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and Violence among Early Female Adolescents*  
Nanthana Thananowan, Wachira Wannasatit

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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เสี่ยง และควำมรุนแรงในสตรีวัยรุ่นตอนต้น* 
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 วยัรุน่เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่าและเป็นก�าลงั
ของชาติในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า  การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมในยุคโลกาภวิฒัน์
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่  พฤติกรรมและสิ่ง
แวดล้อม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคมของวัยรุ่น  กอร์ปกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต่างท�างานเพ่ือหารายได้มาเลี้ยง
ครอบครัวจงึไม่มเีวลาใกล้ชดิและอบรมเลีย้งดเูท่าทีค่วร เป็น
ผลท�าให้วัยรุ่นห่างเหินจากครอบครัว ขาดการสื่อสารที่ดี
ระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่นเอง ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกีย่วกบัเพศศกึษา จงึเป็นสาเหตขุองการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร การตัง้ครรภ์ และพฤตกิรรมเสีย่งต่างๆ1 จาก
การศึกษาของอาภาพร เผ่าวัฒนา2 ในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น
หญิงอายุระหว่าง 15-20 ป ีจ�านวน 343 คน ผลการวิจัย
พบว่า วัยรุ่นหญิงกลุ่มนี้มักหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับมารดา
ในเรื่องการปฏิบัติตัวเม่ือมีความต้องการทางเพศ  การคบ
เพือ่นต่างเพศ การมเีพศสมัพนัธ์และผลกระทบทีต่ามมา ที่
ส�าคัญพบว่า วัยรุ่นหญิงร้อยละ  28.4 เคยมีเพศสัมพันธ์ 
และร้อยละ 17.8 มเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยั อายุ
เฉลี่ยของการมีนัดกับเพ่ือนชายครั้งแรกคือ  15.3 ปี ส่วน
อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 15.8 ปี อายุต�่าสุดคือ 
13 ปี 
 เช่นเดียวกับการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์ของนักเรียนและนักศึกษาจ�านวน 2,018 คน  ใน
จงัหวดัล�าพนู3 พบว่ากลุม่ตวัอย่างเริม่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก
ในขณะที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับ
แฟนหรือคู่รัก โดยพบว่านักเรียนหญิงร้อยละ 71.1 ยอมรับ
ว่าการมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรอืคูร่กัเป็นไปด้วยความสมคัร
ใจ มีเพียงร้อยละ 41.1 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสมัพนัธ์ครัง้แรก ทีส่�าคญัพบว่ากลุม่ตวัอย่างอาย ุ12-14 
ป ีมีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น  ๆมาก
ถึง 12.5 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้คอมพิวเตอร์
เข้าเว็บไซต์โป๊  ดูหนังสือโป๊  วีซีดีหรือวีดีโอโป๊และเคยด่ืม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พบว่ามีความเสี่ยงที่จะมีเพศ
สัมพันธ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยพฤติกรรมดังกล่าวอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ 

 ส�าหรับพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดกับ
วัยรุ่นน้ันพบว่า  อัตราการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้น ม.1 ม.3 ม.5 และ ปวส. ป ี2 นั้น 
มีนักเรียนชายร้อยละ  22-25 และนักเรียนหญิงร้อยละ 
11-13 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งแก้วหรือ
ถ้วยใน 30 วันที่ผ่านมา4 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้วัยรุ่นเริ่มดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนมักเป็นเรื่องค่า
นยิมทีต้่องการแสดงความทนัสมยัและแสดงความเป็นผูใ้หญ่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าน้ีที่พบว่า นักเรียนชาย
ระดับมัธยมปลายประมาณ 1 ใน 3 ยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอล์มากถงึร้อยละ 7 และเริม่ดืม่ครัง้แรกเมือ่อายุ
ต�า่กว่า 10 ปี ส่วนนกัเรยีนหญงิมกัมคีวามเชือ่ทีผ่ดิ  ๆว่าการ
ดื่มสุราต่างประเทศไม่ท�าให้เกิดอาการเมา5 อย่างไรก็ตาม
พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นมักเป็น
สาเหตุของการใช้ความรุนแรงทางเพศโดยการบังคับให้มี
เพศสมัพนัธ์ ซึง่เป็นสาเหตขุองการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 
การท�าแท้งผิดกฎหมาย และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัย
รุ่นอีกด้วย6-10 
 กล่าวโดยสรุป การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกีย่วกบัเพศศกึษาในกลุม่วยัรุน่เนือ่งจากผูป้กครองไม่มี
เวลาในการให้ค�าปรกึษาเรือ่งเพศ วัยรุน่เองกม็ทีกัษะในการ
ด�าเนินชีวิตน้อย ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีความผูกพันกับ
ศาสนาน้อยลงจงึหนัไปแสวงหาความรูท้ีไ่ม่ถกูต้องจากกลุม่
เพื่อนและสื่อต่างๆ ค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจน
การมีพฤติกรรมตามเพื่อนหรือลอกเลียนแบบอิทธิพลจาก
ต่างประเทศ  อาจท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูก
ต้องและขาดความรับผิดชอบ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เป็นต้น1,11 จากการวิจัย
ทีผ่่านมาพบว่า วยัรุน่ในปัจจบุนัมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน
ในอตัราทีเ่พิม่มากขึน้และมแีนวโน้มว่าจะมเีพศสมัพนัธ์ครัง้
แรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆ วัยรุ่นหญิงยอมรับแนวคิดการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมากขึ้น วัยรุ ่นชายส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศในเชิงลบ เช่น การยอมรับการมี 
คู ่นอนหลายคน  การไม่ได้ค�านึงถึงสิทธิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศหญิงและเพศชายซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาความ
รุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นได้11

