บทที่ 4
ผลการวิจัย และการอภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ แ ละอํ า นาจในการทํ า นาย
(correlational and predictive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจ
ในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม วิเคราะหผลความสัมพันธระหวางการจัดการชีวิต
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ และผลคาอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยมีเพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิตเปนตัวทํานาย
ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลการวิจยั ดังตอไปนี้
n
หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง
S.D.
หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูล
r
หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
R
หมายถึง สัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ
R2
หมายถึง สัมประสิทธิก์ ารทํานาย
F
หมายถึง อัตราสวนเพื่อทดสอบความแปรปรวนระหวางกลุมตัวอยาง
หลายกลุม และเพื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ
b
หมายถึง สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนนดิบ
Beta
หมายถึง สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน
t
หมายถึง อัตราสวนที เพื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวาง
ตัวแปรสองตัว และเพื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตัวทํานาย
S.E. est หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
a
หมายถึง คาคงที่ของสมการทํานายในรูปคะแนนดิบ
Y
หมายถึง พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่ไดจากการทํานาย
ดวยตัวทํานายตางๆ ในรูปคะแนนดิบ
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Z

หมายถึง

SOC
SA
EDU

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่ไดจากการทํานาย
ดวยตัวทํานายตางๆ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
การจัดการชีวติ
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ
ระดับการศึกษา
ผลการวิจัย

ขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.1
แสดงขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามความถี่ รอยละ ของวัยรุนจําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพบิดามารดา และการประเมินตนเองเกีย่ วกับ
ความรูเรื่องเพศ (n = 320)
ลักษณะกลุมตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

99
221

30.9
69.1

18
123
94
85

5.6
38.4
29.4
26.6

139
102
79

43.4
31.9
24.7

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
(X = 16.77, SD = 0.908)
15 ป
16 ป
17 ป
18 ป
ระดับการศึกษา
(X = 12.81, SD = 0.805)
ม.4
ม.5
ม.6
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ตารางที่ 4.1
แสดงขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามความถี่ รอยละ ของวัยรุนจําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพบิดามารดา และการประเมินตนเองเกีย่ วกับ
ความรูเรื่องเพศ (n = 320) ตอ
ลักษณะกลุมตัวอยาง
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง
หมาย
ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ
(X = 6.02, SD = 1.664)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8
ระดับ 9
ระดับ 10

จํานวน

รอยละ

310
7
3

96.9
2.2
0.9

244
43
15
18

76.3
13.4
4.7
5.6

1
9
20
141
41
42
38
11
17

0.3
2.8
6.3
44.1
12.8
13.1
11.9
3.4
5.3

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่อยูในชวงวัยรุนจํานวน 320 คน
เปนเพศชายรอยละ 30.9 และเพศหญิงรอยละ 69.1 มีอายุอยูระหวาง 15-18 ป อายุเฉลี่ย 16.77 ป
กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 คิดเปนรอยละ 43.4, 31.9 และ 24.7 ตามลําดับ สวนใหญ

68

นับถือศาสนาพุทธ พบรอยละ 96.9 สถานภาพการสมรสบิดามารดาสวนใหญอยูดวยกัน คิดเปนรอย
ละ 76.3 สําหรับ การประเมินตนเองในดานความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบวาสวนใหญอยูในระดับ 5 คือ
มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.1
ตารางที่ 4.2
แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม การจัดการชีวิต และ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ (n = 320)
ตัวแปร

คาเฉลี่ย
(X)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

การจัดการชีวิต

37.425

11.378

การเลือก

13.562

3.537

การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม

12.418

4.524

การชดเชยหรือทดแทน

11.443

4.482

61.668

8.113

พฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศ

จากตารางที่ 4.2 พบวา ตัวแปรดานการจัดการชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.425 คา
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เทากับ 11.378 โดยการเลือกมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.562 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน เทากับ 3.537 การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.418 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน เทากับ 4.524 การชดเชยหรือทดแทนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.443 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน เทากับ 4.482 และตัวแปรดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ มี
คาเฉลี่ย เทากับ 61.668 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 8.113
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ตารางที่ 4.3
แสดงความสัมพันธของการจัดการชีวิตดานการเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม
และการชดเชยหรือทดแทน (n = 320)

