บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันนี้ เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลายๆ
ดาน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร และยังมีการรับเอาคานิยมใหมๆ เขามาเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ สงผลกระทบโดยตรงกับความคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่กําลัง
พัฒนาจากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ รางกาย อารมณ สติปญญาและสังคมมีการพัฒนา
ไปพรอมๆ กัน (มรรยาท รุจิวิชชญและคณะ. 2548) และเปนวัยที่เริ่มมีพัฒนาการในดานเพศ เริ่มมี
ความรูสึกทางเพศ สนใจเพศตรงขาม มีการแสดงออกทางเพศ ควบคูกับพัฒนาการในดานอื่นๆ
ดวย ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากภายในรางกาย ไดแก ฮอรโมนเพศ และจากอิทธิพลภายนอก ไดแก
สภาพแวดลอม เพื่อน ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม วัยรุนเปนวัยที่เริ่มมีการใชความคิดอยางมี
เหตุ มีผล แตยั ง ขาดวุฒิ ภาวะและประสบการณ อย า งเพียงพอในการตั ดสิน ใจเลือ กทางเดิน ที่
ถูกตองและเหมาะสมอยางแทจริงดวยตนเอง (วารุณี ฟองแกวและคณะ, 2549) และเปนวัยที่มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหา ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน ไดชักนําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ไมเหมาะสม นํามาซึ่งการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและปญหาตางๆ ตามมาได เชน การ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนตน
จากรายงานของสํ านั กส งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามั ย (2545) พบว า วั ยรุ นในระบบ
โรงเรียนรอยละ 22.6 เคยมีเพศสัมพันธ และชวงที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกมากที่สุดคือ ระหวางอายุ
15-17 ป การมีเพศสัมพันธกอนสมรสและเพศสัมพันธในวัยเรียนขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแส
ความทันสมัยที่มากับสื่อตางๆ กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ วัยรุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
คานิยมตอการมีเพศสัมพันธ เชน การมีเพศสัมพันธในขณะเรียนชั้นมัธยมมีนักเรียนชาย หญิง สวน
หนึ่งมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธกับคนรักและเพื่อนสนิท
รวมถึงกับบุคคลที่รูจักกันผิวเผิน และมีคูนอนมากกวา 1 คนขึ้นไป (อัมภาพรรณ นราวัฒน และ
ฉวีวรรณ ไวยเนตร, 2540) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2550) รายงานขอมูลจากการศึกษา
เยาวชนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ พบวามีเพศสัมพันธเร็วขึ้น
ประมาณ 2 เทาตัว โดยเด็กชายผานการมีเพศสัมพันธแลวจากรอยละ 10 ในป 2539 เปนรอยละ 21
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ในป 2549 สวนเด็กหญิงเพิ่มจากรอยละ 4 เปนรอยละ 12 ในชวงเดียวกัน ปญหาที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมใหมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมที่พบเห็นไดแพรหลาย คือ สื่อลามกที่เผยแพรใน
สังคมไทย ทั้งจากภาพถาย วีดีโอ วีดีโอ ซีดี และอินเตอรเนต ซึ่งสื่อลามกตางๆ นั้น มีผลกระตุน
จิตใจและอารมณทางเพศทุกครั้งที่เห็น วัยรุนเรียนรูพฤติกรรมทางเพศจากสื่อลามกที่เขาถึงได
โดยงาย กอใหเกิดปญหาการเลียนแบบทางเพศ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม ซึ่งหาก
เด็กทั้งชายและหญิงเริ่มมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย เมื่อเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุทําใหแนวโนม
การเกิดการตั้งครรภสูงขึ้น สอดคลองกับขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริ ม
สุขภาพ (2550) ไดใหขอมูลในเรื่องการตั้งครรภในวัยรุน คือตั้งครรภเมื่ออายุ 19 ป พบรอยละ 1030 ของการตั้งครรภทั้งหมด นับเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลก ใน 10 ปมา
นี้ การตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทย มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น จากรอยละ 10 ในป พ.ศ.2536 เปน
กวารอยละ 20 ในปจจุบัน นอกจากนั้นอายุของแมวัยรุนนับวันยิ่งนอยลง ต่ําสุดพบเพียง 12 ป ซึ่ง
เปนวัยที่รางกายและจิตใจยังไมพัฒนาเต็มที่ ความพรอมในการดูแลบุตรยังมีนอยหรือยังไมมีเลย