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องเพศศึกษา การตั้งครรภ์ และพฤติกรรมเสี่ยง
และความรุนแรงในกลุ่มสตรีวัยรุ่นตอนต้น เพื่อน�าข้อมูลดัง
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กล่าวมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาใน
กลุ่มสตรีวัยรุ่นตอนต้น อีกทั้งป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุ่นในปัจจุบัน 

วตัถปุระสงค์ของโครงกำรวจิยั เพื่อศึกษา
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นตอนต้น
 2. เปรียบเทยีบพฤตกิรรมเสีย่งของสตรวียัรุน่ตอน
ต้นที่ได้รับความรุนแรงและไม่ได้รับความรุนแรง 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย
 สตรีวัยรุ ่นตอนต้นที่ ได ้รับความรุนแรงจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ไม่ได้รับความ
รุนแรง 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกแบบสะดวกจากนกัเรยีนสตรี
วยัรุน่ตอนต้นจากโรงเรยีนแห่งหนึง่ในเขตกรงุเทพมหานครฯ 
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการค�านวณ power analysis 
โดยก�าหนดให้มี effect size ขนาดปานกลาง (f = .25) 
และ power = .8912 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 300 
คน13 ผู้วิจัยเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เพื่อให้
มขีนาดของกลุม่ตวัอย่างทีเ่พยีงพอในกรณทีีข้่อมลูไม่สมบรูณ์ 
คดิเป็นกลุม่ตวัอย่างทีต้่องการ 360 คน โดยมเีกณฑ์การคดั
เลือกดังนี้ (1) อายุระหว่าง 12-15 ปี  (2) มีความสามารถ
ในการอ่าน เข้าใจ และเขียนภาษาไทย  (3) ยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ พร้อมทั้งได้รับการ
อนญุาตจากบดิา/มารดาหรอืผูป้กครองให้เข้าร่วมโครงการ
วจิยั ได้กลุม่ตวัอย่างทีส่มคัรใจร่วมการวจิยัจ�านวน 400 คน 
แต่ได้รับแบบสอบถามที่สามารถน�าไปวิเคราะห์ได้จ�านวน 
365 ชุด  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (content validity) ภายหลังการแก้ไขปรับปรุง
ได้น�าไปหาความเที่ยงของเครื่องมือในนักเรียนสตรีวัยรุ่น

