
Sara N, Roomruangwong C. Prevalence of sexual experience and associated factors

of sexual debut among female vocational students in Nonthaburi. Chula Med J 2016

Mar – Apr; 60(2): 215 - 30

Background From previous studies, the number of female vocational students

who had a sexual experience is about 40%, which is much

higher than that of regular female high school students. These

early sexual experiences have put vocational students at higher

risk unfavorable consequences, e.g. HIV/ STD infections and

unwanted pregnancies. However, the factors associated with

these early sexual experiences have not been well-studied,

Therefore we aimed to study these factors to provide strategies

for prevention of unwanted pregnancies.

Objectives 1)  To examine a prevalence of sexual experience among

female vocational students in Nonthaburi Province.

2)  To examine associated factors of sexual debut among

female vocational students in Nonthaburi Province.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Three vocational schools in Nonthaburi Province.
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Materials and Methods Data were collected from 375 female vocational students from 3

vocation schools in Nonthaburi Province. Subjects were asked

to complete 7 self-report questionnaires that included

1) personal and sexual information  2) A 22-item quiz on sexual

knowledge 3) Questionnaire on attitude toward having friends

of opposite-sex 4) Family relationships questionnaire 5) Friends

influence questionnaire 6) Sexual risk behavior questionnaire,

and 7) Rosenberg self-esteem scale. Descriptive statistics were

used to find the prevalence of sexual experiences, and univariate

analysis was used to identify factors associated with sexual

debut.

Results The prevalence of sexual experience among this group of

vocational students was 66.1 %. From logistic regression

analysis revealed 8 factors namely; institution, people the

students have been live with, attitude toward sex, female teacher

with whom subjects had discussed about sex, male friends as

person with whom subjects had discussed about sex, attitude

toward sex, history of run away from home during adolescent

and risk behaviors hight score.

Conclusion The prevalence of sexual experiences in this study is much

higher than those of previous studies in vocational students.

Awareness of risk factors may help us identify risk group and

provide information for public health policy.
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นฎาประไพ สาระ, ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์. ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี.
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เหตุผลของการทำวิจัย จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงนั้นมี

ประสบการณ์ทางเพศแล้ว ถึงร้อยละ 40.0 ซึ่งสูงกว่านักเรียนหญิง

มัธยมปลายในสายสามัญอย่างชัดเจน  ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควรนี ้นำมาซึง่ปัญหาตา่ง ๆ  มากมาย เช่น การตดิเชือ้ HIV โรคตดิตอ่

ทางเพศ สัมพนัธแ์ละการตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์  ซ่ึงกอ่นหนา้นี ้ยงัไมมี่

การศกึษาใด  ทีพ่ดูถงึปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมเีพศสมัพนัธใ์นนกัเรยีน

กลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะนำผลการศึกษา

ที ่ได้ไปวางแผนปรับปรุงนโยบายและแผนทางสาธารณสุขในการ

ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นระดับประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศของนักเรียนหญิง

อาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก

ของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา โรงเรยีนอาชวีศกึษา 3 แหง่โรงเรยีน ในจงัหวดันนทบรีุ

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก ่ นักเรยีนหญงิในระดบัช้ัน ปวช.1 - 3 และระดบัช้ัน

ปวส. 1 - 2 จำนวน 375 ราย จาก 3 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ชุด ได้แก่ 1)

แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั และ ข้อมูลทางเพศ 2) แบบประเมนิความรู้

เรื่องเพศจำนวน 22 ข้อ 3) แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบ

เพือ่นตา่งเพศ 4) แบบประเมนิความสมัพันธภ์ายในครอบครวั 5) แบบ

ประเมินการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน  6) แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การมีเพศสัมพันธ์และ 7) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง

Rosenberg Self-esteem Scale ฉบับภาษาไทย. สถิติที่ใช้ ได้แก่

สถติเิชงิพรรณนา และ Univariate analysis.
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ผลการศึกษา พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมปีระสบการณท์างเพศแลว้ ร้อยละ 66.1 โดยปจัจัย

ที ่เกี ่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศครั ้งแรกที ่วิเคราะห์จาก

Univariate analysis อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิมี 21 ปัจจัย ไดแ้ก ่อายุ

สถาบนั เกรดเฉลีย่สะสม  คะแนนความรูเ้ร่ืองเพศ บุคคลทีพั่กอาศยัดว้ย

ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยประถมและวัยรุ่น

ทัศนคติเรื่องเพศ บุคคลที่ได้พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศ การสืบค้นข้อมูล

เรื่องเพศ  การคล้อยตามเพื่อน และการเคยมีประวัติหนีออกจากบ้าน

ในช่วงวัยรุ ่นและเมื ่อทำการวิเคราะห์แบบ Logistic Regression

Analysis พบว่าเหลือเพียง 8 ปัจจัยที ่มีความเกี ่ยวข้องกับการมี

ประสบการณ์ทางเพศ ได้แก่ 1) สถานศึกษา 2) บุคคลที่นักเรียนพัก

อาศยัดว้ยในปจัจุบัน 3) ทศันคตเิรือ่งเพศ 4) การพดูคยุปรึกษาเรือ่งเพศ

กับครผูู้หญงิ 5) การพดูคยุปรึกษาเรือ่งเพศกบัเพือ่นเพศชาย 6)  คะแนน

การเหน็คุณค่าในตนเอง 7) การเคยมปีระวัติหนีออกจากบา้น 8) คะแนน

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสถานที่ในระดับสูง

สรุป ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศในการศึกษาครั้งนี้ สูงกว่า

การศึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้าที่ทำในนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา  การทราบ

ปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

และวางนโยบายทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมตอ่ไป

คำสำคัญ ประสบการณ์ทางเพศ, การมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก, นักเรียน

หญิงอาชีวศึกษา.
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ปัจจุบันสัดส่วนของนักเรียนหญิงในประเทศไทย

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี

การศึกษาพบว่าในปีพ.ศ. 2555 นักเรียนหญิงชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 20.2 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว (ซึ่งเพิ่ม

