวิจัย
เชิงปริมาณ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิโดยใช้ระดับชั้นการศึกษาเป็นช้ันภูมิ  จ านวน 
430 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มีคะแนนพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศสูงที่สุด จ านวน 15 คน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ  
 ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบของโมเดลเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ได้ร้อยละ 50 และยังพบว่า พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ได้รับ
อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกโดยเรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อยจากตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ค่านิยมต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม การเห็นคุณค่าในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.34, 
0.21, 0.15 และ 0.15 ตามล าดับ นอกจากนั้นพบว่าตัวแปรที่เหลือในแบบจ าลองได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อ และอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.17 และ -0.07 ตามล าดับ การศึกษาเชิงคุณภาพอธิบายได้ว่า ความมุ่งหวังต่อ
อนาคต ถูกถ่ายทอดผ่านการอบรมเลี้ยงดู โดยปลูกฝังเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างฐานะทางสังคม ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้การมีฐานะทางสังคมจะท าให้พ่อแม่ภูมิใจ เป็นที่ยอมรับท าให้มีคุณค่าใน
ตนเอง  
 จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศถูกก าหนดจากตัวแปรภายในบุคคล และระหว่าง
บุคคล ดังนั้นในการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันจึงควรด าเนินงานในทุกระดับคือระดับภายในบุคคลและ
ระหว่างบุคคลเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถาวร 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ/วัยรุ่นหญิง 
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The Causal Model of Factors Affecting to Sexual Risk Prevention Behaviors of 
Female Teenagers in Bangkok: A Mixed Method Approach 

Araya Chiangkong *  
Praleena Thongsri ** Chamaiporn Dhamavasi***. 

 

ABSTRACT 
This research employed explanatory sequential mixed method design, which had two phases. In 

the first phase, a quantitative study was conducted aiming to develop and validate a causal relationship 

model of factors related to sexual risk prevention behaviors of female teenagers in Bangkok. The sample 

consisted of 430 senior high school female students of the secondary educational service area office 1 

and 2 in Bangkok, which were chosen by stratified random sampling. The data were analyzed using path 

analysis. In the second phase, a qualitative study was conducted aiming to identify factors related to 

sexual risk prevention behaviors of female teenagers in Bangkok. The key informants in this phase 

consisted of 15 senior high school female students with the highest score of sexual risk prevention 

behaviors from phase 1. The data were analyzed using pattern matching. 

              The finding suggested that a causal relationship model was fitted with the empirical data, which 
explain approximately fifty percent of the variance of sexual risk prevention behaviors. It was also found 
that the sexual risk prevention behaviors that had positive direct effect were future orientation and self-
control, proper sexual value, self-esteem, and authoritarian parenting style (0.34, 0.21, 0.15 and 0.15, 
respectively). Furthermore, the remaining variables in the model that had negative direct effect were 
sexual media perception and peer influence (-0.17 and -0.07, respectively). Regarding qualitative study, it 
was explained that the offspring future had been socialized through child-rearing, by cultivating on 
education for building the social status.  The premature sexual relationship was obstructed the education 
advancement. The parents will be proud and accept own offspring who have well-established social 
status that also enhance self-esteem.  
 This finding demonstrated that sexual risk prevention behaviors were determined by intrapersonal 
and interpersonal factors. Therefore, in health promotion and prevention activities, it should implement 
throughout every level; at both Intrapersonal factor and Interpersonal factor; for maintaining sustainability 
of health behavior change. 
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ความส าคัญและที่มาของการศึกษา 

วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าวผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
มีอายุระหว่าง 12-20 ปี โดยเพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่า
เพศชายประมาณ 1-2 ปี 1 จากธรรมชาติของวัยรุ่นที่มีแรง
ขับทางเพศในตนเองจึงท าให้วัยรุ่นมีความต้องการทางเพศ 
สนใจเพศตรงข้าม และมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
เพศ เช่น มองหาผู้ที่ตนสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
จากเหตุที่กล่าวมาถือเป็นจุดเริ่มต้นอันน า ไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์2 มีการส ารวจอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่นไทย
อายุ 15–19 ปี ระหว่างปี 2549-2558 มีค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อย
ละ 51.16 โดยในกรุงเทพมหานคร ในปี 2556-2558 พบ
ค่าเฉลี่ยอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 
47.90, 43.50 และ 39.40 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย
ลดลง และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ข้อมูลดังกล่าวก็ยัง
ช้ี ให้ เห็นว่าปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่ นยั งคงอยู่ ใน
สังคมไทย สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในกลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษาอายุระหว่าง 15-18 ปีพบว่าในจ านวนนักเรียน
หญิง 497 ราย เคยมีเพศสัมพันธ์3 เมื่อเปรียบเทียบ
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นชาย และ
วัยรุ่นหญิง มีการศึกษาโดยการส ารวจพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 พบว่า
นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วอยู่ ในช่วงร้ อยละ 
24.80-25.90 ส่วนนักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วอยู่
ในช่วงร้อยละ17.20-18.20 ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าสัดส่วนของการเคยมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายสูง
กว่าวัยรุ่นหญิง4 แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้นกลับพบว่าวัยรุ่นหญิง
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดเช่น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
ภาวะซีด การติดเช้ือแบคทีเรีย การคลอดก่อนก าหนด การ
คลอดทารกที่มีน้ าหนักตัวน้อย การคลอดยาวนานหรือ
คลอดติดขัด เป็นต้น และการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี 
ยังมีอัตราตายคลอดสูงเป็น 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับหญิง
ตั้งครรภ์ที่อายุ 20-30 ปี 5 นอกจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ่นหญิงจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายแล้วยัง

ก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจเช่นกัน เนื่องจากสังคมไทยไม่
ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน 
ดังนั้นผู้หญิงท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วจึงมักมีความรู้สึกหมด
คุณค่าในตัวเอง กลัวถูกฝ่ายชายทอดทิ้ง กลัวตั้งครรภ์และ
หากมีการตั้งครรภ์ก่อนสมรสก็จะยิ่งรู้สึกกดดันและรู้สึก
ต้องรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น6  

ปัจจัยที่จะป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรคือพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น 
และการศึกษาในลักษณะของปัจจัยซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง 
แต่ยังไม่พบการศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เส้นทาง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น
หญิงที่พบว่ามีความเสี่ยงทางสุขภาพ และผลกระทบทาง
สังคมจากพฤติกรรมทางเพศมากกว่าเพศชาย7 จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ดังนี ้ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความ
เสี่ยงทางเพศได้แก่ ความมุ่งอนาคต และการควบคุมตน8 

 