ตอนต้นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน       
30 คน ได้ค่าความเที่ยง  (alpha coefficient reliability) 
ของแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ดี
 1. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของ
วยัรุน่ ซึง่ดดัแปลงมาจาก Youth Risk Behavior Surveillance 
(YRBS) ของ Centers for Disease Control and           
Prevention (CDC)7,14 เครื่องมือนี้สามารถน�ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในโรงเรียน โดยอาจให้ครูเป็นผู้ซักถามหรือ
นกัเรยีนตอบเองซึง่ได้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิจงึถอืว่าค่า
ความตรงของเครือ่งมอือยูใ่นเกณฑ์ด ีส่วนค่าความเทีย่งของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.82 ประกอบด้วยข้อค�าถาม 3 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปจ�านวน 10 ข้อ เช่น อายุ
ของนักเรียน อายุ สภาพสมรสอาชีพและรายได้ของบิดา/
มารดา ความสมัพนัธ์กบับดิา/มารดา จ�านวนพีน้่อง จ�านวน
คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว จ�านวนเพื่อนเพศเดียวกันและ
ต่างเพศ พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเพื่อนในห้องเรียน บุคคล
ทีเ่ป็นทีป่รกึษาเมือ่มปัีญหาทกุข์ใจ และจ�านวนครัง้ของการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 1.2 ข้อค�าถามเกีย่วกบัความรูส้กึมคุีณค่าใน
ตัวเอง จ�านวน 20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง พ่อแม่ และคุณครู เช่น “ฉันรู้สึกว่า 
ฉันมีความส�าคัญต่อครอบครัว” หรือ “พ่อแม่ ภูมิใจในตัว
ฉัน” หรือ “ครูประจ�าชั้นตั้งความหวังกับตัวฉันสูงเกินไป” 
การตอบค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่
เห็นด้วยอย่างมาก) จนถึง 4 (เห็นด้วยอย่างมาก) การแปล
ผลคิดจากคะแนนรวมทั้งหมด คะแนนสูงแสดงว่ามีความ
รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมาก ส่วนคะแนนต�่าแสดงว่ามีความ
รูส้กึมคีณุค่าในตวัเองน้อย ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ค่าความเทีย่ง
ของเครื่องมือเท่ากับ 0.84
 1.3 ข้อค�าถามเพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการใช้สารเสพติด 
จ�านวน 3 ข้อ เช่น “เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ 
ถ้าเคย-เริ่มดื่ม เมื่ออายุเท่าไหร่ และดื่มในโอกาสใดบ้าง” 
การตอบค�าถามเป็นแบบสองตัวเลือก (เคย = 1 / ไม่เคย 
= 0) ค�าตอบ “เคย” หมายถึง ยอมรับว่าเคยมีพฤติกรรม
เสี่ยงนั้นๆ 
 2. แบบประเมนิการเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษา จ�านวน 
50 ข้อ จัดท�าโดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
สาธารณสุข (PATH)1 เพื่อประเมินความรู้เรื่องเพศศึกษา
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจ�านวน
เกือบห้าพันคนทั่วกรุงเทพมหานครฯ ผลการส�ารวจไม่ได้
รายงานคุณภาพของเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (alpha coefficient 
reliability) เท่ากับ 0.73 ประกอบด้วยข้อค�าถาม 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 2.1 ข้อค�าถามเพือ่ประเมนิความรูเ้รือ่งเพศ
ศึกษาจ�านวน 31 ข้อ เช่น “เด็กผู้หญิงที่มีประจ�าเดือนแล้ว 
หากมเีพศสมัพนัธ์ อาจจะตัง้ครรภ์ได้” การตอบค�าถามเป็น
แบบเลอืกตอบ 3 ระดบั คอื ไม่แน่ใจ-ไม่เหน็ด้วย-เหน็ด้วย 
การแปลผลคิดจากผลรวมของคะแนนทั้งหมด (เห็นด้วย = 
1 / ไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วย = 0) คะแนนสูงแสดงว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2.2 ข้อค�าถามประเมินความรู้เรื่องการตั้ง
ครรภ์จ�านวน 10 ข้อ เช่น “การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย อาจท�าให้เกิดการตั้งครรภ์ได้หรือไม่” การตอบ
ค�าถามเป็นให้เลอืกแบบเลอืกตอบ 4 ระดบั คอื ไม่ได้-ไม่รู-้
ไม่แน่ใจ-ได้ การแปลผลคิดจากผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
(ได้ = 1 / ไม่ได้-ไม่รู้-ไม่แน่ใจ = 0) คะแนนสูงแสดงว่า
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตั้งครรภ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
 2.3 ข้อค�าถามประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งเกีย่ว
กับการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการใช้สารเสพติด 
ประสบการณ์การใช้ความรนุแรง อาการซมึเศร้า เคยคดิฆ่า
ตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย จ�านวน 9 ข้อ เช่น “เคย
อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้ท�าร้ายร่างกายหรือไม่ ถ้าเคย-
มีจ�านวนกี่ครั้ง” หรือ “เคยรู้สึกเศร้า หมดหวังในชีวิต จน
ไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ ถ้าเคย-มีจ�านวนกี่ครั้ง” 
เป็นต้น การตอบค�าถามเป็นแบบสองตัวเลือก (เคย = 1 / 
ไม่เคย = 0) ค�าตอบ “เคย” หมายถงึ ยอมรบัว่ามพีฤตกิรรม
เสี่ยงนั้นๆ จริง