ข้ึนถงึ 4 เทา่จากรอ้ยละ 5.0 ในปีพ.ศ. 2547) ส่วนนกัเรยีน

หญิงในสายอาชีวศึกษา (ปี 2) ในปีพ.ศ. 2555 ร้อยละ

51.1 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว (ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าจาก

ร้อยละ 21.2 ในปีพ.ศ. 2547)  โดยพบว่ากลุ่มนักเรียน

อาชีวศึกษานั้นมีประสบการณ์การมีเพศ สัมพันธ์สูงกว่า

นักเรียนมัธยมปลายในสายสามญัอย่างชัดเจน  โดยผลท่ีได้

สอดคล้องกับการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์(1)  ที่พบว่า

ประชากรหญิงอายุ 15 - 24 ปีเคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ

40.0 และข้อมูลสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นทั่วทุกจังหวัด

ในประเทศไทยปีพ.ศ. 2556 พบว่าจังหวัดนนทบุร ีมี

แนวโนม้วัยรุ่นทีมี่อายรุะหวา่ง 15 - 19 ปีคลอดบตุรสูงขึน้

เรื่อย ๆ และสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะในภาคกลาง

โดยมอัีตราเพิม่ข้ึนจากปพี.ศ. 2553 (ร้อยละ 16.9) ปีพ.ศ.

2554 (ร้อยละ 16.9) จนมาถึงในปีพ.ศ. 2556 ขึ้นเป็น

ร้อยละ 17.4(2)  ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจมีเพศ สัมพันธ์ครั้งแรกนั้นยังมีน้อยมาก หรือ

เน้นปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ซึ่งปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคมไปจาก

เดิมมาก  ทำให้ผู ้ว ิจัยมีความสนใจที ่จะศึกษาเรื ่องนี ้

เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำงานเน้นการส่งเสริมป้องกันปัญหา

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ือจะนำผลการศกึษาท่ีได้ไปวางแผน

ปรับปรุงนโยบายและแผนทางสาธารณสุขในการป้องกัน

ปัญหานี้ระดับประเทศในอนาคต

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ

พรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ ่ง (Cross-sectional

Descriptive Study) โดยเกบ็ขอ้มูลในนกัเรยีนอาชวีศกึษา

เพศหญิง จำนวน 375 ราย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

ปวช.และปวส.ในโรงเรยีนอาชวีศกึษา  จำนวน 3 แหง่ ใน

จังหวัดนนทบุรี  โดยเครื่องมือที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบ

สอบถามชนิดตอบด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น

7 ตอนดงันี้

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางเพศ

จำนวน 26 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้รับการตรวจสอบเนื้อหา

จากผูเ้ชีย่วชาญ

ตอนที ่2  แบบประเมนิความรูเ้ร่ืองเพศ  ผู้วิจัย

ใช้แบบประเมินที่สร้างและพัฒนาโดยณิฐินันท์ วิชัยรัมย์

(2545)(3)  ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 22 ข้อแต่ละ

ข้อมี 4 ตัวเลือก (ก,ข,ค,ง) โดยมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียง

ขอ้เดยีวแบง่เปน็ 4 ดา้นดงันี้

ดา้นสงัคม  มีขอ้คำถาม  6 ข้อ  ได้แก่ข้อ 1, 8,

9,13,17,19

ด้านชวีวทิยา มีข้อคำถาม 8 ข้อ ไดแ้กข้่อ 2, 3, 4,

5, 6, 7, 21, 22

ดา้นสขุวทิยา มีขอ้คำถาม 3 ข้อ ได้แกข้่อ 10,11,

12

ดา้นจติวทิยา  มีขอ้คำถาม  5 ข้อ ได้แกข้่อ 14,15,

16,18, 20

มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันีต้อบถกูได ้1 คะแนนตอบผดิ

ได้ 0 คะแนนโดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของ

ระดบัความรูเ้กีย่วกบัเพศศกึษาโดยมเีกณฑด์งันี้

คะแนนเฉลีย่ตำ่กวา่ (X – 1SD) คะแนน  มีความรู้

เรื่องเพศศึกษาอยู่ในระดับน้อย

คะแนน (X ± 1SD) คะแนน  มีความรู้เรื่องเพศ

ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลีย่สูงกวา่ (X + 1SD) คะแนน  มีความรู้

เรือ่งเพศศกึษาอยูใ่นระดบัมาก

ตอนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การคบเพื่อนต่างเพศ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้าง

และพฒันาโดยณฐิินันท ์วิชัยรัมย์ (2545)(3) ซ่ึงมขีอ้คำถาม

ทั้งหมด 21 ข้อทั้งด้านบวกและด้านลบโดยข้อคำถามด้าน

บวก ได้แก ่ข้อ 3, 4, 5, 6,16 และขอ้คำถามดา้นลบ ได้แก่

ข้อ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,

21 ซึ ่งลักษณะข้อคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
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(Rating scale) มี 5 ระดับคือเห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก, เห็นด้วยปานกลาง, เห็นด้วยเล็กน้อย และ

ไม่เหน็ดว้ย  โดยจะใหค้ะแนน 5,4,3,2,1 สำหรบัข้อคำถาม

ด้านบวก และใหค้ะแนน 1, 2, 3, 4, 5 สำหรบัข้อคำถาม

ด้านลบหลงัจากนัน้นำมาหาคา่เฉลีย่ และแปลผลดงันี้

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49  หมายถงึ มีความเหน็ดว้ย

น้อยที่สุด

คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ มีความเหน็ดว้ย

เล็กน้อย

คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายถงึ มีความเหน็ดว้ย

ปานกลาง

คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายถงึ มีความเหน็ดว้ย

มาก

คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความเหน็ดว้ย

มากที่สุด

ตอนที ่4 แบบสอบถามความสมัพันธภ์ายใน

ครอบครัว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างและพัฒนาโดย

ณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ (2545)(3)  เป็นแบบสอบถามจำนวน

23 ข้อซึ่งมีข้อคำถามทั้งด้านบวกและด้านลบข้อคำถาม

ด้านบวก ได้แก ่1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

16,18, 19, 20, 21,23 และขอ้คำถามดา้นลบ ได้แก ่5, 6,

17, 22 ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating scale ) มี 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่, เหน็ดว้ย

