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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนนักเรียนชายและหญิง

ท่ีกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย จำนวน 191 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Simple paired t–test 

ผลการศึกษาพบวา กอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษา ทัศนคติดานบวกโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 1.82, SD = 0.57) 

ทัศนคติดานลบโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.74, SD= 0.86) และหลังใหความรูเรื่องเพศศึกษา ทัศนคติดานบวก

โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.16, SD = 0.73) ทัศนคติดานลบ โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.51, SD = 0.78) 

และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอน

และหลังใหความรู เรื ่องเพศศึกษา พบวา ทัศนคติเชิงลบที่มีคาเฉลี่ยเพิ ่มขึ้น มีนัยสำคัญทางสถิติทุกขอ จากผล

การศึกษา มีขอเสนอแนะวา ควรใหความรูเร่ืองเพศศึกษากับวัยรุนอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ัง

ผูปกครอง และสถานศึกษา และควรมีการเฝาระวังวัยรุนกลุมที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนประจำ 

เนื่องจากเปนสื่อที่ให ทั้งคุณประโยชน ถาวัยรุนเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเรื่องภัยทางเพศ และเปนโทษมหันต       

ถาวัยรุนเขาถึงแหลงขอมูลท่ีนำไปสูการลอลวงทางเพศ 

 

คำสำคัญ : โปรแกรมการเรียนรูเพศศึกษา, ทัศนคติ, วัยรุนตอนตน 
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Abstarct 
This study was a quasi - experimental study with nonequivalent control group pretest 

posttest design. The aim of this study was to examine the effects of sex education learning 
program on attitudes among early adolescents. The participants were male and female 
students studying among early adolescents of a private school in buriram province. The 
sample of this study consisted of 1 91 person. Data were collected by self-report 
questionnaires. Statistical analysis was performed using percentage, mean, standard 
deviation, simple paired t–test.  

The findings indicated that before providing knowledge about sex education positive 
attitudes were overall at a good level ( X = 1.82, SD= 0.57). Total negative attitudes were at 
a good level ( X = 2.74, SD= 0.86)  and after providing sex education. The overall positive 
attitude was at a good level ( X = 2.16, SD= 0.73). Negative attitude Overall is at a good level 
( X = 2.51, SD = 0.78)  and comparison of the average attitude toward sex in school age of 
junior high school students before and after giving knowledge about sex education. Found 
that the negative attitude that has an average increase with all statistical significance. 

This result suggested that should provide knowledge about sex education to teenagers 
continuously in cooperation with all sectors, both parents and educational institutions, and there 
should be regular surveillance of groups with access to communication technology. Because it 
is the media that gives both benefits if a teenager has access to sexual information sources. And 
is a terrible penalty if a teenager accesses information sources that lead to sexual temptations. 
 
Key words : Sex education learning program, Attitudes, Early adolescents 
 

บทนำ 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม ๆ การเขาถึงสื่อตาง ๆ  มีผลกระทบตอวิถีชีวิต 

และสุขภาวะของประชาชนทุกวัย วัยรุนเปนกลุมหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เนื่องจากวัยรุนเปน

วัยท่ีอยากเรียนรู อยากลองสิ่งใหม ๆ แตยังขาดประสบการณในการดำรงชีวิต จึงไมตระหนักตอผลเสียท่ีเกิดจากการ

กระทำที่รูเทาไมถึงการณ จึงทำใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ เชน การเลียนแบบผูมีชื่อเสียงในสังคม การทำตาม

กลุมเพื่อน ทำใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมั่วสุม ทางเพศ ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีความตองการ และ

แรงขับทางเพศสูง จึงกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธเร็วในชวงวัยรุน (พิชญจิลักษณ เคาแคน, 2560) ซึ่งในปจจุบันสภาวะ

การตั้งครรภในวัยรุนหรือ “แมวัยใส” มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเด็กหญิงที่ตั้งครรภมี

แนวโนมอายุนอยลงเรื่อย ๆ จากรายงานสถิติสุขภาพโลกขององคการอนามัยโลก พบวา ประเทศไทยมีอัตราการ

คลอดบุตรของวัยรุนอยูในลำดับท่ี 5 ของกลุมประเทศอาเซียน โดยมีอัตราการคลอดบุตรจำนวน 47 คนตอผูหญิงใน