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินการจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคน มหาวทิยาลยัมหดิล 
(รหัสโครงการ MU-IRB 2008/091.2703) ผู้วิจัยแจก
เอกสารชีแ้จงแก่นกัเรียนเพือ่ชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวจิยั 
ขัน้ตอนของการเข้าร่วมวจัิย ประโยชน์และความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้น  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกคนจะต้องแสดง
หลกัฐานเอกสารทีแ่สดงความยินยอมจากบดิา/มารดาหรอื

ผู้ปกครอง การวิจัยครั้งนี้ยึดหลักความปลอดภัยและความ
ลบัของข้อมลูอย่างเข้มงวด เช่น แบบสอบถามจะไม่มชีือ่และ
นามสกุลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย แต่จะใช้เลข
รหัสแทนการเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนเพ่ือป้องกันการ
เชื่อมโยงข้อมูล แบบสอบถามทุกชุดจะถูกบรรจุรวบรวมลง
ในกล่องปิดผนึกมิดชิดซึ่งเก็บแยกกับหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยหลักมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านความ
ปลอดภัย (safety) ความเป็นส่วนตัว (privacy) และความ
ลับของข้อมูล  (confidentiality) ตามหลักจริยธรรมในการ
วจิยัว่าด้วยเรือ่งความรนุแรงต่อสตรขีององค์การอนามยัโลก15 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เบือ้งต้นผูว้จิยัแนะน�าตวัและแจ้งวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัยในชั่วโมงเรียนวิชาแนะแนวแก่นักเรียนสตรีวัยรุ่น
ตอนต้นที่มีคุณสมบัติข้างต้น จากนั้นจึงแจกเอกสารชี้แจงผู้
เข้าร่วมโครงการวิจัยและเอกสารทีแ่สดงความยนิยอมให้กบั
นกัเรยีน นกัเรยีนน�าเอกสารดงักล่าวไปมอบให้บดิา/มารดา
หรือผู้ปกครองพิจารณารายละเอียดของโครงการวิจัยก่อน 
หากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองเห็นสมควรให้นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ ให้บดิา/มารดาหรอืผูป้กครองลงนามอนุญาต
ในเอกสารข้างต้นเพือ่เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้ให้นกัเรยีนร่วม
ลงนามยินยอมด้วย นักเรียนน�าเอกสารที่ลงนามเรียบร้อย
แล้วมาแสดงต่อผู้วิจัยและ/หรือคุณครูในชั่วโมงเรียนวิชา
แนะแนวในสัปดาห์ต่อไปเพ่ือรับแบบสอบถาม นักเรียน
สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในห้องเรียนวิชา
แนะแนวโดยไม่เร่งรัดเรื่องเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ให้นักเรียนส่ง
แบบสอบถามคนืในกล่องรบัแบบสอบถามทีอ่ยูใ่นห้องเรยีน
ดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดหลังเลิก
เรียน การเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 
2552 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ความรู้เรื่องเพศศึกษา การตั้งครรภ์ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบค่า
เฉลีย่ของจ�านวนเพือ่นและพฤตกิรรมของเพือ่นระหว่างสตรี
วยัรุน่ตอนต้นทีไ่ด้รบัความรนุแรงและทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรง
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ใช้สถิติการทดสอบแมนวิทนีย์ เนื่องจากการกระจายของ
ข้อมลูไม่เป็นโค้งปกต ิส�าหรบัการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมเสี่ยง (สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา ใช้สารเสพติด 
ประสบการณ์การใช้ความรนุแรง อาการซมึเศร้า เคยคดิฆ่า
ตวัตาย และพยายามฆ่าตวัตาย) ระหว่างสตรวียัรุน่ตอนต้น
ที่ได้รับความรุนแรงและที่ไม่ได้รับความรุนแรงใช้สถิติ
ทดสอบค่าซี เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงกลุ่ม 
(dichotomous variables) 