ค่อนข้างมาก, เห็นด้วยปานกลาง, เห็นด้วยเล็กน้อย และ

ไม่เห็นด้วยโดยจะให้คะแนน 5,4,3,2,1 สำหรับข้อคำถาม

ด้านบวก และให้คะแนน1,2,3,4,5 สำหรับข้อคำถาม

ด้านลบหลงัจากนัน้นำมาหาคา่เฉลีย่ และแปลผลดงันี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึงความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึงความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึงความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึงความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 5 แบบประเมินการคล้อยตามกลุ่ม

เพื่อน  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน

ที่สร้างและพัฒนาโดยณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ (2545)(3) มี

ทัง้หมด 15 ขอ้ โดยเปน็ขอ้คำถามดา้นบวกทัง้หมดการให้

คะแนนใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)

5 ระดับคือเป็นไปได้มากที่สุดเป็นไปได้ได้มากเป็นไปได้

ปานกลางเป็นไปได้น้อย และเป็นไปได้น้อยที่สุดโดยให้

คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดบั

เกณฑใ์นการแปลความหมาย  ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงพฤติกรรมการ

คล้อยตามเพื่อนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงพฤติกรรมการ

คล้อยตามเพื่อนอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงพฤติกรรมการ

คล้อยตามเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงพฤติกรรมการ

คล้อยตามเพื่อนอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึงพฤติกรรมการ

คล้อยตามเพื่อนอยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การมีเพศสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างและ

พัฒนาโดยณิฐินันท์วิชัยรัมย์ (2545)(3) มีทั้งหมด 30 ข้อ

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

6 ด้านคือ

1.การใช้สารเคมีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและการดื่มของ

มึนเมาจำนวน 5 ข้อไดแ้ก ่ข้อ 1 - 5

2. การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

จำนวน 5 ข้อ ได้แก ่ข้อ 6 - 10

3. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุ้น

อารมณเ์พศจำนวน 5 ข้อ ได้แก ่ข้อ11- 16

4. การแตะต้องสัมผัสระหว่างชายหญิงในเชิงชู ้สาว

จำนวน 5 ข้อ ได้แก ่ข้อ 17 - 20
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5. การอยู่กับเพศตรงข้ามตามลำพังจำนวน 5 ข้อ ได้แก่

ข้อ 21 - 26

6. การแตง่กายทีล่่อแหลมจำนวน 5 ข้อ ได้แก ่ข้อ 27 - 30

เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งเปน็ 5 ระดบัคือ

ปฏิบัติประจำ หมายถึงผู ้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติ ≥ 7 คร้ัง/เดอืนให ้5 คะแนน

ปฏิบัติเป็นส่วนมาก หมายถงึผู้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติ  5 - 6 คร้ัง/ เดอืนให ้4 คะแนน

ปฏิบัติบางครั ้ง หมายถึงผู ้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติ  3 - 4คร้ัง/เดอืนให ้3 คะแนน

ปฏิบัติเป็นส่วนน้อย  หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติ  1- 2 คร้ัง/เดอืนให ้2 คะแนน

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้

ปฏบัิตใิห ้0คะแนน

การแปลความหมายคะแนน ดังนี้

ค่าเฉลี ่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี ่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี ่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี ่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี ่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 7 แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง

ผู้วิจัยใช้แบบวัดการเหน็คุณค่าของตนเองของ Rosenberg

Self-esteem Scale ฉบับภาษาไทย (ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ0.773) ซึ่งมีจำนวน 10 ข้อ

คำถามคะแนนเตม็ 30 โดยการใหค้ะแนนแบง่เปน็ 4 ระดบั

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, และไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่  โดยใหค้ะแนน 3,2,1,0 ในขอ้คำถามเชงิบวก

และ0,1,2,3 ในข้อคำถามเชิงลบการแปลความหมายผู้ที่มี

คะแนนรวมสูงหมายถึงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการศึกษาและสถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistic

ได้แก่ t-test, Chi-Square test) เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกของนักเรียนหญิง

อาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

ผลการศึกษา

ข้อมลูทัว่ไป

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย18.75 ± 1.99 ปีศึกษาอยู่

ระดบัช้ัน ปวช. ร้อยละ 68.8 ระดบัช้ัน ปวส. ร้อยละ 31.2

เปน็นกัเรยีนจากโรงเรยีนที ่ 1 ร้อยละ 49.9 จากโรงเรยีนที่

2 ร้อยละ 42.9 และจากโรงเรยีนที ่3 ร้อยละ 7.2 เกรดเฉลีย่

ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 2.99 ± 0.50  นักเรียนส่วนใหญ่

อาศัยอยู่กับทั้งบิดาและมารดาที่ยังอยู่ด้วยกัน คิดเป็น

ร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 91.2)

มีประวติัการใชบุ้หร่ี ร้อยละ 10.4 และประวติัการใชเ้ครือ่ง

ดืม่แอลกอฮอล ์ร้อยละ 39.2

ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที ่ 2 การศึกษาครั ้งนี ้พบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่างนักเรียนหญิงอาชีวศึกษามีประสบการณ์ทาง

เพศแล้วจำนวน 248 ราย (ร้อยละ 66.1) โดยกลุ่มที่มี

ประสบการณท์างเพศพบวา่เปน็กลุ่มท่ีมีอายเุฉล่ียมากกวา่

(t = -4.09, p < 0.001) ผลการเรียนต่ำกว่า (t = -4.09,

p = 0.006 ) และมีคะแนนความรูเ้ร่ืองเพศตำ่กว่า (t = 2.26,

p = 0.024 )(x2 =4.34 p = 0.114) กลุ่มท่ียังไม่เคยมเีพศ

สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ตารางที ่1. ขอ้มูลส่วนตวั และขอ้มูลทางเพศ กลุม่ตวัอยา่ง

ปัจจัย Mean ±±±±± SD ปัจจัย Mean ±±±±± SD

(N = 375) หรอื N (%) (N = 375) หรอื N (%)

อายขุองนกัเรยีน (ปี) 18.75 ± 1.99 รูปแบบการเลีย้งดใูนวยัเดก็เลก็ (ก่อนอาย  ุ5  ขวบ)