การเลือก

การปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ภาวะทีเ่ หมาะสม

การชดเชยหรือ
ทดแทน

การเลือก

1.000

.741***

.637***

การปฏิบัติเพื่อให
เกิดภาวะที่เหมาะสม

.741***

1.000

.800***

การชดเชยหรือ
ทดแทน

.637***

.800***

1.000

ตัวแปร

***p<.001
จากตารางที่ 4.3 พบวา ตัวแปรการจัดการชีวิตของวัยรุนในแตละดานมีความสัมพันธ
ตอกันทางบวกในระดับปานกลางมีแนวโนมถึงระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
โดยการจัดการชีวิตดานการเลือก และดานการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ .741 การจัดการชีวิตดานการเลือก และดานการชดเชยหรือทดแทน มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .637 และการจัดการชีวิตดานการชดเชยหรือทดแทน และดาน
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .800
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ตารางที่ 4.4
แสดงสหสัมพันธระหวางการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน (n = 320)

การจัดการชีวิต

พฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศ

การจัดการชีวิต

1.000

.535***

พฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศ

.535***

1.000

ตัวแปร

***p<.001
จากตารางที่ 4.4 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยดาน
การจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศเทากับ .535 (p = .000) แสดงใหเห็น
วาปจจัยดานการจัดการชีวิตเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศของวัยรุนโดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 4.5
แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ สัมประสิทธิก์ ารทํานาย สัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวทํานาย
คาทดสอบเอฟ และทีของตัวทํานาย เปนขั้นตอนในการทํานายเพศ ระดับการศึกษา
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิต กับพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน (n=320)
R2
Change