การเห็นคุณค่าในตนเอง8 และ ค่านิยมต่อพฤติกรรมทาง
เพศ8,9,10 ส่วนปัจจัยระดับครอบครัว พบว่ารูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 11,12 
เช่นกัน นอกจากนี้ปัจจัยระดับสังคมได้แก่สภาพแวดล้อม
และสังคมที่พบว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ วัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ท าให้
สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมพบว่า  การรับรู้ข่าวสารทาง
เพศ12,13   และ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 10,12 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันเสี่ยงทางเพศ หรือพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยน าตัวแปรดังกล่าว มาเป็นตัว
แปรในรูปแบบการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ซึ่งการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร ผู้วิจัยใช้แนวคิดนิเวศวิทยา
เพื่อการปรับพฤติกรรม(Ecological Model for Health 
Promotion) อธิบายความสัมพันธ์แต่ละระดับของตัวแปร
ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในกลุ่มของ
วัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นแนวคิดนี้
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4  Interpersonal factor 
ปัจจัยระหว่างบุคคล 

 

 

สามารถอธิบายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่
เน้นขยายความถึงการปรับเปลี่ยนปัจจัยของบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม14  

จากความส าคัญข้างต้นจึงเป็นที่มาในการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยใช้วิธีวิจัยผสานวิธี แบบแผนล าดับขั้นเชิง
อธิบาย (Mixed Methods: Explanatory Sequential 
Design)   โ ด ย มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกัน
พฤติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ท า ง เ พ ศ ขอ ง วั ย รุ่ น ห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาเชิง
คุณภาพเพื่อน าไปสู่การอธิบายถึงลักษณะตัวแปรที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
เพื่อให้ผลการวิจัยในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้น  ผล
การศึกษาในครั้งนี้จะน าไปสู่แนวทางในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร 
อันจะท าให้ลดปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น  
และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการ
ดูแลเด็กและเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่ออธิบายถึงลักษณะตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดนิเวศวิทยาเพื่อ

การปรับพฤติกรรม14 โดยมีขอบเขตการศึกษาในระดับ

ปัจจัยภายในบุคคล (Intrapersonal factor) และ ระดับ

ปัจจัยระหว่างบุคคล (Interpersonal factor) เพื่ออธิบาย

ตัวแปรที่ก าหนดพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 

ประกอบไปด้วย ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ การมุ่งอนาคต 

และการควบคุมตนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การเห็น

คุณค่าในตนเอง ค่านิยมต่อการมีเพศสัมพันธ์ค่านิยมต่อ

พฤติกรรมทางเพศ กลุ่มปัจจัยระหว่างบุคคล ที่สนับสนุน 

และส่งผลโดยตรงต่อปัจจัยภายในบุคคล ในการศึกษานี้ใช้

ตัวแปรปัจจัยกลุ่มครอบครัว และสังคมดังนี้ ปัจจัยกลุ่ม

ครอบครัว ได้แก่ รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว ปัจจัย

กลุ่มสังคมได้แก่ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อการรับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อ ดังแสดง

ความสัมพันธ์ในภาพที่ 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและความสัมพันธข์องตัวแปรในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสานวิธีแบบแผนล าดับขั้นเชิงอธิบาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  มีขั้นตอนการ
ศึกษาวิจัย 2 ระยะ ได้แก่   
  

พฤติกรรม
ป้องกันความ
เสี่ยงทางเพศ 

ปัจจัยระดับครอบครัว 
-รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 
-รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 
-รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 
 

ปัจจัยระดับสังคม 
-อิทธิพลจากกลุม่เพือ่น  
-การรับรู้ขอ้มูลทางเพศจากสือ่  

Intrapersonal factor 
ปัจจัยภายในบุคคล 

-มุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
-การเห็นคุณค่าในตน 
-เจตคติตอ่พฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสม 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 

อธิบายถึงลักษณะตัวแปรที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ
ขอ ง วั ย รุ่ น หญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาเชิงปริมาณ 
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การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตัวอย่างคือนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ก าลัง

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างให้มีขนาดเพียงพอด้วยเกณฑ์ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีขนาดอย่างน้อยประมาณ 10 คนต่อ 1 พารามิเตอร์11  

พิจารณาจากจ านวนพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าทั้งหมดใน

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุซึ่งมีจ านวน 43 ตัว ดังนั้น

จ านวนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ 430 คน และ

เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหายและไม่สมบูรณ์ จึงปรับ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 20 ดังนั้นขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างในครั้งนี้จึงเป็น 512 คน  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดยใช้ระดับชั้น

การศึกษาเป็นช้ันภูมิ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 โดยขอข้อมูลจาก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 2 

พบว่า เขต 1 มจี านวน 67 โรงเรียน   และเขต 2 มีจ านวน 

52 โรงเรียน สุ่มอย่าง ง่ายเขตพื้นที่การศึกษาละ 3 

โรงเรียน  รวม 6 โรงเรียน โดยพบว่าทั้ง 6 โรงเรียน มี

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 663 คน นักเรียน

หญิงมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 503 คน และนักเรียนหญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 483 คน ท าการสุ่มเลือก

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายตามสัดส่วนระดับช้ัน

การศึกษาเข้ามาเป็นตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนหญิงระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 206 คน นักเรียนหญิงระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 156 คน และนักเรียนหญิง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 150 คน รวมเป็นจ านวน 

512 คน ดังแสดงในแผนภาพ 2 แบบแผนการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย โดยผู้วิจัยท าการติดต่อโรงเรียนเพื่อ

ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูลให้ครบตาม

จ านวนและรายชื่อดังกล่าว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 2 แบบแผนการสุ่มกลุ่มตัวอยา่งเข้าสู่การวจิัย 
 

 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลตาม

ความอิ่มตัวของข้อมูล เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง 
(Criterion Purposive Sampling) มีคุณสมบัติเป็นกลุ่ม

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  

มัธยมศึกษาปีที ่4 
นักเรียนหญิง 663 คน 

 

มัธยมศึกษาปีที ่5 
 นักเรียนหญิง 503 คน 

 

มัธยมศึกษาปีที ่6 
 นักเรียนหญิง 483 คน 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 67 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน 

สุ่มอย่างง่าย 3 โรงเรียน สุ่มอย่างง่าย 3 โรงเรียน 

น ารายชื่อนักเรียนหญิงทั้ง 6 โรงเรียน
มาเรียงล าดับ สุม่แบบมีระบบ 

(systematic sampling) โดยใช้ช่วง

การสุม่ = 3 จนครบ 206 คน 
 

น ารายชื่อนักเรียนหญิงทั้ง 6 โรงเรียน
มาเรียงล าดับ สุม่แบบมีระบบ 

(systematic sampling) โดยใช้ช่วง

การสุม่ = 3 จนครบ 156 คน 
 

น ารายชื่อนักเรียนหญิงทั้ง 6 โรงเรียน
มาเรียงล าดับ สุม่แบบมีระบบ 

(systematic sampling) โดยใช้ช่วง

การสุม่ = 3 จนครบ 150 คน 
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วัยรุ่นหญิงที่มีคะแนนพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ
ระดับสูงที่สุด 20 อันดับแรก ร่วมกับคัดเลือกจากความ
คิดเห็นจากครูที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน เช่นครูประจ า
ช้ัน ครูที่ปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้จ านวน 15 คน  
  