- ปวช.  258 (68.8) - แบบเข้มงวดมาก 62   (16.5)

- ปวส. 117 (31.2) - แบบเข้มงวดและตามใจผสมกัน 249 (66.4)

สถานศึกษา - แบบตามใจมาก 54   (14.4)

- โรงเรยีนที ่1 (ตวัแทนร.ร.รัฐบาล) 187 (49.9) - แบบปล่อยปละละเลย 10   (2.7)

- โรงเรยีนที ่2 (ตวัแทนร.ร.เอกชนขนาดใหญ)่ 161 (42.9) เลี้ยงดูหลักในวัยประถม

- โรงเรยีนที ่3 (ตวัแทนร.ร.เอกชนขนาดเลก็) 27 (7.2) - ทั้งพ่อและแม่ 211 (56.3)

เกรดเฉลี่ยของนักเรียน 2.99 ± 0.50 - พ่อหรือแม่เป็นคนใดคนหนึ่ง 108 (28.8)

ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - ญาติหรือพี่เลี้ยง 56   (14.9)

- อยูก่บับิดามารดาทัง้ 2 ทา่น 220 (58.8) รูปแบบการเลี้ยงดูในวัยประถม

- อยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 46   (12.3) - แบบเข้มงวดมาก 65   (17.3)

- อยูก่บัญาต/ิอ่ืน ๆ 108  (28.9) - แบบเข้มงวดและตามใจผสมกัน 240 (64.0)

ศาสนา - แบบตามใจมาก 62  (16.5)

- พุทธ 342 (91.2) - แบบปล่อยปละละเลย 8    (2.1)

- อ่ืน ๆ 33 (8.8) ที่พักอาศัยเมื่อเข้าวัยรุ่น

ประวัติการใช้สารเสพติด - อาศัยอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล 322 (85.9)

เบยีร/์สุรา/ไวน/์เครือ่งดืม่อ่ืน ๆ ทีมี่แอลกอฮอล์ - อาศยัอยูต่า่งจงัหวดัอยูก่บัญาต/ิอ่ืน ๆ 53 (14.1)

- ใช้ 147 (39.2) ผู้เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยรุ่น

- ไม่ใช้ 228 (60.8) - พ่อและแม่ 215 (57.3)

บุหรี่ - พ่อหรือแม่ 111 (29.6)

- ใช้ 39 (10.4) - ญาติหรือพี่เลี้ยง 49   (13.1)

- ไม่ใช้ 336 (89.6) รูปแบบการเลี้ยงดูในวัยรุ่น

- แบบเข้มงวดมาก 65   (17.3)

ผู้เลีย้งหลกัดใูนวยัเดก็เลก็ (กอ่นอาย ุ 5 ขวบ) - แบบเข้มงวดและตามใจผสมกัน 251 (66.9)

- ทั้งพ่อและแม่ 217 (57.9) - แบบตามใจมาก 49   (13.1)

- พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง 91  (24.3) - แบบปล่อยปละละเลย 10   (2.7)

- ญาติหรือพี่เลี้ยง 67  (17.9) ทัศนคติเรื่องเพศ

ทัศนคติเรื่องเพศ -    เป็นเรือ่งละเอยีดออ่นทีไ่ม่ควรเปดิเผย 77  (20.5)

- เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้ 64   (17.1) - เป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไป 203 (54.1)

- เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ควรมี 31   (8.3) สถานที่ที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ประสบการณ์จริงควบคู่ไปด้วย - บ้านของตนเอง 92 (37.2)

- บ้านของฝ่ายชาย 94 (38.1)

- โรงแรม/ทีพ่กัอืน่ ๆ ทีเ่สยีคา่บรกิาร 50 (20.2)

- อ่ืน ๆ 11(4.5)
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ตารางที ่1. ขอ้มูลส่วนตวั และขอ้มูลทางเพศ กลุม่ตวัอยา่ง (ตอ่)

ปัจจัย Mean ±±±±± SD ปัจจัย Mean ±±±±± SD

(N = 375) หรอื N (%) (N = 375) หรอื N (%)

บุคคลทีส่ามารถพดูคยุเรือ่งเพศได ้(ตอบไดม้าก กวา่ 1 ขอ้)

- บิดา 43 (11.5) ช่วงเวลาที่เกิดเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

- มารดา 118 (31.5) - กลางวัน 113 (45.6)

- ครูผู้หญิง 31  (8.3) - เย็น 64    (25.8)

- ครูผู้ชาย 17  (4.5) - กลางคืน 71    (28.6)

- เพื่อนชาย 105 (28.0) เหตุผลหลักในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

- แฟน/ คนรกั 84   (22.4) - ความเกรงใจ 17 (6.9)

การสบืคน้ขอ้มูลเกีย่วกบัเรือ่งเพศ (ตอบไดม้าก กวา่ 1 ขอ้) - ความรัก 130 (52.8)

- การคุมกำเนิด 89  (23.7) - ความกลัว 13 (5.3)

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 83 (22.1) - ความอยากรู้อยากเห็น 82 (33.3)

- คลิปวิดิโอเรื่องเพศ 60 (16.0) - อ่ืน ๆ 4 (1.6)

การคล้อยตามเพื่อนในระดับสูง 99 (26.4) การมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมในระดับสูง 48 (12.8)

ประวัติการเคยหนีออกจากบ้าน 67 (17.9) คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสารเสพติด 10.22 ± 5.84

อายเุฉลีย่ทีห่นอีอกจากบา้นครัง้แรก (N = 67) 13 ± 5.3 คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสถานที่ 10.89 ± 6.24

บุคคลที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเสพสื่อ 38.74 ± 25.39

- แฟน/คนรัก 217 (87.5) คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านการแต่งกาย 8.13 ± 4.26

- เพื่อนผู้ชาย 17 (6.9) คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 18.93 ± 4.26

- รุ่นพี่ผู้ชาย/รุ่นน้องผู้ชายที่โรงเรียน 8 (3.2) คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 18.93 ± 4.26

- บุคคลอื่น 6 (2.4)