ผลกำรวิจัย
 1. จากข้อมลูทัว่ไป พบว่ากลุม่ตวัอย่างมอีายุเฉลีย่ 
13.51 ปี (SD = 0.527) อายุเฉลี่ยของบิดา 45.19 ปี (SD 
= 5.58) อายุเฉลี่ยของมารดา 42.47 ปี (SD = 5.07) สาม
ในสี่ของกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา (72.3%) 
ร้อยละ 74.2 ของกลุม่ตวัอย่างบดิาและมารดายังอยูด้่วยกนั 
หย่าร้าง (12.9%) แยกกันอยู่ (7.9%) เสียชีวิต (4.9%) บิดา
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท�างาน (85.8%) ส่วนมารดาร้อย
ละ 71.5 ท�างานเช่นกันและเป็นแม่บ้านร้อยละ 17.5 หนึ่ง
ในสามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าบิดามีรายได้ต�่ากว่า 10,000 
บาท/เดอืน ในขณะท่ีร้อยละ 50 ของมารดามรีายได้ต�่ากว่า 
10,000 บาท/เดือน บิดาของกลุ่มตัวอย่างดื่มสุราร้อยละ 

9.6 สบูบหุรีร้่อยละ 11.5 และพบว่ามบีดิาของกลุม่ตวัอย่าง
ที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ร้อยละ 6.6 
 สมัพนัธภาพของกลุม่ตวัอย่างกบับดิาอยูใ่นเกณฑ์
ดีร้อยละ 67.3 อยู่ในเกณฑ์ดีมากเพียงร้อยละ 12.4 ส่วน
สัมพันธภาพกับมารดาที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงร้อยละ 80.6 
ร้อยละ 53.7 ของกลุม่ตวัอย่างเป็นบตุรคนเดยีวในครอบครวั 
จ�านวนคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวมีตั้งแต่ 2 ถึง 16 คน 
(Mean = 4.85, SD = 1.95) มีจ�านวนเพื่อนเพศเดียวกัน
เฉลี่ยเท่ากับ 7 คน จ�านวนเพื่อนต่างเพศเฉลี่ยเท่ากับ 2 
คน กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57.4%) มักจะปรับทุกข์
กบับดิาและมารดาเมือ่มปัีญหา ในขณะทีร้่อยละ 23 มกัจะ
ปรึกษาปัญหากับเพื่อนสนิท และร้อยละ 11.8 ชอบเก็บ
ปัญหาไว้ในใจโดยไม่ปรึกษาใคร ส�าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนานั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.4 เข้าร่วม
เป็นประจ�า ร้อยละ 64 เข้าร่วมนานๆ ครั้ง และร้อยละ 4.7 
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเลย
 สตรีวัยรุ ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรงมักจะมี
เพื่อนจ�านวนมากทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศ เพื่อน
ส่วนใหญ่ของสตรีกลุ่มนี้มักจะไม่ชอบเรียนหนังสือ ก้าวร้าว 
พูดจาหยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
มากกว่าสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ไม่ได้รับความรุนแรงอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 1 และ 2) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ�านวนเพื่อนและพฤติกรรมของเพื่อนระหว่างสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรง   
   และที่ไม่ได้รับความรุนแรง (N=365)

ตัวแปร
ได้รับความรุนแรง

(n = 82)  
ไม่ได้รับความรุนแรง

(n = 283)     

 Mean rank      Mean rank U             
จ�านวนเพื่อนเพศเดียวกัน   205.37     176.52 -2.19*
จ�านวนเพื่อนต่างเพศ   211.09     174.86 -3.11*
พฤติกรรมของเพื่อนส่วนใหญ่   227.56     170.09 -4.92*

* p < .05
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 2. ส�าหรับความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนั้น ผลการ
วิจัยพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองทั้งสามด้าน (ด้าน
นักเรียน บิดา/มารดา และคุณครู) ต่างมีความสัมพันธ์เชิง
บวกซึ่งกันและกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 
อย่างไรกต็าม ไม่พบความแตกต่างของความรูส้กึมคีณุค่าใน
ตัวเองระหว่างสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรงและที่
ไม่ได้รับความรุนแรง

 3. เมือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความรูเ้รือ่งเพศ
ศกึษาและการตัง้ครรภ์ ผลการวจิยัไม่พบความสมัพนัธ์ของ
ตัวแปรดังกล่าว อย่างไรก็ตามพบว่า มากกว่าร้อยละ 25 
ของสตรีวัยรุ่นตอนต้นกลุ่มน้ียังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ เช่น เข้าใจว่าการนอนเตียง
เดยีวกนั แต่ไม่ได้ร่วมเพศสามารถท�าให้ตัง้ครรภ์ได้ ดงัแสดง
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเพื่อนในห้องเรียนระหว่างสตรีวัยรุ่นที่ได้รับความรุนแรงและที่  
   ไม่ได้รับความรุนแรง (N=365)

พฤติกรรมของเพื่อนในห้องเรียน
ได้รับความรุนแรง

(n = 82)  
n (%)