ปญหาที่ตามมาคือ การขาดโอกาสทางการศึ กษาเลาเรีย น การทํา แท ง การทอดทิ้ง บุตร และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งหากละเลยปญหาเหลานี้และไมมีการจัดการที่เหมาะสมจะทําใหเกิด
ปญหาที่ยิ่งใหญตอสังคมและประเทศชาติที่สุด
ปญหาในดานสุขภาพทางเพศที่เกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมใน
วั ย รุ น กํ า ลั ง ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น ในสั ง คม ข อ มู ล จากรายงานของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข (2550) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ซึ่ง
เปนสถาบันแรกที่อบรมทางดานจิตใจ และปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพใหแกเด็ก ครอบครัวจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ รวมถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ปจจัยดานเพื่อน เพื่อนจะมีอิทธิพล
ในเรื่องความเชื่อ ความคิด และการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ รวมทั้งในเรื่องเพศดวย ปจจัยทาง
สังคม วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ คานิยมที่ผิด สื่อตางๆ ที่นําเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ในทางที่ผิด ทําใหเกิดผลเสียในทางพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแกเยาวชนได ปจจัยในดานวัฒนธรรม
ไดแก อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก ที่ไดแพรกระจายมายังประเทศไทย เชน วัฒนธรรมทางการแตง
กายใชเสื้อผานอยชิ้นทําใหวัยรุนเกิดการเลียนแบบ การแสดงตางๆ ที่พบเห็นจากสื่อจะมีบทรักที่
แสดงทั้งแบบสุภาพและไมสุภาพหรือแบบอนาจารซึ่งมีใหเห็นมากมาย วัยรุนสามารถเรียนรูจาก
ภาพที่เห็นได คานิยมในเรื่องการรักนวลสงวนตัวเริ่มจะหายไปเพราะรับเอาคานิยมใหมที่มองวา
การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดา วัฒนธรรมทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนไป เชน คานิยมการมีกิ๊ก
วัยรุนคิดวาเปนเรื่องเทและนาสนใจ ซึ่งบางครั้งบางโอกาสอาจจะทําใหเกิดปญหาทางเพศได และ
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อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับความรู
เรื่ องเพศ เนื่องจากบุคคลแต ละคนจะมีลักษณะสวนบุคคลและประสบการณเฉพาะของตนเอง
แตกตางจากคนอื่นๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรมในครั้งตอๆ ไป โดยเฉพาะพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996) ดังเชนการศึกษาวิจัยของ อนงค ชีระพันธุ (2544) พบวา ปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา คาใชจายที่ไดรับ และความรูเรื่องเพศ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ดวงหทัย นุมนวล (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา เพศ อายุ ลักษณะที่อยูอาศัย ปจจัยดานครอบครัว การใหความรู
เรื่องเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน สอดคลองกับการศึกษาของ จุฬารัตน
หาวหาญ (2539) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปที่ 4-6 มีปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธ ไดแก อายุ ระดับชั้น รายได ทัศนคติ
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การไปเที่ยวสถานเริงรมย
จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดที่มีประชากรที่อาศัยอยูหลายชนเผา ซึ่งแตละชนเผาจะมี
วัฒนธรรมในการเปนอยูและการใชชีวิตที่แตกตางกันออกไป แตสําหรับในดานวัฒนธรรมทางเพศ
ของทุกชนเผายังคงมีการยึดถือปฏิบัติที่เหมือนและคลายคลึงกับวัฒนธรรมของไทย ทั้งในดานการ
รักนวลสงวนตัว วัฒนธรรมในดานความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศ การปฏิบัติตนตอเพศตรงขาม
และการพูดคุยเรื่องเพศดวย แตจากการเปลี่ยนแปลงในการรับเอาคานิยมตะวันตกใหมๆ เขามา
นี่เอง ทําใหวัยรุนมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรม
ไทยที่ถือปฏิบัติมาแตดั้งเดิม คานิยมทางเพศกลายเปนเรื่องลาสมัย โดยจะเห็นไดวา วัยรุนเพศ
หญิงจะกลาแสดงออกมากขึ้น เชนการบอกรักเพศชายกอน รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธที่งายดาย