ตารางที ่2. ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมปีระสบการณท์างเพศของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชส้ถติ ิChi-square หรอื t-test

การมปีระสบการณท์างเพศ (N = 375)

ปัจจัย ไมเ่คย (N = 127) เคย (N = 248) χ2 or t p value

N(%) หรือ  ±±±±± SD N(%) หรือ  ±±±±± SD

อายุ 18.18  ± 1.54 19.05 ± 2.12 -4.09 < 0.001**

ผลการเรยีน (GPAX) 3.11 ± 0.49 2.93 ± 0.49 2.75 0.006**

คะแนนความรู้เรื่องเพศ 8.70  ± 2.82 7.97 ± 2.81 2.26 0.024*

สถานศกึษา (N = 375) 35.37 < 0.001**

- โรงเรยีนที ่1 89 (47.6) 98 (52.4
- โรงเรยีนที ่2 28 (18.4) 133 (82.6)
- โรงเรยีนที ่3 10 (37.0) 17 (63.0)

ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่กับ
- อยูก่บับิดามารดาทัง้ 2 ทา่น 92 (41.8) 128 (58.2) 14.75 0.001**

- อยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 10 (21.7) 36 (78.3)
- อยูก่บัญาต/ิอ่ืน ๆ 25 (23.1) 83   (76.9)
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ตารางที ่2. ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมปีระสบการณท์างเพศของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชส้ถติ ิChi-square หรอื t-test (ตอ่)

การมปีระสบการณท์างเพศ (N = 375)

ปัจจัย ไมเ่คย (N = 127) เคย (N = 248) χ2 or t p value

N(%) หรือ  ±±±±± SD N(%) หรือ  ±±±±± SD

ประวัติการใช้สารเสพติด

- แอลกอฮอล์ 40 (27.2) 107 (72.8) 4.78 0.034*

- บุหรี่ 8  (20.5) 31(79.5) 3.47 0.074

ผู้เลี้ยงดูหลักในวัยประถม

- ทั้งพ่อและแม่ 82 (38.9) 129 (61.1) 6.75 0.034*

- พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง 33 (30.6) 75 (69.4)

- ญาติหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ลี้ยงดูหลัก 12 (21.4) 44 (78.6)

ผู้เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยรุ่น

- ทั้งพ่อและแม่ 86 (40.0) 129 (60.0) 8.49 0.014*

- พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง 28 (25.2) 83 (74.8)

- ญาติหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ลี้ยงดูหลัก 13 (26.5) 36 (73.5)

ทัศนคติเรื่องเพศ

-    เป็นเรือ่งละเอยีดออ่นทีไ่ม่ควรเปดิเผย 44 (57.1) 33 (42.9) 28.54 <0.001**

     - เป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไป 65 (32.0) 138 (8.0)

- เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้ 13 (20.3) 51(79.7)

- เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ควรมีประสบการณ์จริง 5 (16.1) 26 (83.9)

ควบคู่ไปด้วย

การพูดคุยเรื่องเพศกับบิดา 23 (53.5) 20 (46.5) 8.35 0.006**

การพูดคุยเรื่องเพศกับมารดา 32 (27.1) 86 (72.9) 3.50 0.078

การพูดคุยเรื่องเพศกับครูผู้หญิง 20 (64.5) 11 (35.5) 14.17 <0.001**

การพูดคุยเรื่องเพศกับครูผู้ชาย 9 (52.9) 8 (47.1) 2.89 0.115

การพูดคุยเรื่องเพศกับเพื่อนผู้ชาย 48 (45.7) 57 (54.3) 9.14 0.003**

การได้รับความรู้เรื่องเพศจากคนรักเป็นประจำ 64 (28.4) 161 (71.6) 7.38 0.008**

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 37 (44.0) 47 (56.0) 5.01 0.027

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด 22 (24.7) 67 (75.3) 4.36 0.040*

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่องเพศ 30 (50.0 30 (50.0) 8.30 0.005**

การคล้อยตามเพื่อนในระดับสูง  26 (26.3) 73 (73.7) 3.69 0.062

ประวัติการเคยหนีออกจากบ้าน 17 (21.5) 62 (78.5) 6.81 0.011*

อายทุีห่นอีอกจากบา้นครัง้แรก (N = 67) 13.67 ± 4.56 15.64 ± 2.22 - 2.24 0.029*

การมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมในระดับสูง 10 (20.8) 38 (79.2) 4.25 0.049*

คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสารเสพติด 9.21 ± 5.05 10.74 ± 6.17 - 2.39 0.017*

คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสถานที่ 9.70 ± 5.10 11.49 ± 6.67 -2.65 0.008**

คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านการเสพสื่อ 33.67 ± 15.51 41.33 ± 28.87 - 2.77 0.006**

คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้านการแต่งกาย 7.52 ± 4.10 8.45 ± 4.31 -2.01 0.045*

คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 19.91 ± 4.84 18.44 ± 3.85 3.19 0.002**
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นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์

ทางเพศมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปัจจัยตา่ง ๆ ไดแ้ก ่1) สถาบนั

ทีก่ำลงัศกึษาพบวา่สถาบนัการศกึษาแหง่ที2่ ร้อยละ 82.6

(x2 = 35.37, p <0.01 ) ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาด

ใหญ่มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ

สูงที่สุดการพักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนใด

คนหนึง่ร้อยละ 78.3 (x2 =14.75, p = 0.01) และการพกั

อาศัยกับญาติหรือผู้อ่ืนร้อยละ 76.9 (x2 = 14.75, p = 0.01)

มีประสบการณ์ทางเพศมากกว่ากลุ่มที่พักอาศัยกับบิดา

มารดาทั้ง 2 ท่านร้อยละ 58.2 (x2= 14.75, p = 0.01)

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

ในกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมีประวัติ

การดืม่แอลกอฮอลร้์อยละ 72.8 (x2 = 4.78, p = 0.034)

สูบบุหรี่ร้อยละ 79.5 (x2 = 3.47, p = 0.074) และมีผู้

เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยประถมที่เป็นญาติหรือพี่เลี้ยงร้อยละ

