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Abstract: 
Purpose: To investigate the association between knowledge about 
sexual education and pregnancy and compare risk behaviors among 
early female adolescents with and without violence.  
Design: Descriptive comparative design. 
Methods: The sample of 365 early female adolescents aged between 
12-15 years was randomly recruited from a school in Bangkok. Data 
collection was performed by using questionnaires including knowledge 
about sexual education, pregnancy, risk behaviors, history and type of 
violence. Statistical analyses included descriptive statistics, Mann-
Whitney U test and Z test for two proportions.  
Main findings: More than twenty-five percent of early female adolescents 
showed a lack of knowledge about sexual education and pregnancy. 
Early female adolescents with violence had  a  significantly higher 
number of friends. Most of their friends were also more likely to have 
aggressive behaviors, rudeness, and use violence more than other 
early female adolescents (p < .05). Moreover, early female adolescents 
with violence were significantly more likely to have a history of  smoking, 
drinking alcohol, abuse, depressive symptoms, suicidal attempt, and 
attempted suicide than those without violence (p < .05).
Conclusion and recommendations: Health care professionals should 
be proactive in providing comprehensive education on sex and          
pregnancy for early female adolescents and should work with their 
parents and teachers to prevent risk behaviors (e.g., lazy, aggressive 
behaviors, rudeness, using violence, smoking, drinking alcohol, living 
in violent situation, history of abuse, depressive symptoms, and               
suicidal attempt) because such risks were correlated with violence among 
early female adolescents. 
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บทคัดย่อ:  
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรูเ้รือ่งเพศศกึษาและ
การตัง้ครรภ์และเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมเสีย่งในสตรวียัรุน่ตอนต้นทีไ่ด้รบั
ความรุนแรงและที่ไม่ได้รับความรุนแรง  
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นสตรวียัรุน่ตอนต้นอายรุะหว่าง 12-
15 ปี จ�านวน 365 คน ที่ได้รับการคัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างจาก
โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครฯ การเก็บข้อมูลเป็นการใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษา การตั้งครรภ์ พฤติกรรม
เสี่ยง ประวัติการถูกท�าร้ายและชนิดของความรุนแรง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบแมนวิทนีย์และการทดสอบค่าซี
ผลการวิจัย: สตรีวัยรุ่นตอนต้นมากกว่าร้อยละ 25 ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ สตรีวัย
รุ่นตอนต้นทีไ่ดร้บัความรนุแรงมักมเีพื่อนจ�านวนมากเพือ่นส่วนใหญ่ของ
สตรกีลุ่มน้ีมกัจะมพีฤตกิรรมก้าวร้าว พดูจาหยาบคาย และชอบใช้ความ
รนุแรงมากกว่าสตรวียัรุน่ตอนต้นทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรงอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ (p < .05) นอกจากนี้ สตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรง
มักจะสูบบุหรี่ ดื่มสุรา มีประวัติเคยถูกท�าร้าย มีอาการซึมเศร้า เคยคิด
ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ไม่ได้รับ
ความรุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: บุคลากรทางสุขภาพควรท�างานเชิงรุกในการให้
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการตั้งครรภ์อย่างบูรณาการแก่สตรีวัยรุ่น
ตอนต้นและควรท�างานร่วมกับบิดามารดาและคุณครูเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ (เช่น ไม่ชอบเรียนหนังสือ ก้าวร้าว พูดจาหยาบ
คาย ชอบใช้ความรนุแรง สบูบหุรี ่ดืม่สรุา เคยอยูใ่นเหตกุารณ์ทีใ่ช้ความ
รุนแรง มีประวัติการถูกท�าร้าย อาการซึมเศร้า และเคยคิดฆ่าตัวตาย) 
เนื่องจากความเสี่ยงเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
สตรีวัยรุ่นตอนต้น 

ค�าส�าคัญ: เพศศึกษา การตั้งครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยง ความรุนแรง สตรี
วัยรุ่น
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