ทั้งที่อายุยังนอย ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลจากการสํารวจขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม (2549) พบวา วัยรุนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เคยมีเพศสัมพันธมาแลวรอยละ 1.7 มี
เพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 13.5 ป และอายุต่ําสุด 12 ป สวนวัยรุนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เคยมีเพศสัมพันธมาแลว รอยละ 8.7 มีเพศสัมพันธเฉลี่ยครั้งแรกอายุ 15 ป และอายุ 13 ป โดยมี
เพศสัมพันธครั้งแรกกับแฟน รองลงมาคือหญิงอื่น ผูชายและหญิงขายบริการทางเพศ นอกจากนี้
ยังพบวาวัยรุนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติดกอนมีเพศสัมพันธรอยละ
12.7 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนมีเพศสัมพันธรอยละ 67.3 สวนวัยรุนชายชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ใชสารเสพติดกอนมีเพศสัมพันธรอยละ 12.7 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนมีเพศสัมพันธ
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รอยละ 52.2 วัยรุนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เคยมีเพศสัมพันธมาแลวรอยละ 0.36 มีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 12.7 ป และอายุต่ําสุด 11 ป สวนวัยรุนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เคยมี
เพศสัมพันธมาแลว รอยละ 2.7 มีเพศสัมพันธเฉลี่ยครั้งแรกอายุ 13.9 ป และอายุ 10 ป มีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกกับแฟน รองลงมาคือชายอื่น สําหรับวัฒนธรรมในดานการใหความรูเรื่องเพศในโรงเรียนใน
จังหวัดนครพนม จากการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ไดมีการจัดกิจกรรมรวมพลัง
วัยใสตานภัยเอดส ป 2551 โดยการออกไปใหความรูเรื่องโรคเอดสแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครพนม พบวา โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนครพนมเริ่มมีการจัดการเรียน
การสอนในเรื่องเพศศึกษามากขึ้น แตยังมีสวนหนึ่งที่เห็นวาเรื่องเพศศึกษาและการใหความรูใน
ดานการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเปนสิ่งที่ไมควรเปดเผย เนื่องจากจะทําใหวัยรุนเกิดการเรียนรู
และนําไปปฏิบัติตามสิ่งที่ไดเรียนรูมา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครแลว
จะพบวาการสนับสนุนในดานการใหความรูเรื่องเพศในแงของการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การ
คุมกําเนิด หรือความรัก ความใครยังมีอยูนอย ซึ่งมีความเปนไปไดอยางมากที่วัยรุนจะมีการศึกษา
หาข อ มู ล และเรี ย นรู ด ว ยตั ว เองแบบผิ ด ๆ จากสื่ อ ที่ มี อ ยู ทั่ ว ไปและเข า ถึ ง ได ง า ย และเกิ ด การ
เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ผิดๆ ตามมา จะเห็นไดจากขอมูลทางสถิติขางตนที่สะทอนใหเห็นวา
ปญหาดานสุขภาพทางเพศที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมและวัฒนธรรมทางเพศ
ในวัยรุนนั้นไดเปลี่ยนไปและมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตอไปในอนาคต
ปจจุบันนี้หลายหนวยงานเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดพยายาม
ศึกษาหาวิธีการในการจัดการกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนมากขึ้น เชน การสนับสนุนใหครู
ใหความรูดานเพศศึกษาแกนักเรียน เนื่องจากการที่วัยรุนมีความรูดานเพศที่ถูกตองและเหมาะสม
นั้น จะชวยใหมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงสรีระของตนเองและเพศตรงขามเมื่อเขาสูวัยเจริญ
พันธุ มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวไดเหมาะสม เขาใจอารมณ ความตองการ
ทางเพศของตนเอง และสามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึกนั้นไดอยางถูกตองเหมาะสม รูจัก
การวางตัวกับเพศตรงขาม การคบเพื่อนตางเพศ รูถึงการปองกันตัว และการคุมกําเนิดเมื่อถึงวัย
อันควร นอกจากนั้นยังมีการฝกทักษะตางๆ ในการสงเสริมและดูแลสุขภาพทางเพศของตนเอง
การจัดรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพทางเพศสําหรับวัยรุนไทย จากหลายๆ ยุทธศาสตรที่ไดศึกษา
พบวาแตละวิธีการ กระบวนการชวยสงเสริมใหวัยรุนไทยใหสามารถดูแลสุขภาพทางเพศของ
ตนเองให เ หมาะสมมากขึ้ น และภายหลั ง จากที่ วั ย รุ น ได รั บ ความรู แ ละทั ก ษะต า งๆ แล ว มี
ความสามารถในการจัดการตนเองในดานเพศไดเหมาะสมมากขึ้น