78.6 (x2 = 6.75, p = 0.034) ซึ่งสูงกว่าผู้เลี้ยงดูในกลุ่ม

อื่นมุมมองและทัศนคติเรื่องเพศส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่อง

น่าตื่นเต้นที่ควรมีประสบการณ์ควบคู่จริงควบคู่ไปด้วย

ร้อยละ 83.9 (x2 = 28.54, p < 0.001) และกลุ่มที่เคยมี

ประสบการณ์ทางเพศนีส่้วนใหญ่พูดคุยปรึกษาเร่ืองเพศกับ

กับมารดาเพื่อนผู้ชายสูงถึงร้อยละ 72.9 (x2 = 3.50,

p = 0.078) ร้อยละ54.3 (x2 = 9.14, p = 0.003) ตาม

ลำดับตรงกันข้ามในกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์

ทางเพศส่วนใหญ่พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศกับบิดาครูผู้หญิง

ครูผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 (x2 = 8.35, p = 0.006)

ร้อยละ 64.5 (x2 = 14.17, p < 0.001) ร้อยละ 52.9 (x2 =

2.89, p = 0.115) ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(ดงัแสดงในตารางที ่2)

ปัจจัยทำนายการมปีระสบการณ์ทางเพศของนักเรียน

หญิงอาชีวศึกษา

เมื่อนำ 21 ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการมี

ประสบการณ์ทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยวิธี

univariate analysis มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี Logistic

Regression Analysis พบว่าเหลือเพียง 8 ปัจจัยที่ยังคง

เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ได้แก่ 1) สถานศึกษา (Adjusted OR = 7.007

95% CI = 2.816 - 17.439, p value < 0.001) ซึ่งเป็น

สถานศึกษาแห่งที ่ 2 ที่เป็นตัวแทนสถานศึกษาเอกชน

ขนาดใหญ่  2) บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยด้วยในปัจจุบัน

(Adjusted OR = 2.993, 95 % CI = 1.233-7.269,

p value = 0.015) พบว่าเป็นกลุ่มที่พักอาศัยอยู่กับญาติ

หรือบุคคลอื่น ๆ  3) ทัศนคติเรื่องเพศ (Adjusted OR =

4.701, 95%CI = 1.028 -21.493, p value = 0.046)

ได้แก่กลุ่มที่มีมุมมองคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น

ที่ควรมีประสบการณ์จริงควบคู่ไปด้วย 4) การพูดคุยเรื่อง

เพศกับครูผู้หญิง (Adjusted OR = 0.262, 95%CI =

0.077-0.898, p value = 0.033) 5) การพูดคุยเรื่องเพศ

กับเพือ่นผู้ชาย (Adjusted OR =0.374, 95%CI =0.162 –

0.862, p value = 0.021)  6) คะแนนการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง (Adjusted OR = 2.607, 95%CI =1.250-5.437,

p value = 0.011) พบว่าเป็นกลุ่มที่มีคะแนนการเห็น

คณุคา่ในตนเองระดบัตำ่ 7) เคยมปีระวตัหินอีอกจากบา้น

(Adjusted OR = 3.416, 95%CI = 1.258 - 9.272,

p value = 0.016) 8) ค่าคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงด้าน

สถานที่ในระดับสูง (Adjusted OR = 2.602, 95%CI =

1.163-5.819, p value = 0.020) เช่นเที่ยวสถานบันเทิง

และสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ (ดงัตารางที ่3)

วิจารณ์

ในการศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษา

ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที ่

เกี ่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศครั ้งแรกของ

นักเรียนหญงิอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบรีุ จำนวน 375 คน

จากการศึกษานี้พบว่าสถาบันการศึกษาแห่งที่ 2 (ซึ่งเป็น

สถาบันของเอกชนขนาดใหญ ่ในเขตอำเภอเมอืง จ.นนทบุรี)

มีจำนวนนักเรียนหญิงที่มีประสบการณ์ทางเพศแล้ว สูงถึง

133 คน (82.6%) ซึ่งสูงกว่าโรงเรียนแห่งอื่น (รัฐบาลและ

เอกชนขนาดเล็ก) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาที่เป็น

เอกชน   มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาได้
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โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือก   ดังน้ันผู้ท่ีเข้ามาศึกษาอาจมี

หลากหลายรูปแบบ และมีอิสระในการดำเนินชีวิตใน

สถาบันค่อนข้างสูง เช่น ในเรื ่องกฎระเบียบในสถาบัน

การแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศ และการที่สถาบัน

การศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอาจทำให้นักเรียนสามารถ

เข้าถึงสถานบันเทิงต่าง ๆ  ได้ง่ายกว่าสถาบันท่ีอยู่ต่างอำเภอ

ซึ่งนำมาสู่พฤติกรรมด้านลบต่าง ๆ เช่นเที่ยวกลางคืน

เสพสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ และยังพบว่านักเรียนหญิง

ที่อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง และที่

อาศยัอยูก่บัญาตอ่ืิน ๆ ทีไ่ม่ใช่บิดามารดา มีประสบการณ์

ทางเพศแลว้สงูกวา่นกัเรยีนหญงิทีอ่าศยัอยูก่บับิดามารดา

ทั้ง 2 ท่าน (p = 0.001) ซึ่งสอดคล้องคู่มือการให้บริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข(4)

เรื่องปัจจัยที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น คือการที่

วัยรุ่นที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน หรือ

เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย หรือไม่มีเวลาสนใจอบรม

เลีย้งดบุูตร ใหค้วามรกัความอบอุน่ เปน็เหตทุำใหว้ัยรุน่ไป

แสวงหาความรักจากเพื่อนต่างเพศหรือบุคคลภายนอก

ครอบครัว

นักเร ียนที ่ม ีทัศนคติในเร ื ่องเพศว่าเป็นเร ื ่อง

น่าตื ่นเต้นควรมีประสบการณ์จริงควบคู ่ไปด้วยเคยมี

ประสบการทางเพศสูงถึง26 คน (10.5) ในกลุ่มที่เคยมี

ประสบการณ์ทางเพศแล้ว  ซึ ่งสอดคล้องคู ่มือการให้

บริการอนามัยการเจริญพันธ์ุกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข(4)