ไม่ได้รับความรุนแรง
 (n = 283)  

 n (%)
ไม่มีปัญหาใดๆ 31 (37.8) 188 (66.4)
อ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน 17 (20.7) 47 (16.6) 
ก้าวร้าว/พูดจาหยาบคาย 4 (4.9) 9 (3.2)
ชอบทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 2 (2.4) 2 (0.7) 
โกหก/หลอกลวง 1 (1.2) 1 (0.4)
ขโมยของผู้อื่น 1 (1.2)  1 (0.4)
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากกว่าหนึ่งพฤติกรรม 26 (31.8) 35 (12.3)

ตารางที่ 3   ร้อยละของความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นตอนต้น (N=365)

พฤติกรรมที่ท�าให้เกิดการตั้งครรภ์
ได้

(ร้อยละ)
ไม่ได้

(ร้อยละ)
1.  จูบปากกัน 15.6 84.4
2.  กอด หอมแก้ม 11.5 88.5
3.  นอนเตียงเดียวกัน แต่ไม่ได้ร่วมเพศ 27.9 72.1
4.  ร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 97.8  2.2
5.  ร่วมเพศ โดยหลั่งภายนอกช่องคลอดผู้หญิง 78.1 21.9
6.  ร่วมเพศ ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจ�าเดือน 7 วัน 21.1 78.9
7.  ร่วมเพศ โดยการกินยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินหลังร่วมเพศ 24.4 75.6
8.  ร่วมเพศ ในขณะที่มีประจ�าเดือน 26.6 73.4
9.  ร่วมเพศ โดยใช้ถุงยางอนามัย 11.8 88.2
10. ใช้น�้ายาล้างช่องคลอดหลังร่วมเพศ 12.3 87.7

 4. ส�าหรับพฤติกรรมเสี่ยงนั้น ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ปี (n = 11; 
Mean = 12.36, SD = 1.21) เริ่มดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุ 

10 ปี (n = 123; Mean = 12.49, SD = 1.05) และเริ่ม
ใช้สารเสพติดครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี (n = 1) สตรีวัยรุ่น
ตอนต้นที่ได้รับความรุนแรงมักจะเคยสูบบุหรี่และดื่มสุรา
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มากกว่าสตรีวัยรุ่นที่ไม่ได้รับความรุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 4) ในจ�านวนสตรีวัยรุ่นตอน
ต้นที่ได้รับความรุนแรงนั้น (n = 82) พบว่าร้อยละ 19.7 
(n = 72) เคยได้รับความรุนแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต 
ร้อยละ 1.9 (n = 7) เคยได้รับความรุนแรงอย่างน้อยสอง
ครั้งในชีวิต และร้อยละ 0.8 (n = 3) เคยได้รับความรุนแรง
มากถึงสามครั้งในชีวิต จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 
สตรีวัยรุ ่นตอนต้นร้อยละ 62.2 (n = 51) เคยอยู่ใน
เหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงมาก่อน ร้อยละ 7.3 (n = 6) 

เคยถูกข่มขู่ด้วยวาจาและ/หรือท�าร้ายร่างกาย และร้อยละ 
6.1 (n = 5) เคยได้รับบาดเจ็บจากการท�าร้าย ในขณะที่
ร้อยละ 40.2 (n = 33) เคยถกูลวนลามทางเพศ (ตารางที ่4)
กล่าวโดยสรุป สตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรงนั้นมัก
จะเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรง มีประวัติเคยถูก
ท�าร้ายทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางเพศ มอีาการซมึเศร้า
และเคยคิดฆ่าตัวตายมากกว่าสตรีวัยรุ่นที่ไม่ได้รับความ
รุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 4)

ตารางที ่4  จ�านวนและร้อยละของพฤตกิรรมเสีย่งระหว่างสตรวียัรุน่ทีไ่ด้รบัความรนุแรง และทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรง (N=365)

พฤติกรรมเสี่ยง
ได้รับความรุนแรง

(n=82)
n (%)

ไม่ได้รับความรุนแรง
(n=283)

n (%)
Z value

การสูบบุหรี่
- เคย 
- ไม่เคย

6 (7.3)
76(92.7)

                     5 (1.8)       
278(98.2) 2.22*

การดื่มสุรา
- ดื่ม 
- ไม่ดื่ม

40(48.8)
42(51.2)

83(29.3)
200(70.7) 3.15*

การใช้สารเสพติด  
- เคย 
- ไม่เคย

1 (1.2)
81(98.8)

                      0  (0)
283(100) 0.66

เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรง 
- เคย 
- ไม่เคย

51(62.2)
31(37.8)