F

b

.535 .287

.287

127.733***

.358

.503 10.271***

การประเมินตนเอง
.544 .296
เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ

.009

66.610***

.574

.118

2.376*

ระดับการศึกษา

.010

46.460***

1.030

.102

2.153*

กลุมตัวทํานาย
การจัดการชีวติ

R

2

R

.553 .306
S.E.set = 6.790

Beta

t

a = 39.847

สมการที่ใชในการทํานาย
สมการ ก Y’ = 39.847 + .358 SOC + .574 SA + 1.030 EDU
Z’ = .503 SOC + .118 SA + .102 EDU
***p < .001 **p < .01 *p < .05
จากตารางที่ 4.5 พบวา ในตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปรที่นําเขาสูการวิเคราะหสหสัมพันธ
พหุคูณ ผลปรากฏวา ตัวแปรดานเพศไมมีผลตอตัวแปรตาม สวนตัวแปรที่มีผลตอตัวแปรตาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร โดยตัวแปรที่เขาสมการเปนตัวแรกไดแก ปจจัยดาน
การจัดการชี วิ ต ป จจัย ดา นการประเมิ นตนเองเกี่ ย วกั บ ความรูเ รื่องเพศ และปจจัย ดา นระดับ
การศึ ก ษา ตามลํ า ดั บ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ ของกลุ ม ตั ว ทํ า นายสามารถทํ า นาย
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พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของวั ย รุ น ในโรงเรี ย น (r) มี ค า เท า กั บ .553 อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานาย (β) มีคาเทากับ .102
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะหสรุปไดวา สมการทํานายพฤติกรรมการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของวั ย รุ น ในโรงเรี ย น ประกอบด ว ยกลุ ม ตั ว ทํ า นายเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญดังนี้คือ การจัดการชีวิต สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียนไดรอยละ 28.7 ปจจัยดานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศสามารถทํา
ใหการทํานายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และระดับการศึกษาสามารถทําใหการทํานายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ซึ่งตัวทํานายเหลานี้มีประสิทธิภาพรวมกันในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 30.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถ
สรางสมการทํานาย โดยใชกลุมตัวทํานายดังกลาวคือ ปจจัยดานการจัดการชีวิต การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และระดับการศึกษา ดังแสดงไวในสมการ ก
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยศึกษาถึงความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการจัดการ
ชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยมีปจจัยดาน เพศ ระดับ
การศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิตเปนตัวรวมในการ
ทํานาย ผลการศึกษาแยกอภิปรายตามลักษณะของกลุมตัวอยาง และสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
ลักษณะของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่อยูในชวงวัยรุนทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีอายุอยูระหวาง 15-18 ป คิดเปนรอยละ 5.6, 38.4, 29.4 และ 26.6 ตามลําดับกําลังศึกษา
อยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 คิดเปนรอยละ 43.4, 31.9 และ 24.7 ตามลําดับ ซึ่งชวงวัยนี้เปน
ชวงวัยที่มีพฤติกรรมก้ํากึ่งทางเปนผูใหญ และคอนไปทางเปนผูใหญ (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549)
ในชวงนี้เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน โดยเฉพาะการ
มี พั ฒ นาการทางเพศ ซึ่ ง ต อ งมี ก ารปรับ ตั ว หลายอยา งพรอมกั น รวมไปถึง ทางดา นจิ ต ใจและ
อารมณตางๆ ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอเปนวัยแหงการ
ปรับตัวทางสังคม และวัยแหงปญหา มีความเครงเครียดทางอารมณตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง
ทั ศ นคติ ใ นการมองโลกและทางสั ง คมของวั ย รุ น อาจมี ค วามขั ด แย ง ทั้ ง ในด า นอารมณ แ ละ
สัมพันธภาพกับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขาม (Hurlock, 1973 อางใน ศรีเรือน แกวกังวาน
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, 2549) และจากรายงานของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2545) พบวา วัยรุนในระบบ
โรงเรียนรอยละ 22.6 เคยมีเพศสัมพันธ และชวงที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกมากที่สุดคือ ระหวางอายุ
15-17 ป ทําใหเห็นวาชวงวัยนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่บุคคลใกลชิดหรือผูที่วัยรุนไววางใจควรจะใสใจในการดูแลใหคําปรึกษาและคอย
ชี้แนะใหดําเนินชีวิตผานพนวัยหัวเลี้ยวหัวตอนี้ไปไดดวยดี ในดานการนับถือศาสนาสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ พบรอยละ 96.9 รองลงมานับถือศาสนาคริสต รอยละ 2.2 สถานภาพการสมรส
บิดามารดาสวนใหญอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 76.3 ซึ่งเปนแนวโนมที่ดี ที่จะทําใหวัยรุนมี
พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศที่ ดี ก ว า วั ย รุ น ที่ บิ ด ามารดาแยกกั น อยู ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่อ งมาจากบิ ดามารดามี เ วลาในการพบปะพูด คุ ย กั บบุต รวัย รุ น และมีก ารให ขอมู ลที่ถู ก ตอ ง
เหมาะสม ดังที่ ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) และ กุญชร คาขาย (2542) ไดใหขอคิดไววา หากบิดา
มารดาหรือบุคคลที่วัยรุนไวใจ ไดใหคําอธิบายกับวัยรุนในเรื่องพัฒนาการทางเพศ ก็จะทําใหวัยรุน
คลายความกั งวลสงสัยลงได ซึ่ง คลา ยคลึ ง กับการศึกษาของ สุจิตรา ทองรอง (2546) พบวา
บุคคลในครอบครัวจะปลูกฝงบทบาทหญิงชายและเจตคติที่ถูกตองเรื่องเพศใหแกบุตร และเนน
การใหครอบครัวใชเวลารวมกันอยางมีคุณคา เพื่อใหวัยรุนตระหนักรูในการดูแลสุขภาพทางเพศ
ของตน สอดคลองกับการศึกษาของ ดอเรียสและคณะ (1993) ที่พบวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่
บิดามารดาอยูดวยกัน มีอัตราการมีพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธต่ํากวาวัยรุนที่มาจาก
ครอบครัวลักษณะอื่นๆ สําหรับการประเมินตนเองในดานความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบวาสวนใหญ
อยูในระดับ 5 คือ มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
44.1 รองลงมาคือระดับ 6, 7 และ 8 คิดเปนรอยละ 12.8, 13.1 และ 11.9 ตามลําดับ แสดงใหเห็น
วา วัยรุนโดยสวนใหญมีความคิดเห็นวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศอยูในระดับปานกลางถึง
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลอง อีกทั้งยังมีสื่อตางๆ ที่เปนชองทางในการ
เขาถึงขอมูลในเรื่องเพศที่งายดาย วัยรุนสามารถสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง เกิดการเรียนรูและรับรู
ตามสื่อที่ไดรับมาทั้งเหมาะสมและไมเหมาะสม แตอยางไรก็ตามวัยรุนในชวงอายุ 15-18 ป แมจะ
มีความคิดที่เปนเหตุเปนผลมากขึ้น แตยังขาดประสบการณและความคิดยังไมพัฒนาถึงวุฒิภาวะ
ไมมองไกลถึงผลเสียที่จะตามมา (มรรยาท รุจิวิชชญและคณะ, 2548) การเรียนรูแบบผิดๆ ถูกๆ
ดวยตนเอง อาจจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตามมาได ดังนั้นจึงควรมีการสอนหรือ
ใหความรูแกวัยรุนในเรื่องเพศศึก ษาอยางถูก ตองและเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ
Fuhrmann (1990) อางใน ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) ที่ไดรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
สรุปไดความวา การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนไมไดกอใหเกิดการทดลองกิจกรรมทางเพศมากขึ้น
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การสอนเพศศึกษาเปนการอธิบายความจริงใหเด็กวัยรุนเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเอง
ลดความกลัว ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ และความสัมพันธกับเพศตรงขามของวัยรุน ดังนั้นจึง
เปนไปไดวา การที่วัยรุนไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกตองนาจะสงตอการมีพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของตนเองที่ดีตามไปดวย
สมมติฐานที่ 1 การจัดการชีวิตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการจั ด การชี วิ ต กั บ พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม
สุ ข ภาพทางเพศ พบว า ตั ว แปรการจั ด การชี วิ ต ของวั ย รุ น ในแต ล ะด า นมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น
ทางบวกในระดับปานกลางมีแนวโนมถึงระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการ
จั ด การชี วิ ต ด า นการเลื อ ก และด า นการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ภาวะที่ เ หมาะสม มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ .741 การจัดการชีวิตดานการเลือก และดานการชดเชยหรือทดแทน มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .637 และการจัดการชีวิตดานการชดเชยหรือทดแทน และดาน
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .800 ความสัมพันธ
ของการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน (r) เทากับ .535 มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(p=.000) สามารถอธิบายไดวาวัยรุนที่มีการจัดการชีวิตในดานการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
ตนเองที่ดี จะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่ดีตามไปดวย เนื่องจากการจัดการชีวิต
เปนอีกแนวทาวหนึ่งที่จะชวยใหวัยรุนมีการสรางเปาหมายของตนเองที่ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่อง
สุขภาพทางเพศ การที่บุคคลตั้งใจไววาจะเปนคนที่มีสุขภาพทางเพศที่ดีนั้น สงผลใหมีแนวทางใน
การเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตนตั้งไว จะเห็นไดวา
การจัดการชีวิต เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อชวยเหลือบุคคลใหเกิดการเรียนรู
ที่จะอยูในสังคม รูจักการประยุกตใชทักษะชีวิตตอการแกปญหาตางๆ สามารถจัดการตนเองใหมี
พฤติกรรมที่ถูกตองเมื่อตองเผชิญกับสิ่งทาทายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (Earnie Larsen, 1990)
ซึ่งนักจิตวิทยาพบหลักฐานที่อางอิงเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ เชน มีพฤติกรรมการใชการเลือก การปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการชดเชยฯ พบวามักเปนผูประสบความสําเร็จ (Baltes, & Lang,
1997; Freund, & Baltes, 1998; 2002, Were, & Freund, 2001) ดังนั้น การจัดการชีวิตจึงเปนอีก
แนวคิดหนึ่งที่นาสนใจและนํามาเปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนตอไป
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู
เรื่องเพศ และการจัดการชีวิต สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียน
ผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการทํานาย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการรวมทํานายพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานการจัดการชีวิต การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และระดับการศึกษา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกลุมตัว
ทํานายสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน (r) มีคา
เทากับ .553 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานาย (β)
มีคาเทากับ .102 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา สมการทํานายพฤติกรรมการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของวั ย รุ น ในโรงเรี ย น ประกอบด ว ยกลุ ม ตั ว ทํ า นาย เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญดังนี้คือ ปจจัยดานการจัดการชีวิตนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ทางเพศไดถึงรอยละ 28.7 ดังจะเห็นไดวาการที่วัยรุนมีการจัดการชีวิตในดานเพศที่ดี จะมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่ดีไปดวย การจัดการชีวิตซึ่งพัฒนามาจากการประยุกต
แนวคิดตามรูปแบบ The Soc model ซึ่งประกอบไปดวย การเลือก (selection) การปฏิบัติเพื่อให
เกิ ด ภาวะที่ เ หมาะสม (optimization) และการชดเชยหรื อ ทดแทน (compensation) นั้ น เป น
รูปแบบที่แสดงความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับธรรมชาติของการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยเนนการปรับตัวที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งในตางประเทศใชพัฒนาบุคคล