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สําหรับในตางประเทศ Freund and Baltes (1998) ไดศึกษาในเรื่องการจัดการชีวิต
(Life Management) ตามรูปแบบ The SOC model ไดผลเปนที่นาสนใจวา วัยรุนเมื่อไดรับ
โปรแกรมการจัดการชีวิ ตซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการเลือกสรางเปาหมายชีวิตของตนเอง
(selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization) และการชดเชยหรือทดแทน
(compensation) แล ว ทํา ใหเป นบุคคลที่มีเปาหมายและแนวทางในการดําเนินชีวิต พรอมทั้ ง
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งที่ เ หมาะสม สามารถจั ด การกั บ ป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ ข า มาในชี วิ ต ได ทั้ ง ยั ง
เลื อกสรรวิ ธีก ารหรือ แนวทางในการไปสู เ ป า หมายหรือ ความสํา เร็จในชีวิต ไดอยา งเหมาะสม
สอดคลองกับการศึกษาของ Baltes, and Baltes (1990) ไดทําการศึกษาในบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต พบวากลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในชีวิต มีการพัฒนาตนเอง
โดยอาศัยกระบวนการ SOC ซึ่งประกอบไปดวย การเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม
และการชดเชยหรือทดแทน โดยปรับกระบวนการการพัฒนาและการจัดการชีวิตของตนเองตาม
กระบวนการ SOC ใหเหมาะสมกับสภาพการณสวนบุคคลและสังคม ผลที่ไดแสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางหรือบุคคลที่ไดใชกระบวนการ SOC ในการพัฒนาและจัดการชีวิตของตนเองนั้น สงผลให
เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตตามมา และสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการชีวิตจึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่นาสนใจที่จะนํามาศึกษาพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศเพื่อใหเขาใจและทราบถึง ความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุนไทย
จะเห็ น ได ว า การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ า นมายั ง ไม พ บการศึ ก ษาในเชิ ง ของการหา
ความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน และไดนําปจจัยสวนบุคคลมารวมในการศึกษาเนื่องจาก
ปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความเปนตนเองมากที่สุด จึงถือเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การจัดการชีวิตมากกวาปจจัยดานอื่นๆ ผลการวิจัยที่ไดคาดวาจะเปนประโยชนใหกบั หนวยงานที่
เกี่ยวของในการนํามาเปนขอมูลและแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุนตอไปเพื่อ
สงเสริมใหวัยรุนมีทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ลดอัตราการเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพทางเพศ และเติบโตเปนผูใหญที่เปนประชากรที่มีคุณภาพของสังคม มีคานิยมที่ดีที่วัยรุน
ใชในการนําทางชีวิต และสามารถจัดการกับชีวิตตนเองไดอยางมีคุณภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึ กษาความสัมพัน ธระหวางการจัดการชีวิ ต กับพฤติ กรรมการสรางเสริ ม
สุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาอํ านาจในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียน โดยมี เพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการ
จัดการชีวิต เปนตัวทํานาย
คําถามการวิจัย
1. การจัดการชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียน หรือไม ในทิศทางใด
2. ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และ
การจัดการชีวิต มีอํานาจในการรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน
ในโรงเรียน หรือไม และอยางไร
สมมติฐานการวิจยั
1. การจัดการชีวิตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน
2. ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และ
การจัดการชีวิต สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนใน
โรงเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แผนภาพที่ 1.1
แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิตกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การจัดการชีวิต
การปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ภาวะที่เหมาะสม

พฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศ
การเลือก