รุ นอายุเดียวกันหนึ ่งพันคน (World Health Organization (WHO), (2013) ประกอบกับขอมูลของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติท่ีไดระบุวา จำนวนการคลอดบุตรในผูหญิงไทยอายุ 10 - 19 ป 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2543 (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย ดานสุขภาพ, 2556) 

ขอมูลดังกลาว สามารถสะทอนถึงความเสี่ยงในดานการต้ังครรภในวัยรุนของไทยไดอยางชัดเจน อีกท้ัง ความรุนแรง

ของปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของไทย ยังเปนสิ่งที่นากังวลใจ เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากขอมูลของกรมอนามัย 

พบวา การมีเพศสัมพันธของวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2544 เปนรอยละ 40 ในป พ.ศ. 2552 
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และพบวาอายุท่ีเร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกไดลดลงอยางตอเนื่อง โดยรายงานสถานการณการมีบุตรของวัยรุนวิเคราะห

จาก 5 ปยอนหลัง พบวา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (สารประชากร, 2559) ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองเร่ือง

เพศของแมวัยรุน และในป 2558 พบวาในกลุมมารดาอายุ 15–19 ป มีจำนวน 101,301 คน (อัตราตอ 1,000 คน 

เทากับ 44.8) หากพิจารณารายภูมิภาค พบวา อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15–19 ป ในป 2558 พบมากที่สุดใน

ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบวา แทบทุกจังหวัดมีอัตรามารดาวัยรุน

เกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ี WHO กำหนด (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ, 2559) การต้ังครรภในวัยรุนกอใหเกิดปญหาท่ี

ตามมาหลากหลายประการ ท้ังปญหาตอตัววัยรุนเอง และปญหาสังคมโดยรวม อาทิ ปญหาการทำแทงเถ่ือน ปญหาการ

เลี้ยงดูบุตร ปญหาการทอดท้ิงบุตร ปญหาเด็กคลอดกอนกำหนดหรือพิการ ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว สงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศในการดูแลเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง มีความเชื่อมโยงกับ

ปญหาครอบครัว ปญหาดานการศึกษา ปญหาของชุมชน และปญหาทางวัฒนธรรมประเพณีอยางมีพลวัตร 

  จากการสำรวจขอมูลการตั้งครรภกอนวัยอันควรของจังหวัดบุรีรัมย (พอเพ็ญ ไกรนรา และคณะ, 2556) 

พบวา วัยรุนต้ังครรภอายุ 15–19 ป จำนวน 1,405 คน (อัตราตอ 1,000 คน เทากับ 42.5) การท่ีจะใหวัยรุนหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุนจะตองรับรูคุณคา และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง เพื่อนำไปสู

การมีพฤติกรรมทางเพศอยางเหมาะสม ท้ังนี้ตองอาศัยความรู และทัศนคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

และการมีคานิยมท่ีดีในชีวิต ซึ่งสงผลใหบุคคลสามารถควบคุม และเสริมสรางสุขภาพตนเองใหดีข้ึน ดังนั้นการท่ีบุคคล

มีความรูหรือทัศนคติในการปฏิบัติตัวทางเพศท่ีไมถูกตอง ถือเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ดังนั้นปญหาการต้ังครรภ

ในวัยรุนจึงเปนเรื่องเรงดวน ที่ตองไดรับการปองกัน และแกไการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุที่ดีในกลุมประชากร

วัยรุนจะชวยลดการตั้งครรภ และการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จึงมีความจำเปนที่จะตองเรงสำรวจทัศนคติ

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ ความรูความเขาใจในการปองกันการต้ังครรภไม

พึงประสงค และมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยของวัยรุนตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  

ผูวิจัยในฐานะผูดูแลดานสุขภาพ และการศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาตอทัศนคติ

ในวัยรุนตอนตน หลังใหความรูเร่ืองผลของโปรแกรมการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแหงหนึ่ง

ในจังหวัดบุรีรัมย เนื่องจากในอนาคตเด็กวัยเรียนกลุมนี้ จะตองมีพื้นฐานความรูความเขาใจในเร่ืองเพศศึกษา และในไป

ปฏิบัติอยางถูกตองในชวงท่ีกาวเขาสูวัยรุน และเพื่อนำขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

แกวัยรุนใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการใหการรณรงคสรางกระแสสนับสนุนใหความรู 

ใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือสงตอปรับทัศนคติ สรางความตระหนักคานิยมเร่ืองเพศท่ีเหมาะสม และดำเนินโครงการ

ปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยรุนตอนตนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมกอน และหลังการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุนตอนตน

แหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Quasai–Experimental Research )  

ระยะเวลาในการศึกษาขอมูลระหวางเดือน มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2561 

ประชากร (Population) 

ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียน แหงหนึ่งใน

จังหวัดบุรีรัมยจำนวนท้ังสิ้น 376 คน (ทะเบียนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง, 2561), (ทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบาน

หนองโสน, 2561), (ทะเบียนนักเรียนโรงเรียนวัดบานตะโก, 2561) 

กลุมตัวอยาง (Sampling) 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัย

ไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของกลุมประชากร ดวยการคำนวณจากตารางสำเร็จรูปเครจซีและมอรแกน (Krejcie. 

Robert V. and Daryle W. Morgan, 1970) ท่ีระดับ ความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 191 คน (กัลยา 

วานิชยบัญชา, 2560) โดยใชการ สุมตัวอยางนักเรียนแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) คือ ทำการ

สุมตัวอยาง แบบชั้นภูมิ โดยจำแนกตามรายชั้นป และสุมตัวอยางประชากรจากชั้นป ดวยวิธีการจับฉลากไดครบตาม

จำนวนตามคุณสมบัติท่ีกำหนดเปนกลุมตัวอยาง 

วิธีดำเนินการ 

 1. สำรวจขอมูลกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย  

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการทำวิจัยแกผูอำนวยการ ครูประจำชั้น และกลุมตัวอยาง 

 3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนำโปรแกรมการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุน

ตอนตน ดวยตนเอง 

 4. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม หากมีขอคำถามท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไมสมบูรณ 

ผูวิจัยจะสัมภาษณกลุมตัวอยางเพิ่มเติมทันที 

 5. เมื่อไดขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคหลังการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจะใหการคำแนะนำเกี่ยวกับการ

เรียนรูเร่ืองเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุนท่ีถูกตอง  

 6. นำขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสัมภาษณท่ีมีเนื้อหาแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล เปนคำถามปลายปดใหเลือกตอบ ซึ่งประกอบดวย เพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพบิดามารดา ปจจุบันพักอยูกับสถานภาพ  

สวนที่ 2 เปนคำถามการเรียนรูเรื ่องเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุนตอนตนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย 

จำนวน 15 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน มาตราประเมินคา (Rating scale) กำหนดใหเลือกตอบได 4 ตัวเลือก คือ 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย อยางย่ิง 
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

นำแบบสอบถามใหผู ทรงคุณวุฒิ และผูเชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวของจำนวน 3 ทาน พิจารณาคาความตรงของ

แบบสอบถามดวยวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC, Index of Item Objective Congruence) เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแกไขความ

ถูกตอง, ความชัดเจน และความเหมาะสมในเนื้อหา โดยคาท่ีไดตองมีคาใกลเคียง 1 มากท่ีสุด โดยผูวิจัยกำหนดคาดัชนี

ความสอดคลอง 0.6 ขึ้นไป เพราะถือวาคาที่ไดเพียงพอ และเปนที่ยอมรับทางสถิติ หลังจากนั้น นำแบบสอบถามไป

ปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณกอนทดลองใช โดยคา IOC ในภาพรวมเทากับ 0.95 และนำแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1-3 โรงเรียนในเขตตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื ่อตรวจสอบความเที ่ยง (Reliability) หาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธครอนบาคอัลฟา 

(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.82  

ขอพิจารณาการวิจัยในมนุษย 

ผูวิจัยไดอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวา การศึกษาครั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของกลุมตัวอยาง การ

ปฏิเสธไมมีผลตอกลุมตัวอยาง โดยจะใชรหัสเลขท่ีของแบบสอบถามแทนชื่อ-นามสกุลของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัย

จะเปนภาพรวม และนำมาใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

1. สถิติวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  

 1.1 คุณลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพของบิดามารดา ปจจุบันนักเรียนอยูกับ 