ที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา

หรือเป็นเรื ่องสนุกไม่ใช่เรื ่องเสียหาย  ยอมให้ผู้ชายถูก

เนื้อต้องตัวได้ง่ายเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

นักเรียนที่มีการพูดคุยเรื่องเพศกับครูผู้หญิงและ

เพือ่นผูช้าย ยงัไมเ่คยมปีระสบการณท์างเพศสงูถงึ 20 คน

(15.75) และ 9 คน (7.09) ในกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์

ทางเพศแล้ว ตามลำดับ  ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ยังไม่มีใน

การศกึษาอืน่ ส่วนนกัเรยีนหญงิทีพู่ดคยุเรือ่งเพศกบัมารดา

เคยมีประสบการณ์ทางเพศสูงถึง 86 คน (34.68) ในกลุ่ม

ที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศกับครูผู้หญิงนั้นเป็นเพศเดียว

กันทำให้สะดวกใจในการสื่อสารพูดคุยได้ตรงกับความ

ต้องการ และยังได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากครูผู้ซึ่งมีความรู้

ทั้งนี้อาจช่วยให้นักเรียนสามารถได้รับความรู้ที่จะแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ และการที่

นักเรียนหญิงกลุ่มที่มีการพุดคุยเรื่องเพศกับเพื่อนผู้ชาย

ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ อาจเนื่องมา

จากการที่พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศกับเพื่อนผู้ชายอาจช่วย

ให้นักเรียนหญิงได้เรียนรู้ เข้าใจและเท่าทันเพื่อนผู้ชาย

ที่ตนเองคบหา

ตารางที ่3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีประสบการณ์ทางเพศเมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอย

Logistic Regression Analysis

สถานศกึษา (แหง่ที ่2 ตวัแทนเอกชนขนาดใหญ)่ 7.007 2.816 – 17.439 <0.001**

การพกัอาศยัในปจัจุบัน (กบัญาตหิรอืคนอืน่ ๆ) 2.993 1.233 – 7.269 0.015*

ทัศนคตเิร่ืองเพศ  (เป็นเรือ่งนา่ตืน่เตน้ทีค่วรมี 4.701 1.028 – 21.493 0.046*

ประสบการณ์จริงควบคู่ไปด้วย)

การพูดคุยเรื่องเพศกับครูผู้หญิง 0.262 0.077 – 0.898 0.033*

การพูดคุยเรื่องเพศกับเพื่อนผู้ชาย 0.374 0.162 – 0.862 0.021*

คะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเอง (ระดบัตำ่) 2.607 1.250 – 5.437 0.011*

เคยมีประวัติหนีออกจากบ้าน 3.416 1.258 – 9.272 0.016*

คะแนนพฤตกิรรมเสีย่งดา้นสถานที ่  (ระดบัสูง) 2.602 1.163 – 5.819 0.020*

ปัจจัย Adjusted OR 95% CI p value

*p < 0.05, ** p < 0.01
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นักเรียนหญิงที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้วมี

ค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำกว่านักเรียนหญิง

ที ่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่

p = 0.002 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของกลุวด ีเถนวอ้ง(5)

บุญสิน ผิวขำ(6)  ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและแนวทางการแก้ปัญหาที่

ยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี การศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในเขตกรงุเทพมหานครตามลำดบั  พบว่าการไม่เห็นคุณค่า

ในตนเองมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร (ดงัแสดงในตารางที ่ 3) ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุม่

นักเรียนที่มีค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตัวเองระดับต่ำ

อาจขาดความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาขาดเชื่อมั่นใน

ความคิดและความสามารถของตัวเองไม่สามารถเลือกวิธี

การตัดสินใจแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้อันจะนำมาสู่พฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มที่มีค่าคะแนนการเห็น

คุณค่าในตัวเองในระดับสูง

กลุ ่มนักเรียนหญิงที ่เคยมีประวัติหนีออกจาก

บ้านเคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้วสูงกว่านักเรียนหญิง

ที่ยังไม่เคยมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p = 0.011 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Lacoursiere T, et al.(7) ซึ่ง

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุในการมีประสบการณ์

ทางเพศครั้งแรก กับการติดเชื้อ HIV ในวัยรุ่นที่อาศัยอยู่

ในประเทศแถบ Sub-Saharan Africa พบว่าวัยรุ่นหญิง

กลุ่มนี้ มีความเสี่ยงที่จะมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก

ในช่วงที่หนีออกจากบ้าน ทั้งนี้อาจเป็นจากการที่หนีออก

จากบา้นทำใหมี้อิสระในการดำเนนิชีวิตมากขึน้   ไม่จำเปน็

ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือข้อตกลงของผู้ปกครอง ทำให้

สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ตามใจชอบ และอาจนำ

มาซึ่งนำมาสู่พฤติกรรมด้านลบต่าง ๆ เช่น เที่ยวกลางคืน

เสพสารเสพตดิ  การมปีระสบการณท์างเพศ

ในส่วนของการมีพฤติกรรมเสี่ยง พบว่านักเรียน

หญิงที ่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว มีค่าคะแนน

พฤตกิรรมเสีย่งดา้นสารเสพตดิ  ดา้นสถานที ่ดา้นการเสพ

สื่อ  และด้านการแต่งกาย ในระดับสูงกว่านักเรียนหญิง

ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่

p = 0.017, p = 0.008,p = 0.006, และ p = 0.045

ตามลำดับ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอังคณา

เพชรกาฬ(8) อาภา พันธุ์แสง(9) ศศิธร  สิมคำ(10) อภินันท์

ว ัชเรนทร์วงศ์ (11 ณัฐกานต์ อมาตยกุล (12)ภาณุมาศ

เสนีย์ศรีสกุล(13)  ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี

เพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นภาคใต้ตอนบน และปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง  ประสบการมี

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่นหญิง ปัจจัยด้านสังคม

กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสังคมของนักเรียนมัธยม

ศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนนักศึกษา

หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยง

ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นกรณีศึกษาในนักเรียน

ระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรงุเทพมหานคร ตามลำดับ พบว่า