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ KFN-IRB 
2016-04 ผู้วิจัยได้ช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถึงสิทธิการ
ตอบรับ และปฏิเสธการเข้าร่วมในการศึกษา รวมทั้ง
อธิบายถึงการรักษาความลับผู้ให้ข้อมูลและท าลายข้อมูล
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย การน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยเป็นการ
น าเสนอในภาพรวมไม่ระบุช่ือโรงเรียนและเขตการศึกษา 
และน าเสนอเชิงวิชาการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือโดยประยุกต์ใช้แบบวัดที่

เคยท าการศึกษามาแล้ว และทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยการหาค่า ความเช่ือมั่นกับนักเรียนแห่งหนึ่งใน
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ทั้งนี้เครื่องมือ
แบ่ งออกเป็น 8 ส่ วนมี รายละเอี ยดดั งนี้  ส่วนที่  1 
แบบสอบถามข้อมูลทั่ ว ไป ส่วนที่  2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
ทบทวนวรรณกรรม ข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของ
นักเรียนที่แสดงเจตนาในการป้องกันการกระท าที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางเพศได้แก่ การหลีกเลี่ยงการเที่ยว
สถานเริงรมย์ การไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา การไม่ใช้ยา
เสพติด การไม่ดูสื่อที่กระตุ้นและยั่วยุกามอารมณ์ การ
หลีกเลี่ยงการอยู่ล าพังสองต่อสองกับเพศตรงข้าม การไม่
แตะต้องเพศตรงข้ามในเชิงชู้สาว การรู้จักหลีกเลี่ยงและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อระบายอารมณ์ทาง เพศ 
แปลผลโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศดีกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ามีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .96 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน เป็นแบบวัด ของดวงเดือน  พันธุม
นาวิน15  ที่ประมาณความสามารถของบุคคลในการ
คาดการณ์เกี่ยวกับตนเอง การรู้จักอดรอได้และเล็งเห็น
ความส าคัญของผลดีและผลเสียของการมีพฤติกรรมที่ดีที่

จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต จึงเกิดความใส่ใจอดทนที่จะท า
เมื่อมีความเหมาะสม แปลผลโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ า มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 ส่วนที่ 4 แบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยพัฒนามาจากศกลวรรณ กาญจน
ภักดิ์16  โดยวัดความรู้สึกที่ดีกับตนเอง เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม รับรู้ว่าคนในสังคมให้การยอมรับและให้
ความส าคัญในความสามารถของตนเองแบ่งเป็น 4 
องค์ประกอบได้แก่1) การยอมรับนับถือตนเอง 2) การ
ได้รับการยอมรับจากเพื่อน 3) การได้รับการยอมรับจาก
ครอบครัว 4) การได้รับการยอมรับจากโรงเรียน การแปล
ผลผู้ที่ได้คะแนนสูงเปน็ผู้ที่เห็นคณุค่าในตนเองสูงกว่าผู้ทีไ่ด้
คะแนนต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .79 ส่วนที่ 5 
แบบวัดค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม พัฒนา
จากของสุมาลี  สวยสะอาด 12 แบบวัดนี้ เป็นการวัด
ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมองเห็นประโยชน์หรือโทษ และมี
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ วัดด้วยองค์ประกอบเพียง 2 
ด้าน คือความรู้ เชิงประเมินค่าว่ามีประโยชน์ หรือโทษ 
และความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ แปลผลโดยผู้ที่ได้คะแนน
สูงเป็นผู้ที่มีค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสูง
กว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84 
ส่วนที่ 6 แบบวัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาจากแบบ
วัดของสัณห์หทัย  วิทยารังษีพงษ์17 วัดการรับรู้ของ
นักเรียนท่ีมีต่อการได้รับการอบรมเลี้ยงดู ใน 3 รูปแบบคือ 
แบบควบคุม แบบใช้เหตุผล และแบบปล่อย การแปลผลผู้
ที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ที่รับรู้ว่าได้รับการอบรมเลี้ยงดูใน
รูปแบบนั้นสูงกว่าผู้ที่ ได้คะแนนต่ า ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .78 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมทางเพศ พัฒนาจากสุมาลี  สวย
สะอาด12 วัดการรับรู้แบบแผนพฤติกรรมทางเพศที่ยึดถือ
เอาบรรทัดฐานของเพื่อนมาเป็นแบบอย่างจาก การ
สังเกตเห็นหรือรับรู้การแสดงออกของเพื่อนต่อความพร้อม
ในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ การเที่ยวสถาน
บันเทิงที่ไม่เหมาะสมกับวัย มีการแตะเนื้อต้องตัวหรือ
สัมผัสกับเพื่อนต่างเพศ การ สนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศ มี
การดื่มสุราหรือของมึนเมา และดูสื่อที่กระตุ้นกามารมณ์ 
แปลผลโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงเป็นกลุ่มที่เพื่อนมีอิทธิพลของ
ต่อพฤติกรรมทางเพศสูงกว่าผู้ที่ ได้คะแนนต่ า  ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .85 ส่วนที่ 8 แบบวัดการรับรู้
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ข่าวสารด้านเพศจากสื่อ พัฒนาจากสุมาลี  สวยสะอาด12 
วัดความถี่การรับรู้ข่าวสารทางด้านเพศจากสื่อต่างๆ จาก
การเห็น ได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ วีดีโอ หนังสือ
ต่างๆ สื่อออนไลน์ ที่มีผลต่อความรู้สึกทางเพศได้แก่ การดู
ภาพยนตร์ สื่อวีดีโอ การอ่านหนังสือ เล่นอินเตอร์เน็ตที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ แปลผลโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้
ที่รับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อในปริมาณสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่ า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .91 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling : SEM) ด้วยสถิติ
วิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไมล์และอูเบอร์
แมน18 ที่ได้เสนอแนะถึงขั้นตอน การจัดการกับข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการวิจัยในรายละเอียดว่าประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ 1) การลดข้อมูล (data reduction) 2) การ
จัดรูปข้อมูล (data display) และ 3) การร่างข้อสรุปและ
การยืนยัน (conclusion drawing and verification)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับทีม
ผู้ ช่วยนักวิจัย โดยมีขั้นตอน คือผู้วิจัยท าหนังสือถึง