                      0  (0)
283(100) 14.12*

เคยถูกข่มขู่ด้วยวาจา/ท�าร้ายร่างกาย
- เคย
- ไม่เคย 

6 (7.3)
76(92.7)

                      0  (0)
283(100) 4.10*

เคยได้รับบาดเจ็บจากการท�าร้าย
- เคย 
- ไม่เคย

5 (6.1)
77(93.9)

                      0  (0)
283(100) 3.65*

เคยถูกลวนลามทางเพศ 
- เคย 
- ไม่เคย

33(40.2)
49(59.8)

                      0  (0)
283(100) 10.97*

มีอาการซึมเศร้า
- มี
- ไม่มี 

14(17.1)
68(82.9)

16 (5.7)
267(94.3) 3.09*

เคยคิดฆ่าตัวตาย
- เคย
- ไม่เคย

12(14.6)
70(85.4)

13 (4.6)
270(95.4) 2.92*

เคยพยายามฆ่าตัวตาย
- เคย
- ไม่เคย

                 3(3.7)
79(96.3)

2 (0.7)
281(99.3) 1.48

* p < .05
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อภิปรำยผล
 ผลการวจิยัครัง้นีส้นบัสนนุสมมตุฐิานการวจิยัข้าง
ต้น กล่าวคือ สตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ได้รับความรุนแรงมักจะมี
พฤติกรรมเสี่ยง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ใช้
ความรุนแรง มีประวัติการถูกท�าร้าย มีอาการซึมเศร้าและ
เคยคดิฆ่าตวัตาย) มากกว่าสตรวียัรุน่ทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ Goldstein et al.16 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดต่ออาการซึมเศร้าในวัย
รุ่นชายและหญิงอายุระหว่าง 12-17 ปี ผลการวิจัยพบว่า
วัยรุ ่นหญิง การดื่มสุราและใช ้สารเสพติด รวมทั้ง
ประสบการณ์ของการถกูท�าร้ายมคีวามสมัพนัธ์กบัอาการซมึ
เศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) เช่นเดียวกับผล
การวิจัยของ Upchurch และ Kusunoki17 ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ของการใช้ความรุนแรงทางเพศกับปัจจัยเสี่ยงจาก
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ์ในสตรีวัยรุ ่น ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา พบว่าสตรวียัรุน่ทีไ่ด้รบัความรนุแรงมกัจะดืม่
สรุาและใช้สารเสพตดิ รวมทัง้เคยคดิฆ่าตวัตายมากกว่าสตรี
วัยรุ ่นที่ไม่ได้รับความรุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ        
(p < .05) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าสตรีวัยรุ่นที่ได้รับความ
รุนแรงหรือเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้ความรุนแรงมักจะด่ืม
สุราหรือใช้สารเสพติดเพ่ือบรรเทาความเครียดหรืออาการ
ซึมเศร้าจากความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ เป็นสาเหตทุีท่�าให้มกีาร
ท�าร้ายตนเองได้18 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ อาจเป็นไปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยท�าให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สตรีวัยรุ่นตอนต้น
เข้าใจว่าการกอดหรอืหอมแก้มกนัท�าให้เกดิการตัง้ครรภ์ได้ 
หรือ การนอนเตียงเดียวกันแต่ไม่ได้ร่วมเพศท�าให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ได้ (ตารางที่ 3) ผลการวิจัยในส่วนนี้สนับสนุนผล
การวิจัยของ อาภาพร เผ่าวัฒนา2 ที่พบว่าวัยรุ่นหญิงมัก
หลกีเลีย่งทีจ่ะพดูคยุกบัมารดาในเรือ่งเพศสมัพนัธ์และผลก
ระทบที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่นเดียวกับอังคณา 
เพชรกาฬ19 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศ
สัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นภาคใต้ตอนบนและพบว่า ปัจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการมเีพศสมัพนัธ์ได้แก่ เพศ ปฏสิมัพนัธ์
กับคนในครอบครัว เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ การดูสื่อ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