ใหประสบความสําเร็จในชีวิต โดยเนนที่การเลือกและความสนใจในเปาหมายที่เปนไปได ดังนั้นจึง
เปนสิ่งทาทายความสามารถในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายของแตละบุคคล เพราะถาไมสามารถ
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายก็อาจจะทําใหจะความกาวหนาทั้งในอาชีพ ครอบครัว และชีวิตสวนตัวนั้น
เปนไปไดนอย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอไปในอนาคตได (Baltes, & Carstensen, 1996; Heckhausen,
1999) 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
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ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น การจั ด การชี วิ ต จึ ง เป น แนวคิ ด ที่ ดี ใ นการนํ า มาเป น แนวทางการพั ฒ นา
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนไปพรอมๆ กัน เพื่อลดอัตราการเกิด
ปญหาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุน และชวยใหวัยรุนมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมอยางแทจริงตอไปในอนาคต
ในสวนของปจจัยดานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศถึงแมวาจะสามารถ
ทําใหการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.9 แต
การสอนใหวัยรุนไดมีความรูในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสม จะชวยใหวัยรุนเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงในพัฒนาการดานเพศของตนเองและเพศตรงขาม รูจักวิธีที่ถูกตองในการดูแลตนเอง
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัย ทั้งการไดรับความรูเรื่องเพศยังชวยชะลอการมีเพศสัมพันธใน
กลุมที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธ ในกลุมที่มีเพศสัมพั นธแลวจะชวยใหมีการใชวิธี คุมกําเนิดและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธไดอยางถูกตอง และไมพบหลักฐานวาการสอนเพศศึกษาจะเปนการ
สงเสริมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกันมากขึ้น (ยุพา พูนขํา, 2546) สอดคลองกับการศึกษาของ
มรรยาท รุจิวิชชญ และคณะ (2548) ที่กลาวไววา ความรูและทัศนคติมีผลตอการปฏิบัติตนของ
เยาวชนไทย เยาวชนที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพปานกลาง และมีทัศนคติที่ดีพอควร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจทําใหการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศไดบอยครั้ง ดังนั้น
การจัดใหมีการเรียนการสอนในเรื่องเพศจึงเปนสิ่งที่นาสนใจในการนํามาใหความรูที่ถูกตองอยาง
แทจริงกับวัยรุน เหมือนดังที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (2551) กลาวไววา การสอนและอบรม
เรื่องเพศศึกษามุง สอนใหเยาวชนรูเ ทาทันพัฒนาการดานรางกาย จิ ตใจและคานิยมดานเพศ
ตลอดจนสอนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหสถานการณเรื่องเพศของตนเองอยางมีวิจารณญาณ
เพราะเยาวชนยังขาดความรูที่ครบถวนเพียงพอและถูกตองในเรื่องการมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย
เปนสุขและปราศจากโรค ดังนั้นการที่วัยรุนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศที่ถูกตองอยางแทจริงไมใชสิ่งที่ผิด ในทางตรงกันขามนาจะเปนแนวทางอันจะ
นําไปสูการลดปญหาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนในอนาคต และมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมอยางแทจริง และจากการการศึกษาของ เจตนิพิฐ สมมาตย
(2550) พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิตรวมกับกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม ทักษะชีวิต และพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธดีขึ้นกวากอนการทดลองและ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับการศึกษา
ของ ปรียกมล รัชนกุล (2546) ไดสรุปขอคิดเห็นจากเยาวชนที่เขารวมโปรแกรมการใหความรู
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สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ไดขอคิดเห็นวา การไดรับความรูในเรื่องเพศเปนเรื่อง
ใกลตัวมากที่สุด สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในเรื่องการดูแล
สุ ข อนามั ย ทางเพศของตั ว เอง และการได รั บ ความรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง จะนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนกับตนเอง ทําใหดําเนินชีวิตไดถูกตอง ดังนั้นการที่จัดใหวัยรุนไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่อง
เพศจากผูที่มีความรูความเขาใจอยางแทจริง จัดไดวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหวัยรุน
ไดรับความรูเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งจะสงผลไปยังการมีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศที่เหมาะสมตอไปดวย
ปจจัยดานระดับการศึกษา สามารถทําใหการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศของวัยรุนในโรงเรียน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา พิชุสินี พงษจงมิตร
(2546) ไดศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับชั้นการศึกษา
และประเภทโรงเรียนตางกันจะมีความรูเรื่องเพศแตกตางกัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะ
มีความรูเรื่องเพศมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สอดคลองกับการศึกษาของ อนงค ชีระพันธุ
(2544) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัยรุนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมทางเพศมากขึ้นตามลําดับ
และจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศสัมพันธของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
วัฒนา สาระขวัญ (2544) พบวาปจจัยดานระดับชั้นการศึกษาของนักเรียน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียน และยังเปนปจจัยรวมในการทํานายพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
ดวย ดังนั้นหากในแตละระดับการศึกษามีการสอนถึงเรื่องเพศศึกษาที่วัยรุนควรไดเรียนรู นาจะ
เปนวิธีท่ีทําใหวัยรุนไดรับความรูเรื่องเพศที่ถูกตองมากขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
และมีการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของตนเองที่เหมาะสมตอไปในอนาคต