สถานภาพนักเรียน ในการกรณีขอมูลที่การแจกแจงแบบปกติใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในกรณีขอมูลแจกแจงไมปกติใช

คามัธยฐาน (Median) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ำสุด (Minimum)  

 1.2. ทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ ในกรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติใชสถิติ รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี ่ย (Mean) สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในกรณีขอมูลแจกแจงไมปกติใชคามัธยฐาน 

(Median) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ำสุด (Minimum) 

 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน Simple paired t – test วิเคราะหขอมูล และหาความแตกตางของคาเฉลี่ย

ทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังใหความรูเร่ืองเพศศึกษา  

 

ผลการวิจัย 

โปรแกรมการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาตอทัศนคติในวัยรุนตอนตน ผลการศึกษา พบวา นักเรียนโดยสวนใหญ

เปนเพศหญิง จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 61.78 และเพศชาย จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 38.22 มีอายุ 14 ป 

จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 35.08 รองลงมา มีอายุ 15 ป จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 32.98 และ มีอายุ 13 ป 

จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 31.94 ตามลำดับ กำลังศึกษาอยูในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 จำนวน 66 คน           

คิดเปนรอยละ 34.56 รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.03 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 31.41 สถานภาพบิดามารดาของนักเรียนสวนใหญอาศัยอยูดวยกัน จำนวน 162 คน 
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คิดเปนรอยละ 84.82 รองลงมา สถานภาพหยาราง จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.33 และสถานภาพแยกกันอยู 

จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.66 ตามลำดับ ปจจุบันนักเรียน สวนใหญปจจุบันพักอยูกับบิดา/มารดา จำนวน 165 คน 

คิดเปนรอยละ 86.39 และพักอยูกับญาติ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.61 และสถานภาพนักเรียนสวนใหญไมมี

คูรัก จำนวน 127 คน คิดเปน รอยละ 66.49 และสถานภาพนักเรียนมีคูรัก จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 33.51 

ทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษา 

โดยทัศนคติดานบวก โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 1.82, SD= 0.57) เมื่อพิจารณา รายขอ พบวา เกือบทุกขอมี

คาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติในระดับดีมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติสูงที่สุดคือ วัยรุนควรรักตนเอง 

มองเห็นคุณคาของตนเองใหมาก ถาหากมีเรื่องหรือปญหาควรปรึกษาพอแม ( X =1.21, SD= 0.41) รองลงมาคือ 

เด็กที่อยูหอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ( X =1.69, SD= 0.53) ทัศนคติ

ดานลบ โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.74, SD= 0.86) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เกือบทุกขอมีคาเฉลี่ยคะแนน

ระดับทัศนคติในระดับดี ขอที่มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติสูงที่สุดคือ เมื่อมีปญหาในการคบเพื่อนตางเพศจะ

ปรึกษาเพื่อนเปนอันดับแรก ( X =3.10, SD =0.91) รองลงมาคือ เมื่อประสบกับปญหาจะปรึกษาเพื่อนมากกวา

ปรึกษาพอแม ( X =3.10, SD =0.91)  

ทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังใหความรูเรื่องเพศศึกษา 

โดยทัศนคติดานบวกโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.16, SD = 0.73) เมื่อพิจารณา รายขอ พบวา เกือบทุกขอมี

คาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติในระดับดีมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติ สูงที่สุดคือ วัยรุนควรรักตนเอง 

มองเห็นคุณคาของตนเองใหมาก ถาหากมีเร่ืองหรือปญหาควรปรึกษา ( X =1.66, SD =0.79) รองลงมาคือ สื่อทาง 

Internet เปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภาพอนาจารไดงายมากกวาสื่ออื่นๆ ( X =1.89, SD =0.73) ทัศนคติดานลบ 

โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.51, SD = 0.78) เมื ่อพิจารณารายขอพบวา เกือบทุกขอมีคาเฉลี่ยคะแนนระดับ

ทัศนคติในระดับดี ขอที่มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับทัศนคติสูงที่สุดคือ นักเรียนคิดวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ไม

เสียหายเพราะเปนความสมัครใจ ( X =2.85, SD =0.81) รองลงมาคือ เมื ่อมีปญหาในการคบเพื่อนตางเพศจะ