การใช้สารเสพติด การมีคู่รัก และการอยู่ล�าพังสองต่อสอง
กับเพื่อนต่างเพศ เป็นต้น จึงเป็นไปได้ว่าสตรีวัยรุ่นตอนต้น
ในการวิจัยครั้งนี้ อาจปรึกษาปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์กับ
เพือ่นสนทิหรอืเกบ็ปัญหาไว้ในใจโดยไม่ปรกึษาใคร สาเหตุ
ที่สตรีวัยรุ ่นไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับบิดา
มารดาอาจเป็นเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
ประกอบกบัการเรยีนการสอนเรือ่งเพศศกึษาในโรงเรยีนยงั
มข้ีอจ�ากดัอย่างมาก โดยเฉพาะความเชือ่และค่านิยมทีเ่ชือ่ว่า 
การสอนเรือ่งเพศศกึษาในโรงเรยีนอาจเป็นการชีโ้พรงให้กะรอก 
ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้สตรีวัยรุ ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ์ รวมถงึผลกระทบ
ที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร การท�าแท้ง การติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ เป็นต้น11,17

 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า สตรวียัรุน่ตอนต้นทีไ่ด้รบัความ
รนุแรงมกัจะมเีพือ่นจ�านวนมากทัง้เพศเดยีวกนัและต่างเพศ 
เพื่อนส ่วนใหญ่ของสตรีวัยรุ ่นตอนต้นกลุ ่มนี้มักจะมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่ชอบเรยีนหนังสอื ก้าวร้าว 
พดูจาหยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสตรีวัยรุ่นตอนต้นที่ไม่ได้รับความรุนแรง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ (p < .05) ผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคล้องกบันันทนา ธนาโนวรรณ20 ที่อธิบายสาเหตุของ
ปัญหาความรุนแรงในระดับจุลภาคโดยใช้กรอบทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมของ Bandura21 กล่าวคือ การใช้ความ
รุนแรงจัดเป็นพฤติกรรมที่มาจากการลอกเลียนแบบที่เกิด
จากการพบเหน็หรอืประสบเหตกุารณ์ความรนุแรงในวยัเดก็ 
เมือ่โตข้ึนเป็นวัยรุน่และผูใ้หญ่จะส่งผลให้บคุคลน้ันใช้ความ
รนุแรงในการแก้ปัญหาต่างๆ ดงันัน้ สตรวียัรุน่ตอนต้นทีค่บ
เพื่อนที่ชอบทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมชอบใช้ความ
รนุแรงอาจจะมกีารเลยีนแบบพฤตกิรรมดงักล่าวและยอมรบั
การใช้พฤตกิรรมรนุแรงในการแก้ปัญหาต่างๆ ในทีส่ดุ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
 1. บุคลากรทางสุขภาพควรท�างานเชิงรุกในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและ
การตัง้ครรภ์อย่างบรูณาการ โดยเน้นให้วยัรุน่ได้มส่ีวนร่วมด้วย 
นอกจากนี้ บุ ค ล ากรควรมี ค ว ามรู ้ ค ว ามสามารถ                        
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไว้ใจได้และมีทัศนคนติที่ดีต่อวัยรุ่น รูป
แบบการสอนอาจเป็นการสอนรวมกนัหรอืแยกสอนตามเพศ
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ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของกลุม่เป้าหมาย ส่วนเนือ้หาและ
สือ่การสอนควรพฒันาให้เข้ากบัยคุสมยั สือ่การสอนทีด่คีวร
กระตุน้ให้เกดิความคดิเรือ่งเพศเชงิบวก รวมทัง้ปรบัเปลีย่น
ความเชื่อ-ค ่านิยม-ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องเพศที่ผิดๆ 
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพศ มีความรับผิดชอบ
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบที่ตามมาจากการมี
เพศสัมพันธ์ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การท�าแท้ง 
การตดิเชือ้จากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ทีส่�าคญัควรมเีวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การซกัถามในห้องเรยีน การตอบค�าถามทาง
อินเตอร์เน็ต หรือการตั้งกระทู้ถามออนไลน์ เป็นต้น 
 2. บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครู
ประจ�าชั้นควรมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

สตรวียัรุน่ตอนต้นทัง้ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งและไม่ใช่กลุม่เสีย่ง เช่น 
การคบเพื่อนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือ มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
พูดจาหยาบคาย สูบบุหรี่ และดื่มสุรา โดยเฉพาะสตรีวัย
รุ่นมีประวัติการถูกท�าร้าย มีอาการซึมเศร้าหรือเคยคิดฆ่า
ตัวตายมาก่อน ยิ่งต้องให้การดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ เพื่อลด
ปัญหาด้านจิตสังคมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ 
ตลอดจนป้องกนัปัญหาความรนุแรงทีอ่าจเกดิตามมาอกีด้วย  
 3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมทางศาสนาในวาระ
พิเศษต่างๆ และส่งเสริมให้สตรีวัยรุ่นตอนต้นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น เพื่อช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ฝึกสมาธิ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าต่อตัวเอง 
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