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในเขตส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่เป็นโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง และผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือในการทดสอบแบบวัด และเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดจ านวนทั้งสิ้น 512 ฉบับ 
ได้รับการตอบกลับและตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออกเหลือ 
450 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.89 ส าหรับการวิจัยระยะที่ 2 
ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง และสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ยินยอมเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต่อผู้ให้ข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยตลอดทุก
ขั้นตอน ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน ด้วย
การน าเสนอข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุม 
ตรงตามข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ
ถอดรหัสและการตรวจซ้ า (Code - Recode Procedure) 
อย่างเป็นขั้นตอน  
ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันทั้งมัธยมศึกษาที่ 
4–6 มีจ านวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 34.50, 32.50 และ 
33.0 ตามล าดับ)  โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีสถานภาพของ
ครอบครัวที่มีบิดามารดาอยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 64.00) การ
พักอาศัยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาและมี
เพียงบางส่วนที่มีการพักอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ (ร้อยละ 
72.60 และ 27.40 ตามล าดับ)  

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.40
***
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Figure2 Path Model Significant Predictors of Protective Sexual Behavior Among Adolescents (N = 450), *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 
Table 1 The standard of Direct Effect, Indirect Effect and Total Effect of Causal variables affect the result 

variable and Squared Multiple Correlation: R2 of Modified model 

ตัวแปรเชิงเหตุ Variables 

ตัวแปรเชิงผล Variables 
prevention on sexual 
risk behaviors  (BS) 

future Orientation and 
self control (FSC) 

sexual value  (AS) self-esteem (SE) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
Future Orientation & self control (FSC) .34*** .12*** .46*** - - - .40*** - .40** .24*** - .24*** 

Sexual value  (AS) .21*** - .21*** - - - - - - - - - 

Self-esteem  (SE) .15*** - .15*** - - - - - - - - - 

Authoritarian  Parenting  style  (APS) .15*** .09*** .24*** .18*** - .18*** - .07*** .07*** - .04*** .04*** 

Authoritative  Parenting  Style  (RPS) - .19*** .19*** .20*** - .20*** .08* .08*** .16*** .50*** .05*** .55*** 

Permissive Parenting Style  (PPS) - -.13*** -.13*** -.21*** - -.21*** -.18*** -.08*** -.26*** - -.05*** -.05*** 

Media Exposure (ME) -.17*** -.13*** -.30*** -.20*** - -.20*** -.17*** -.08*** -.25*** - -.05*** -.05*** 

Friends' Influence  (FI) -.07* -.12*** -.19*** -.19*** - -.19*** -.12*** -.08*** -.20*** - -.04*** -.04*** 

Squared  Multiple  Correlation: (R2) R2 =  0.50 R2 = 0.25 R2=0.39 R2=0.35 
Significant *p < .05, **p < .01, ***p < .001,    
 

BS   หมายถึง พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ME   หมายถึง การรับรูข้่าวสารด้านเพศจากสื่อ 
FSC หมายถึง ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน FI     หมายถึง อทิธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
AS   หมายถึง ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ  DE    หมายถึง อทิธิพลทางตรง (Direct Effect) 
SE   หมายถึง การเห็นคณุค่าในตนเอง IE    หมายถึง  อทิธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
APS หมายถึง รูปแบบการอบรมแบบควบคุม TE    หมายถึง อิทธิพลรวม (Total Effect) 
RPS  หมายถึง รูปแบบการอบรมแบบใช้เหตุผล  
PPS  หมายถึง รูปแบบการอบรมแบบปล่อย  

 
จากตารางที่  1 พบว่า โมเดลเ ชิงโครงสร้ างมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความกลมกลืนกับข้อมลู
เชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความสอดคล้องอยู่ ในเกณฑ์

ยอมรับได้ถึงดีมาก19  กล่าวคือมีค่า 2  =16.45, df =8, 

p-value = .036, 2/df=2.06, GFI=.99, AGFI=.95, 
CFI=.99, RMSEA=.049, SRMR = .022  ถึงแม้ว่าผลการ

วิเคราะห์แบบจ าลองนี้พบว่าค่า 2  มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p <.01) ซึ่งสามารถพบกรณีเช่นนี้ได้ในงานวิจัยที่มีขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างใหญ่ ค่า 2  ก็ยิ่ งมีแนวโน้มที่จะมี
นัยส าคัญ แม้ว่าแบบจ าลองนั้นจะมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลแล้วก็ตาม ดังนั้นการพิจารณาความกลมกลืนของ
แบบจ าลองจ าเป็นต้องพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนตัว
อื่นๆ 20 ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้ก็พบว่าดัชนีความกลมกลืน
อื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าแบบจ าลองนี้มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ถึงดีมาก (RMSEA 

ไม่ควรเกิน .08, SRMR ไม่ควรเกิน .06, GFI และ CFI 

มากกว่า .90 และ 2 /df ไม่ควรเกิน 5)  
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมป้องกัน

ความเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 50 (R2 = 0.50) พบว่า 
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ได้รับอิทธิพล
ทางตรงมีค่าเป็นบวก โดยเรียงตามขนาดอิทธิพลจากมาก
ไปน้อยจากดังนี้ กลุ่มตัวแปรภายในบุคคลได้แก่ ตัวแปร
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (β = .34, p <.001) 
ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ (β = .21, p <.001) และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง (β =.15, p <.001) ตามล าดับ  
ส่วนกลุ่มตัวแปรระดับบุคคลได้แก่รูปแบบการอบรมแบบ

ควบคุม ( = .15, p<.001) และพบว่าตัวแปรที่เหลือใน
แบบจ าลองมีอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยเรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อยได้แก่ 
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การรับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อ ( = -.17, p <.001) 

และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ( = -.07, p<.05) ตามล าดับ     
อธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนได้ร้อยละ 25 (R2 = 0.25) พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวก โดย
เรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อยจากตัวแปรรูปแบบ

การอบรมแบบใช้เหตุผล ( = .20, p <.001) และรูปแบบ

การอบรมแบบควบคุม ( =.18, p <.001) ตามล าดับ 
นอกจากนั้นพบว่าตัวแปรที่เหลือในแบบจ าลองมีอิทธิพล
ทางตรงมีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงตาม
ขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่รูปแบบการอบรมแบบ

ปล่อย ( = -.21, p <.001) อิทธิพลจากสื่อ ( = -.20, p 

<.001) และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ( = -.19, p <.001) 
ตามล าดับ      

อธิบายความแปรปรวนของค่านิยมต่อพฤติกรรม
ทางเพศได้ร้อยละ 39 (R2 = 0.39) พบว่า ค่านิยมต่อ
พฤติกรรมทางเพศ ได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวก โดย
เรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อยจากตัวแปรลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน (β = .40, p <.001) และรูปแบบ

การอบรมแบบใช้เหตุผล ( =.08, p<.05) ตามล าดับ 
นอกจากนั้นพบว่าตัวแปรที่เหลือในแบบจ าลองมีอิทธิพล
ทางตรงมีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงตาม
ขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ รูปแบบการอบรม