ปรึกษาเพื่อนเปนอันดับแรก ( X =2.84, SD =0.84)  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนกอน และหลังใหความรูเร่ืองเพศศึกษา พบวา ทัศนคติเชิงลบท่ีมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน มีนัยสำคัญทางสถิติทุกขอ 

โดยขอที่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นมากที่สุด คือ เมื่อประสบกับปญหาจะปรึกษาเพื่อนมากกวาปรึกษาพอแม (p = 0.00) 

รองลงมาคือ เมื่อมีปญหาในการคบเพื่อนตางเพศจะปรึกษาเพื่อนเปนอันดับแรก (p = 0.00) และทัศนคติเชิงบวก  

มีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน มีนัยสำคัญทางสถิติทุกขอ โดยขอท่ีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือวัยรุนควรรักตนเอง มองเห็นคุณคา

ของตนเองใหมาก ถาหากมีเร่ืองหรือปญหาควรปรึกษาบิดา–มารดาหรือผูปกครองเปนดีท่ีสุด (p = 0.00) รองลงมา

คือ สื่อทาง Internet เปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภาพอนาจารไดงายมากกวาสื่ออื่น (p = 0.00) และคาเฉลี่ยของ

ทัศนคติโดยรวม เกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังใหบริการวิชาการ

เร่ืองเพศศึกษา เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.00) ดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติเก่ียวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกอน 

และหลังใหความรูเรื่องเพศศึกษา 

*ทัศนคติดานลบ 

ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธในวัยเรียน 
กอน หลัง P 

X  SD X  SD  

*1.เมื่อประสบกับปญหาจะปรึกษาเพ่ือนมากกวาปรึกษา

พอแม 

2.52 0.95 3.10 0.91 0.000 

*2.การมีแฟนในวัยเรียนเปนเรื่องท่ีธรรมดา 2.44 0.62 2.67 0.77 0.000 

3.เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติมีความเกี่ยวของกับมนุษย

ทุกคน 

2.57 0.94 2.02 0.39 0.000 

4.การมีความรูเรื่องการคุมกำเนิดชวยลดปญหาการทำ

แทงได 

2.16 0.68 1.89 0.64 0.000 

*5.การอยูรวมกันกอนท่ีจะแตงงานเปนเรื่องท่ีธรรมดา 

เปนการเรียนรูนิสัยใจคอกอนตัดสินใจมาใชชีวิตรวมกัน 

2.21 0.81 2.28 0.88 0.045 

6.วัยรุนควรรักตนเอง มองเห็นคุณคาของตนเอง ใหมาก 

ถาหากมีเรื่องหรือปญหาควรปรึกษาบิดา – มารดาหรือ

ผูปกครองเปนดีท่ีสุด 

1.66 0.79 1.21 0.41 0.000 

7.ทางสถานบันการศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำเนินการ

ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดกับนักเรียนทุกระดับชั้น 

2.18 0.76 1.79 0.66 0.000 

8.สื่อทาง Internet เปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงขอมูล ภาพ

อนาจารไดงายมากกวาสื่ออ่ืน ๆ 

1.89 0.73 1.69 0.65 0.000 

9.เด็กท่ีอยูหอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดเรื่องการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

1.95 0.66 1.69 0.53 0.000 

*10.นักเรียนคิดวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนไม

เสียหายเพราะเปนความสมัครใจ 

2.85 0.81 3.10 0.91 0.001 

*11. นักเรียน นักศึกษาเปนแฟนกันจำเปนท่ีจะตองมี

เพศสัมพันธกันเพราะแสดงออกถึงความเปนเจาของ 

2.57 0.67 2.67 0.77 0.013 

12.การเท่ียวกลางคืนหรือการจัดงานปารต้ีในหมู วัยรุน 

เปนชวงเวลาท่ีอาจมีเพศสัมพันธได 

2.33 0.62 2.02 0.39 0.000 

*13.การเลียนแบบพฤติกรรมจาก ดารา นักรองหรือผูท่ีชื่น

ชอบเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติ 

14.ความอยากลอง เปนสาเหตุท่ีมีบทบาทในการย่ัวยุให

นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธทางเพศกัน 

2.10 

 

 

2.56 

0.76 

 

 

0.86 

2.28 

 