การชดเชยหรือทดแทน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวทางในการการจัดการชีวิตที่ประยุกตใชมาจากแนวคิด The
SOC model มาใช โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการชีวติ
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน ตัวแปรตน ไดแก การจัดการชีวิตซึ่ง
ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ ไดแก การเลือก (selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม
(optimization) และการชดเชยหรือทดแทน (compensation) ซึ่งจัดเปนกระบวนการการจัดการชีวิตที่มี
ลักษณะเกี่ยวของและสัมพันธกัน และสงผลตอตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศของวัยรุนในโรงเรียน
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นิยามศัพท
การจัดการชีวิต หมายถึง การที่วัยรุนในโรงเรียนมีการตั้งเปาหมายชีวิตของตนเองที่
ชัดเจน กําหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนเปาหมายในชีวิตใหชัดเจน การ
เรียนรู และการมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะในดานพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของตนเองในชีวติ ประจําวัน มีเนื้อหาแบงเปน 3 ดานหลัก ประกอบดวย การเลือก
(selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization) และการชดเชยหรือทดแทน
(compensation) วัดโดยใชแบบสอบถามเรื่องการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศ ดานการจัดการชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษาวรรณกรรมและ
ดัดแปลงมาเปนแบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ แตละขอมี 4 คําตอบ การใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณ
คา 4 ระดับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ (Sexual Health Promotion behaviors)
หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุน ที่เกี่ยวของกับการเจริญพันธตั้งแตเมื่อเริ่มเขาสูวัย
เจริญพันธ พรอมทั้งการปฏิบัติตนใหถูกตอง เหมาะสมในเรื่องเพศ การรักษาความสะอาดและ
ตรวจความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธ การศึกษาหาความรูและการพูดคุยเรื่องเพศ การมี
เพศสัมพันธ การคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการหากิจกรรมเพื่อลดความ
หมกมุนเรื่องเพศ วัดโดยใชแบบสอบถามเรื่องการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศ ดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน จํานวน 20 ขอ ซึ่งไดรับอนุญาตการใช
เครื่องมือจากโครงการ “การพัฒนารูปแบบและกลวิธีสรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย” นํามา
ประยุกตใช ประกอบดวยขอคําถามเพื่อวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ แตละขอมี 5 คําตอบ
มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ
วัยรุนในโรงเรียน (school adolesents) หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2551 ที่มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 15-18 ป ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการชีวิต
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่
เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องเพศ การจัดการชีวิตดานสุขภาพทางเพศ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
โดยเก็บ ข อมู ล ในกลุ ม วั ย รุ น ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
ปการศึกษา 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 15-18 ป ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2552
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
การศึกษาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน ผลการวิจัยจะเกิดประโยชนดังนี้
1. เพื่อใหวัยรุนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดนําพฤติกรรมการจัดการชีวิตมาประยุกตใช
ในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของตนเอง
2. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาโปรแกรมดานการ
จัดการชีวิตตอการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุน
3. เปนแนวทางในการวิจัยและการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการชีวิตกับการสรางเสริมสุขภาพของวัยรุนตอไป