แบบปล่อย ( = -.18, p<.001) การรับรู้ข่าวสารด้านเพศ

จากสื่อ ( =-.17, p<.001) และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน -

.12  ( = -.12, p<.01) ตามล าดับ     
อธิบายความแปรปรวนของการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ได้ร้อยละ 35 (R2 =  0.35) พบว่า การเห็นคุณค่า
ในตนเอง ได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวก โดยเรียงตาม
ขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อยจากตัวแปรรูปแบบการ

อบรมแบบใช้เหตุผล ( = .50, p <.001) และลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน ( = .24, p <.001) ตามล าดับ 
จากภาพประกอบ 2 อธิบายการท าหน้าท่ีเป็นตัว

แปรส่งผ่านบางส่วน (Partial mediation) ของตัวแปร
ภายในบุคคลดังนี้ 1) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ท าหน้าที่ เป็นตัวแปรส่งผ่าน
บางส่วน ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ รูปแบบอบรม

เลี้ยงดูแบบควบคุม การรับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อ 
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยง
ทางเพศ  2) ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ท าหน้าที่เป็น
ตัวแปรส่งผ่านบางส่วนระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือการ
รับรู้ข่าวสารด้านเพศจากสื่อและอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ  

การท าหน้ าที่ เ ป็นตั วแปรส่ งผ่ าน สมบู รณ์ 
(Complete mediation) พบว่า 1) ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และการเห็นคุณค่าในตนเอง ท าหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่านสมบูรณ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ 
รูปแบบอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และ รูปแบบอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อย กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ  
2) ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ท าหน้าที่เป็นตัวแปร
ส่งผ่านสมบูรณ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ  

จากเส้นทางอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานของแบบจ าลอง อธิบายลักษณะของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทาง
เพศด้วยผลการศึกษาเชิงคุณภาพดังนี้  

กลุ่มตัวแปรภายในบุคคลพบผลการศึกษาเชิง
คุณภาพคือ  ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า อนาคตที่ต้องการให้เกิดกับ
ตนเองคือ “ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย มีชีวิตสะดวกสบาย
จากรายได้ที่ดี มีครอบครัวที่สมบูรณ์” “หากท้องตอน
เรียนก็จะท าให้เรื่องที่หวังไม่มีทางเป็นไปได้” ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นตัวอย่างในละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการท้องในวัยเรียน เห็นจากเพื่อนในโรงเรียน เพื่อน
บ้าน ที่ต้องล าบากจากการท้องในวัยเรียน ส่วนการควบคุม
ตน จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกันคือ 
ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะเจอกับสถานการณ์เช่น เพื่อนทุกคน
มีแฟน “เพื่อนมองว่าคนไม่มีแฟนเป็นบุคคลที่ไม่มีเสน่ห์” 
“เพื่อนในกลุ่มมีแฟนทุกคน หากตนเองไม่มีแฟนก็จะ
เหงา” บทสนทนาที่คุยกันในกลุ่มเพื่อนจะเป็นเรื่องของ
แฟนตนเอง หรือคนที่ตนแอบชอบ “ก็คุยแต่เรื่องแฟน จน
บางทีก็อยากลองมี” เหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้ให้ข้อมูล
อยากลองมีแฟน แต่ด้วยลักษณะมุ่งอนาคตที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนจึงเป็นเง่ือนไขให้สามารถควบคุมตนเองได้ แม้ว่าง
จะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสถานท่ีที่ล่อแหลม  
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ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ค่านิยมของวัยรุ่นหญิงคิดว่าการไม่มีแฟน
เป็นเรื่องล้าสมัย  การมีแฟนแล้วถูกเนื้อต้องตัวเป็นเรื่อง
ปกติ ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศมีความเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู โดยค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ
ของผู้ให้ข้อมูลได้มาจากการเลี้ยงดูในครอบครัว สื่อ และ
กลุ่มเพื่อนพบว่า บคุคลที่ได้รับการอบรมแบบใช้เหตผุล จะ
มีค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ กลุ่มตัวอย่างจะรับรู้ว่าการ
ถูกเนื้อต้องตัวจากเพื่อนต่างเพศ การเที่ยวกลางคืน การ
ดื่มสุราเป็นสิ่งผิดศีลธรรมอันดีงามของผู้หญิง การรับรู้
ดั งกล่าวได้มาจากการได้รับอิทธิพลการอบรมจาก
ครอบครัว “พ่อแม่ไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ จะบอกทุกครั้ง
ที่เห็นในทีว ีเราดูทีวีพร้อมกัน ถ้าใส่สั้นหรือโป๊มาก หนูก็ว่า
มันไม่น่าดู”“ที่บ้านยังไม่อยากให้มีแฟน บอกว่าต้องถึง
เวลาก่อน ตอนนี้เป็นเพื่อนกัน ช่วยกันเรียน เวลาอ่าน
หนังสือให้ชวนมาท่ีบ้านตอนพ่อกับแม่อยู่” นอกจากนี้การ
คล้อยตามเพื่อนท่ีอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งอนาคตควบคุม
ตน หากนักเรียนเลือกการกระท า “หนูเลือกคบเพื่อน ถ้า
เพื่อนจะชวนไปเที่ยวกลางคืนก็ปฏิเสธ หนูเกรงใจ พ่อแม่ 
ท่านบอกว่ามันอันตราย เขาเป็นเพื่อนเรา เขาต้องเข้าใจ”     

การเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) มี
อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกต่อพฤติกรรมป้องกันความ
เสี่ยงทางเพศ อธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับพ่อแม่ คุณครู และเพื่อน ซึ่ง
การที่ตนเองมีค่ามาจากการได้รับการสนับสนุนจากคน
รอบข้างในเรื่องต่างๆ ได้รับความไว้ วางใจให้ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ส าคัญ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการที่จะให้บุคคลรอบข้างไว้วางใจ จึงหลีกเลี่ยงการ
กระท าท่ีพ่อแม่ และคุณครู สั่งสอนว่าไม่เหมาะสม เช่นกัน
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ที่กลุ่มตัวอย่างจะหลีกเลี่ยง 
และไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ความเสี่ยงทาง
เพศ “ หนูไม่อยากท าอะไรที่มันจะท าให้พ่อ แม่ คุณครู
ผิดหวัง เพราะหนูเป็นที่รักของเขา.. ต้องระวังว่าสิ่งที่หนู
ท าจะท าให้เขาเสียใจ”    

ส าหรับกลุ่มตัวแปรระหว่างบุคคลได้ข้อค้นพบ
จากข้อมูลดังนี้ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู พบว่ากลุ่มผู้ให้
ข้อมูลรับรู้ว่าได้รับรูปแบบการอบรมแบบควบคุม และ
รูปแบบการอบรมแบบใช้เหตุผล พบข้อมูลดังนี้  