 

2.28 

0.88 

 

 

0.88 

0.007 

 

 

0.000 

*15. เมื่อมีปญหาในการคบเพ่ือนตางเพศจะปรึกษา

เพ่ือนเปนอันดับแรก 

2.84 0.84 3.10 0.91 0.000 
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สรุปผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 61.78 และเพศชายรอยละ 38.22 มีอายุ 14 ป รอยละ 35.08 

รองลงมาอายุ 15 ป รอยละ 32.98 และอายุ 13 ป รอยละ 31.94 ตามลำดับ กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รอยละ 34.56 รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รอยละ 34.03 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 31.41 สถานภาพบิดา

มารดาของนักเรียนสวนใหญอาศัยอยูดวยกันรอยละ 84.82 รองลงมา สถานภาพหยาราง รอยละ 7.33 ปจจุบันนักเรียน

สวนใหญปจจุบันพักอยูกับบิดา/มารดารอยละ 86.39 และพักอยูกับญาติรอยละ 13.61 และสถานภาพนักเรียนสวนใหญ

ไมมีคูรักรอยละ 66.49 และสถานภาพนักเรียนมีคูรักรอยละ 33.51 และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนใหความรูเรื่องเพศศึกษา โดยทัศนคติดานบวก โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 1.82, 

SD= 0.57) และหลังใหความรูเรื่องเพศศึกษา โดยทัศนคติดานบวกโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.16, SD = 0.73) และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอน และหลังให

ความรูเร่ืองเพศศึกษา พบวา ทัศนคติเชิงลบท่ีมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมีนัยสำคัญทางสถิติทุกขอ 

 

การอภิปรายผล 

ทัศนคติเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากการศึกษาพบวา กอน

และหลังความรูเร่ืองเพศศึกษาวัยเรียน มีทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับดีสอดคลองกับการศึกษา

ของ พอเพ็ญ ไกรนราและคณะ (2556) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอมโดยแกนนำนักศึกษา

พยาบาลตอความรู ทัศนคติ และความต้ังใจในการปองกันการต้ังครรภไมพรอมของวัยรุนตอนตน กอนการอบรมมี

คะแนนเฉลี่ยดานความรูระดับนอย ทัศนคติระดับปานกลาง และความตั้งใจในการปองกันการตั้งครรภไมพรอม

ระดับมาก หลังการอบรมคะแนนเฉลี่ยดานความรูระดับปานกลาง ทัศนคติ และความตั้งใจในการปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอมระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกดานเพิ่มข้ึนภายหลังการอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) 

และสอดคลองกับการศึกษาของ ซอพียะห หะยีดาโอะและชูศักด์ิ เพรสคอทท (2558) ศึกษางานวิจัยเร่ือง โปรแกรม

สุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื ่อสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรียน

มุสลิม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยดาน

ความรู  การรับรู  ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศท่ี

เหมาะสมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) จากผลของโปรแกรมสุขศึกษานี้สามารถนำไปพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทาง

เพศวัยรุน ใหสามารถเตรียมตัวเขาสูวัยรุน และปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการต้ังครรภกอนวัยอันควรได

อยางเหมาะสม และสอดคลองกับการศึกษาของ เอ็มวิกา แสงชาติและรุจิรา ดวงสงค (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Facebook) ในการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน สำหรับ

นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภ การคิดอยางมีวิจารณญาณและมีความคิดสรางสรรค การตัดสินใจและการแกไข

ปญหา ความตระหนักในตนเองและ ความ เห็นอกเห็นใจในผูอื่น การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และทักษะการ

สรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล การจัดการกับอารมณและความเครียดความตั้งใจในการสงเสริมการปองกันการ
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ต้ังครรภในวัยรุนสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และ

สอดคลองกับการศึกษาของ พิชญจิลักษณ เคาแคน (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลของการให สุขศึกษาเรื ่อง

เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเขตตำบลหนองตอกแปน อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 

ทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษาโดยรวมอยู

ในระดับดี โดยทัศนคติดานบวก โดยรวมอยูในระดับดี และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนกอนใหความรูเร่ืองเพศศึกษา โดยรวมอยูในระดับดี โดยทัศนคติดานบวกโดยรวมอยูในระดับดี 