การดูสื่อการอ่านหนังสือโป๊กระตุ้นอารมณ์  การไปเที่ยว

สถานเรงิรมณ์ การใช้สารเสพตดิ การตดิต่อส่ือสารเร่ืองเพศ

ทางอนิเทอรเ์นต็  เป็นปจัจัยทีมี่ความสมัพนัธกั์บการมเีพศ

สัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างการรับรู้อำนาจแห่งตนเป็นปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับการมีประสบการณ์ทางเพศซึ่งจาก

การวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิMultivariate analysis พบวา่การมี

พฤติกรรมเส่ียงในด้านสถานท่ีในระดับสูงซ่ึงสามารถทำนาย

การมปีระสบการณท์างเพศอยา่งมนียัสำคญั ที ่p = 0.020

ท้ังน้ีอาจเป็นจากการเทีย่วสถานบันเทิง และสถานทีพั่กผ่อน

หยอ่นใจ ทำใหมี้โอกาสในการพบผูค้นไดม้ากขึน้ ซ่ึงการอยู่

ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย และบรรยากาศพาไป อาจทำ

ให้มีการดืม่สุรา  ยาเสพตดิตา่ง ๆ อาจทำใหข้าดสต ิ  ขาด

การยัง้คดิ อันจะนำไปสูก่ารมปีระสบการณท์างเพศได้

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบ

การณ์ทางเพศแล้วมีคะแนนความรู้เรื่องเพศต่ำกว่ากลุ่ม

ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ นั่นแสดงว่าความรู้ในเรื่องเพศ มี

ความสัมพันธ์กับประสบการณ์ทางเพศอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ที่ p = 0.024 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

สงวนทรัพย์ ลาภสนอง(14)  ศิวัช นนทะวงษ์(15) ที่ศึกษาการ
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ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของวยัรุ่นบริเวณ

สยามสแควร์กรุงเทพมหานคร และการตัดสินใจมีเพศ

สัมพนัธ ์ของวยัรุน่หญงิทีเ่รยีนสายสามญั และสายวชิาชพี

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามลำดับ พบว่าการมีความรู้

เร่ืองเพศเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อความแตกตา่งในการยอมรับ

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และเป็นปัจจัยที่เกี่ยว

ข้องในการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

นักเรียนที ่มีประวัติการดื ่มแอลกอฮอล์เคยมี

ประสบการณ์ทางเพศสูงกว่านักเรียนที่ไม่ดื ่ม 107 คน

(72.8) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาขององัคณา  เพชรกาฬ(8)

ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ

นักเรียนวัยรุ่นภาคใต้ตอนบน พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล ์การใชส้ารเสพตดิ เป็นปจัจัยทีมี่ความสมัพนัธ์

กบัการมเีพศสมัพนัธข์องกลุม่ตวัอยา่ง

นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับความรู้เรื่องเพศจาก

คนรักเป็นประจำ มีประสบการณ์ทางเพศสูงถึง 161 คน

(71.6) ที่ p = 0.008 การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศ

สัมพนัธ ์การคมุกำเนดิ คลปิวดิโีอเรือ่งเพศ การคลอ้ยตาม

เพือ่นในระดบัสูง อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิที ่p = 0.008,

p = 0.027, p = 0.040, และ p = 0.005 p = 0.062 ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา อ่อนจู(16)  ซึ่งศึกษา

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของ

หญงิตัง้ครรภวั์ยรุ่น กรณศึีกษา : หญงิตัง้ครรภวั์ยรุ่น ตำบล

หนองโสน อำเภอสามงา่ม จังหวดัพจิิตร พบวา่การเปดิรบั

สื ่อปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ การคล้อยตามกลุ่มเพื ่อน

ตามลำดับ เป็นปัจจัยที่ทำให้วัยรุ ่นมีเพศสัมพันธ์ที ่ไม่

ปลอดภยั (ดงัแสดงในตารางที ่2)

นักเรียนหญิงที่มีผู้เลี้ยงดูหลักในช่วงวัยประถม

และวัยรุ่นเป็นพ่อแม่คนใดคนหนึง่หรือเป็นญาตหิรือพ่ีเล้ียง

ดูแลเป็นหลักจะเคยมีประสบการณ์ทางเพศมากกว่านักเรียน

หญิงที่อยู่กับบิดาและมารดาทั้ง 2 ท่านอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ี p = 0.034, p = 0.014 ตามลำดบั

นักเรียนหญิงที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว

มีค่าคะแนนการเห็นคุณค่าในตัวเอง ต่ำกว่านักเรียนหญิง

ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่

p = 0.002 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของกลุวด ี เถนวอ้ง(5)

บุญสิน ผิวขำ(6) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและแนวทางการแก้ปัญหาที่

ยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ  พบว่าการไม่เห็นคุณค่า

ในตนเองมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

(ดงัแสดงในตารางที ่3)

สรุป

ความชุกของการมีประสบการทางเพศในการ

ศึกษาครั้งนี้ สูงกว่าการศึกษาครั้งอื่น ๆ ก่อนหน้าที่ทำใน

นักเรียนหญิงอาชีวศึกษา อันเนื่องสาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องเช่นสภาพความรู้ในเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์ทางเพศโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์

ทางเพศแล้ว มีคะแนนความรู้เรื ่องเพศต่ำกว่ากลุ่มที่ยัง

ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเพื่อให้วัยรุ ่น ไม่ไปแสวงหา

คำตอบดว้ยตนเองจาก แหลง่ขอ้มูลตา่ง ๆ เชน่ ส่ือส่ิงพมิพ์

โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความคลุมเครือ

เข้าใจผิดพลาด และขาดความรู้ในเรื่องเพศ ดังนั้นความรู้

ในเรื่องเพศที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมทาง

เพศที่ไม่เหมาะสม ควรส่งเสริมการเรียนการสอนโครงการ

หรือกิจกรรม ให้วัยรุ่นมีความรู้เรื ่องเพศและเกิดทักษะ

ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวัน

ผลการศึกษานี้ สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ ไป

วางแผนปรับปรุง นโยบายและแผนทางสาธารณสุขใน

การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับประเทศ

ในอนาคตโดยเน้นการส่งเสริมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
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