รูปแบบการอบรมแบบควบคุม ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างไม่
แสดงพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความเสี่ยงทางเพศนั้น เพราะ
กลัวถูกต าหนิ และลงโทษจากครอบครัว มีกฎระเบียบที่
เคร่งครัด เช่นไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบค้างคืน 
ห้ามกลับบ้านไม่ตรงเวลา จะถูกตี หรือต่อว่า เมื่อท าผิดกฎ 
ตัวอย่างข้อมูล “พ่อกับแม่ดุมาก ไม่เคยให้ออกไปเที่ยว” 
“กลับบ้านดึก จะถูกตี แม้ว่าจะเพราะท างานกลุ่ม หรือ รถ
ติด” “แค่คุยกับเพื่อนผู้ชาย ก็โดนดุแล้ว” รวมไปถึงการ
วางแผนชีวิตในด้านการเรียนอย่างเคร่งครัด กลุ่มตัวอย่าง
จะเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน กลุ่มตัวอย่างจะถูกห้ามไป
เที่ยวกับเพื่อนในวันหยุด และหลังเลิกเรียน ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างจะใช้เวลาส่วนมากกับครอบครัว นอกจากนี้การดู
โทรทัศน์ หรือการเล่นอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ อยู่ใน
การควบคุมจากผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด “ ทั้งไลน์ ทั้งเฟส 
พ่อกับแม่ต้องเข้าไปดูได้ มีความลับไม่ได้” ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ข้อมูลว่า “รู้สึกอึดอัด กับการถูกควบคุม แต่ก็
ไม่อยากท าให้พ่อแม่เสียใจ” เพราะเห็นว่า “ พ่อแม่ท างาน
หนัก และกังวลกับตนเองอย่างมาก”   

รูปแบบการอบรมแบบใช้เหตุผล คือ ใช้การ
อธิบายเหตุผลในขณะที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการกระท า
ของบุตร ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า การที่พ่อแม่ไม่ได้ใช้ค าสั่ง แต่
อธิบายเหตุผลก่อนท่ีจะห้ามไม่ให้ท าในสิ่งที่อยากท า ท าให้
รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไม่กดดัน ซึ่งตัวเองก็เข้าใจเหตุผล
ของพ่อแม่ รู้ว่าอาจจะเกิดอันตรายหากท าตามที่ตัวเอง
ต้องการ ดังค ากล่าว “เพราะพ่อกับแม่ห่วงค่ะ รับรู้ได้ว่า
พ่อกับแม่รัก ทุกครั้งถ้ารู้ว่ามันไม่ควรท า พ่อจะห้าม แต่ก็
บอกนะคะเพราะอะไร อย่างไปเรียนพิเศษ ที่มันดึกมาก 
พ่อไปรับไม่ได้ เขาก็จะบอกว่าให้หยุดนะ พ่อไปรับไม่ได้
กลัวว่าอันตราย”  

การรับรู้ข้อมูลทางเพศจากสื่อการรับรู้ข่าวสาร
ด้านเพศจากสื่อ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า พ่อแม่ และครู 
รวมไปถึงการดูรายการทางสุขภาพ อธิบายถึงลักษณะของ
แรงขับทางเพศ หากดูสื่อลามกอนาจาร ก็จะท าให้เกิด
ความอยากรู้อยากลอง และอาจท าให้หมกมุ่นเรื่องเพศได้ 
และการดูสื่อดังกล่าว หาดูได้ง่าย ในกลุ่มเพื่อน หรือการส่ง
ต่อทางไลน์ “ มันเยอะไปหมดค่ะ ในกลุ่มเพื่อนๆกัน พวก
ผู้ชายส่งกันมาต่อๆ ในผู้หญิงไม่ค่อยมีพวกนี้” “ดูบ่อยๆ ก็
หมกมุ่น หนเูป็นวัยเสี่ยงคะ ครูก็เคยสอนเรื่องฮอร์โมนเพศ 
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หมกมุ่นกับการดูคลิปเรท 18+ ท าให้เรามีความรู้สึกตรง
นั้นได้”  

อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า 
ถึงแม้จะอยากเข้าไปในกลุ่มเพื่อน อยากเที่ยวสนุกกับ
เพื่อน ตามสถานที่ที่เพื่อนจะชอบเที่ยวทั้งกลางวัน และ
กลางคืน ได้แต่งตัวสวยไปสยาม เซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาด
นัดรถไฟรัชดา เจเจกรีน  กลางคืนบางคนก็ไปเที่ยวย่าน
ข้าวสาร รัชดา แต่เพราะกลัวว่าจะเสียเวลาอ่านหนังสือ 
และไม่ชอบการแต่งตัวโป้ๆ และไปพูดคุย มีท่าทางไม่
ระมัดระวังกับเพื่อนต่างเพศ ดังค ากล่าว “อยากไปชอปปิ้ง
กับเพื่อนแถวสยามบ้าง แต่ก็ต้องเรียนพิเศษ กลัวสอบไม่
ติด” “ไม่ชอบการแต่งตัวของเพื่อน ตอนไปเที่ยวก็ชอบไป
คุยกับผู้ชายดูแปลกๆ เกินไปหน่อยค่ะ”   
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
ภายในบุคคล และตัวแปรระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแบ่งการอธิบายเป็น 2 ประเด็นคือ 
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรง และความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลทางอ้อม    
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศได้แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมรูปแบบ
การอบรมแบบควบคุม การเห็นคุณค่าในตนเอง อิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อน และการรับรู้ข้อมูลทางเพศจากสื่อ   มี
รายละเอียดดังนี้ 

การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน   ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนเป็นตัวแปรเหตุในโมเดลที่ส่งผลทางตรง
มากที่สุดต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ และยัง
เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน รูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
ควบคุมรูปแบบการอบรมแบบควบคุม อิทธิพลของเพื่อน
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และ อิทธิพลของสื่ออธิบายได้ดังนี้ 
การที่นักเรียนรู้จักปฏิบัติให้เกิดการอดทนรอได้อย่าง
เหมาะสม เป็นการเห็นความส าคัญของประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต15 อธิบายในเชิงพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยง
ทางเพศได้ คือ การที่นักเรียนจะกระท าพฤติกรรมที่เป็น
ความเสี่ยงทางเพศเขาก็จะคิดว่าเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมที่

เสี่ยงทางเพศแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไร จากการสัมภาษณ์
พบว่าสิ่งที่นักเรียนมุ่งอนาคตคือ ความส าเร็จในชีวิตด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านครอบครัว และด้านการงาน 
หากกระท าพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง อาจจะท้องในวัย
เรียนก็จะท าให้สิ่งที่ตนเองมุ่งหวังไม่มีทางเป็นไปได้ เหตุผล
ดังกล่าวท าให้นักเรียนไม่กระท าพฤติกรรมดังกล่าว 
สอดคล้องกับการศึกษาของสุมาลี สวยสะอาด12 ที่พบว่า
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางลบและ
สามารถท านายความพร้อมในการมีพฤติกรรมการเสี่ยง
ทางเพศได้ ดังนั้น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนจึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
ได้  

ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ  เป็นวิถีของการ
จัดรูปแบบความประพฤติท่ีมีความหมายต่อวัยรุ่นและเป็น
ความนึกคิดที่ถือปฏิบัติตัวของวัยรุ่นหรือสังคมของนักเรยีน
เช่นกัน เมื่อนักเรียนมีเจตติทางเพศรูปแบบใดก็แสดง
พฤติกรรมตามค่านิยมเพศของตน ผลการศึกษาเชิง
ปริมาณพบว่า ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณฐาภพ ระวะใจ8  ที่พบว่า ผู้
ที่มีค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพยังสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่า
ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศมีอิทธิพลมาจากรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู อธิบายได้ว่า ครอบครัวมีส่วนส าคัญต่อ
ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่น การอบรมแบบใช้
เหตุผล รูปแบบการอบรมแบบใช้เหตุผลมีอิทธิพลท าให้ 
คะแนนค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสูง ในทาง
กลับกันการอบรมแบบสนับสนุน ซึ่งเป็นการอบรมที่ตามใจ
วัยรุ่น ท าให้ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมต่ า 

การเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการตัดสินคุณค่า
ของตนเอง ทัศนคติที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็นการยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่
บุคคลมีต่อความสามารถ ความส าคัญ ความส าเร็จ และ
ความคิดของตนเอง21 การเห็นคุณค่าในตนเองรับรู้ว่า
ตนเองมีความส าคัญกับบุคคล ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า
การที่เห็นคุณค่าในตนเองจะท าให้วัยรุ่นมีความรู้สึกช่ืน
ชอบตนเอง ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ วิไล
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ลักษณ์  วงศ์อาษา, ปิยะพร  กองเงินและ สรารักษณ์  วุฒิ
อาภา22 อธิบายได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้พบว่า
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศจะช่ืนชม
ตนเอง รับรู้ว่าเป็นที่รักของพ่อแม่ และคุณครู ซึ่งมาจาก
การที่ตนเองประพฤติดี และขยันเรียน ดังค ากล่าว “การที่
เป็นที่รักและช่ืนชมจากพ่อแม่ ครู ก็ท าให้รู้สึกการมีคุณค่า 
ท าอะไรก็มั่นใจ” ทั้งนี้การเห็นคุณค่าของตนเองจึงเกิดจาก
รูปแบบการอบรมแบบใช้เหตุผล และการปลูกฝังค่านิยม
ต่อพฤติกรรมทางเพศ ที่เหมาะสมจากครอบครัว   

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม สามารถ
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลตรงทางบวกต่อพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงดูจากพ่อแม่
นั้นที่มีลักษณะควบคุมนั้นสามารถส่งผลทางตรงต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา  และ ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ ที่
พบว่าการเลี้ยงดูแบบควบคุมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ23  สอดคล้องกับข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีอ่ธิบายว่า การที่กลุ่มตัวอย่างไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงทางเพศนั้น เพราะกลัวถูกต าหนิ 
และลงโทษจากครอบครัว มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด เช่นไม่
อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบค้างคืน ห้ามกลับบ้านไม่
ตรงเวลา จะถูกตี หรือต่อว่า เมื่อท าผิดกฎ ตัวอย่างข้อมูล 
“ พ่อกับแม่ดุมาก ไม่เคยให้ออกไปเที่ยว” “กลับบ้านดึก 
จะถูกตี แม้ว่าจะเพราะท างานกลุ่ม หรือ รถติด” “แค่คุย
กับเพื่อนผู้ชาย ก็โดนดุแล้ว” รวมไปถึงการวางแผนชีวิตใน
ด้านการเรียนอย่างเคร่งครัด กลุ่มตัวอย่างจะเรียนพิเศษ
หลังเลิกเรียน กลุ่มตัวอย่างจะถูกห้ามไปเที่ยวกับเพื่อนใน
วันหยุด และหลังเลิกเรียน ท าให้กลุ่มตัวอย่างจะใช้เวลา
ส่วนมากกับครอบครัว นอกจากนี้การดูโทรทัศน์ หรือการ
เล่นอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ อยู่ในการควบคุมจาก
ผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด “ ทั้งไลน์ ทั้งเฟส พ่อกับแม่ต้อง
เข้าไปดูได้ มีความลับไม่ได้” ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า 
“รู้สึกอึดอัด กับการถูกควบคุม แต่ก็ไม่อยากท าให้พ่อแม่
เสียใจ” เพราะเห็นว่า “พ่อแม่ท างานหนัก และกังวลกับ
ตนเองอย่างมาก”  

อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน วัยรุ่นจะมีความผูกพัน
และให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนมาก ซึ่งมักมีความเห็น
คล้อยตามหรือเลียนแบบกันในด้านความคิด การแต่งกาย
ทั้งเรียบร้อยหรือแต่งกายล่อแหลมรวมถึงการแสดงออก 

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนยอมรับเป็นสมาชิกกลุ่ม24 ในการศึกษา
เชิงปริมาณพบว่า อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลทางลบ
ต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ อธิบายว่าหาก
วัยรุ่นมีความผูกพันและให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนน้อย
วัยรุ่นก็จะไม่คล้อยตามกลุ่มเพื่อน ท าให้มีพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศสูง เช่นเดียวกับการศึกษาเชิง
คุณภาพที่พบว่าวัยรุ่นในกลุ่มที่ไม่คล้อยตามเพื่อนเป็นกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศสูง ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมาลี สวยสะอาด12 
ที่พบว่าอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับ ความ
พร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และการศึกษาของวารุณี ฟองแก้ว
และคณะที่พบว่าวัยรุ่นร้อยละ 70 เห็นด้วยกับความคิด
ที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่วัยรุ่นสมัยนี้จะมีเพศสัมพันธ์กับ
แฟน และพบว่ากลุ่มปัจจัยระดับสังคมพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นคือ เพื่อน แฟน สื่อ
ที่ล่อแหลม สุรา และตัวของวัยรุ่นเอง25  

การรับรู้ข้อมูลทางเพศจากสื่อ คือความบ่อยของ
การดูข่าวสารที่ล่อแหลม พบว่า การรับรู้ข้อมูลทางเพศ
จากสื่อมีอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบ กับพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศ อธิบายได้ว่า หากมีความถี่ในการรับรู้
ข้อมูลทางเพศจากสื่อต่ า ก็จะท าให้มีพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศสูง ทั้งนีว้ัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง 
และเป็นวัยที่ เริ่มเป็นหนุ่มสาว มีฮอร์โมนทางเพศสูง 
เหตุผลดังกล่าว ท าให้มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
หากวัยรุ่นหมกมุ่นกับการดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
เพศ อาจท าให้ เกิดความต้องการ อยากรู้อยากลอง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์, ไชยรัตน์ 
ปราณี และสุพัฒนา หอมบุปผา26 ที่พบว่าปริมาณการ
บริโภคสื่อทางเพศ เป็นตัวแปรร่วมท านายพฤติกรรม
สุขภาพทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศ ได้แก่รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย 