และสอดคลองกับการศึกษาของ จุติมาศ เมงชวยและคณะ (2561) ศึกษางานวิจัยเร่ือง ผลของโปรแกรมการปองกัน

พฤติกรรมเสี ่ยงทางเพศ และการตั้งครรภกอนวัยอันควรโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยดานความรูในการ

ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการต้ังครรภกอนวัยอันควรการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ และการต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการต้ังครรภกอนวัย

อันควร ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภกอนวัยอัน

ควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภกอนวยัอัน

ควร และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภกอนวัยอันควรสูงกวากอน

ทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .05) และสอดคลองกับการศึกษาของ พัชนยีา 

เชียงตาและคณะ (2561) ศึกษางานวิจัยเร่ือง ผลของโปรแกรมสงเสริม สุขภาวะทางเพศเพื่อปองกันการต้ังครรภใน

วัยรุนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรู และทัศนคติตอการปองกัน

การตั้งครรภในวัยรุนอยูในระดับ ปานกลางเพิ่มสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) มี

คะแนนเฉลี่ยความตั้งใจการปองกันการตั้งครรภในระดับดีมากคะแนนเพิ่มสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางไมมี

นัยสำคัญ ทางสถิติ ผลการติดตามในระยะ 1 เดือน และ 1 เดือน พบคะแนนเฉลี่ยความรู และทัศนคติตอการ

ปองกันการต้ังครรภในวัยรุนยังคงสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)  

โดยทัศนคติการศึกษาคร้ังนี้ พบวา วัยเรียนมีทัศนคติเชิงลบท่ีมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน มีนัยสำคัญทางสถิติทุกขอ

โดยขอที่ที่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เมื่อประสบกับปญหาจะปรึกษาเพื่อนมากกวาปรึกษาพอแม รองลงมาคือ 

เมื่อมีปญหาในการคบเพื่อนตางเพศจะปรึกษาเพื่อนเปนอันดับแรกและทัศนคติต่ำสุดคือ การเลียนแบบพฤติกรรม

จากดารา นักรองหรือผูที่ชื่นชอบเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติอาจเปนเพราะวัยเรียนมกีาร

เขาถึงสื่อตางๆ และเปนวัยที่มีการเลียนแบบจึงควรตองเฝาระวังตอไป และทัศนคติเชิงบวกมีคาเฉลี่ย เพิ่มขึ้นมี

นัยสำคัญทางสถิติทุกขอ โดยขอที่ที่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ วัยรุนควรรักตนเอง มองเห็นคุณคาของตนเองให

มาก ถาหาก มีเรื่องหรือปญหาควรปรึกษาบิดา–มารดาหรือผูปกครองเปนดีที่สุด รองลงมาคือ สื่อทาง Internet 

เปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงขอมูล ภาพอนาจารไดงายมากกวาสื่ออื่น ซึ่งอาจกลาวไดวา วัยเรียนกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีความ

เสี่ยงนอยจากการเทียบเคียงกับผลการศึกษาของ สุรชัย ลิขสิทธ์ิวัฒนกุลและคณะ(2559) พบวา นักเรียนจะถูกจัดให

อยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงถามีแนวคิดใหความสำคัญตอการ มีเพศสัมพันธ คิดวาตนเองไมมีสิทธิในการปฏิเสธการมี

เพศสัมพันธ ไมเห็นดวยกับแนวคิดใหมีการ รักนวลสงวนตัว และไมเห็นความสำคัญในการเรียนเพศศึกษา กลุมท่ีมี

แนวความคิดตรงขามจัดใหอยูกลุมท่ีมีความเสี่ยงนอย  
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ขอเสนอแนะ 

จากผลของการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. ควรใหความรูเร่ืองเพศศึกษากับวัยรุนอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังผูปกครอง และ

สถานศึกษา  

2. ควรมีการเฝาระวังวัยรุนกลุมท่ีมีการเขาถึงเทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนประจำ เนื่องจาก เปนสื่อท่ีให 

ท้ังคุณประโยชน ถาวัยรุนเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเร่ืองภัยทางเพศ และเปนโทษมหันต ถาวัยรุนเขาถึงแหลงขอมูล

ท่ีนาไปสูการลอลวงทางเพศ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ อาทิเชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

เปนตน และการหาความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
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