ส าหรับอิทธิพลทางอ้อมพบว่ามีตัวแปรระหว่าง
บุคคล 2 ตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ แต่มีอิทธิพลโดยส่งผ่านตัวแปร
ระดับบุคคลได้แก่ 1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 
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โดยส่งผ่านตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ค่านิยม
ต่อพฤติกรรมทางเพศ  และการเห็นคุณค่าในตนเอง 2) 
รูปแบบการอบรมแบบปล่อย  มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ โดยส่งผ่านตัวแปร
การมุ่งอนาคตควบคุมตน และค่านิยมต่อพฤติกรรมทาง
เพศ  ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ14 ที่อธิบายว่าปัจจัยที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง
ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยระหว่างบุคคล โดยจะมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลภายใต้สภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ใกล้ตัวบุคคลมากที่สุด และขยายออกไปรอบๆตัว ทั้งนี้ตัว
แปรที่ที่สนใจคือรูปแบบการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 
สอดคล้องกับการศึกษาของจุรี จันตุด27 ที่พบว่ารูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลไม่มีความสัมพันธ์กับการกระท า
ผิด พฤติกรรมการกระท าผิด ของเด็กและเยาวชน อาจ
เนื่องมาจากว่า รูปแบบการเลี้ยงดูนี้เป็นการที่บิดามารดา
ใช้ค าอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบการสนับสนุน 
หรือควบคุมการกระท าของเด็กรวมทั้งให้รางวัลและ
ลงโทษด้วยความเหมาะสม การเลี้ยงดูดังกล่าว ส่งผลให้
วัยรุ่นมีการพัฒนาการทางสติปัญญาจนสามารถใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ได้แก่สามารถใช้
หลักการเคารพตนเองหรือการท าตามค ามั่นสัญญา 
(Contractual Legalistic Orientation) เหล่านี้ส่งผลให้
ตัวภายในบุคคลได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน 
ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ  และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ความสัมพันธ์นี้สอดคล้องกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพที่ค้นพบว่า การอบรมเลี้ยงแบบใช้
เหตุผลสนับสนุนให้บุคคลรู้สึกเป็นตัวของตนเอง รู้ว่าเป็นที่
รัก เข้าใจถึงเหตุผลต่างๆ ว่าอะไรควรท าหรือไม่ควรท า28  

จากผลการวิจัยนี้ยืนยันแนวคิดนิเวศวิทยาเพื่อ
การปรับพฤติกรรม(Ecological Model for Health 
Promotion) ทีอ่ธิบายว่าพฤติกรรมสุขภาพถูกก าหนดหรอื
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรภายในบุคคล และระหว่างบุคคล 
ดังนั้นในการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค จ าเป็นต้องใช้การด าเนินงานหลายๆ ระดับเข้า
มามีบทบาทในการแก้ปัญหาพฤติกรรม ซึ่งการเปลี่ยน

พฤติกรรมแต่เพียงในระดับบุคคลจึงไม่สามารถท าให้เกิด
การ เปลี่ ยนแปลงได้อย่ า งถาวร เนื่ อ งจากไม่ ได้ น า
สิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ย วข้องกับบุคคลนั้นมาแก้ ไขหรื อ
ปรับเปลี่ยนด้วยการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ 29 
ข้อจ ากัดในการวิจัย   

ผลการวิจัยนี้อาจไม่สามารถน าไปใช้กับกลุ่ม
นักเรียนวัยรุ่นหญิงที่ไม่ได้พักอาศัยกับบิดา เนื่องจากการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากเป็นกลุ่มที่พักอาศัยกับบิดา
มารดา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ด้านการบริหาร ทั้งนี้ผลการวิจัยสนับสนุนว่า
ปัจจัยระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันความ
เสี่ยงทางเพศผ่านปัจจัยภายในบุคคลดังนั้นเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือทั้งจากครอบครัวและโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการอบรมรูปแบบการเลี้ยงดูที่สนับสนุนให้เกิด
ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม การพัฒนา
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการมีคุณค่าใน
ตนเอง รวมไปถึงแนวทางการควบคุมการบริโภคสื่อ 

ด้านการพยาบาล  แนวทางการท างานเรื่อง
เพศศึกษาของกรมสุขภาพจิตของงานพยาบาลอนามัย
โรงเรียน ที่เน้นการให้ความรู้ และการพัฒนาทักษะชีวิต 
โดยผลจากการวิจัยนี้ท าให้เกิดแนวทางในการด าเนินงาน
โดยควรมีการส่งเสริมลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงที่มีค่าสูงที่สุด และยังท า
หน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านของตัวแปรอื่น ไปยังพฤติกรรม
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ ดังนั้นการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวัยรุ่นจึงควรสร้างลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนให้กับวัยรุ่นผ่านการอบรมเลี้ยงดู
จากครอบครัว ทั้งนี้รูปแบบการอบรมควรมีรูปแบบการ
อบรมแบบใช้เหตุผล เพื่อให้วัยรุ่นเกิดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ที่เหมาะสม ซึ่ง
ในบางสถานการณ์ก็ควรใช้รูปแบบการอบรมแบบควบคู่ไป
ด้วย เช่นการควบคุมในการคบเพื่อน และ การใช้อุปกรณ์
สื่อสาร เนื่องจากตัวแปรการรับรู้ข้อมูลทางเพศจากสื่อ 
และ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบ
กับพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1. เป็นที่น่าสนใจว่าตัวแปรรูปแบบการเลี้ยงดู

แบบควบคุม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันความ
เสี่ยงทางเพศ โดยไม่ผ่านปัจจัยระดับบุคล ในขณะที่
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และแบบปล่อย 
ส่งผลทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรระดับบุคล ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวควรมีการขยายการศึกษาต่อในแง่ของรูปแบบการ
อบรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงทางเพศ
โดยการศึกษาระยะยาว  

2. ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงระดับภายใน
บุคคล และระหว่างบุคคล ยังขาดศึกษาในระดับกลาง 
ภายนอก จนถึงระดับมหภาค จึงควรมีการศึกษาแบบ
โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multi-Level Causal 
Model) เพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ต่างระดับ
กัน   

3. ควรท าการศึกษาเชิงทดลองโดยการสร้าง
โปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง
โดยเน้นการน าตัวแปรที่ได้จากผลการศึกษาที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศ มาเป็นตัว
แปรจัดกระท า  
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล และผู้ประสานงาน
ในการเก็บข้อมูลทุกท่านและในโครงการวิจัยนี้ได้รับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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