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บทคดัย่อ  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป้าหมายในการพฒันาแนวทางป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ

วยัรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม คิดและวางแผนในการด าเนินงานเพ่ือให้ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชน พบว่าพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศของวยัรุ่นในชุมชนคือ ติดโซเชียล เท่ียวกลางคืน การอยูด่ว้ยกนัสองคน ผูห้ญิง/ผูช้าย แอบมาหาท่ีบา้น ทอ้งก่อนวยั  การไม่ใส่

ถุงยางอนามยั  สาเหตุของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศคือ  จากตวัของวยัรุ่นเอง ครอบครัว ส่ือสังคมโซเชียลและประเพณี วฒันธรรม  ส าหรับ

แนวทางการป้องกนัไดแ้ก่ ความรักความเขา้ใจในครอบครัว ส่งเสริมกีฬา  มีส่ือประชาสัมพนัธ์ รัฐใหง้บประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรม 

การรณรงค์การใช้ถุงยางอนามยัและการจดัอบรมผูป้กครอง  ผลการด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ระหว่างผูป้กครองและวยัรุ่นพบว่าเจตคติ

เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มวยัรุ่นอยูใ่นระดบัสูงถึงร้อยละ 65.4 และแปรผกผนักบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ผลของการทดสอบ

ความรู้เก่ียวพฤติกรรมเส่ียงทางเพศก่อนและหลงัอบรม และทกัษะในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ   วยัรุ่น   การมีส่วนร่วม   
 

Abstract 
 This study is a Participation Action Research planning to develop the guidelines for preventing sexual risk behaviors of 

adolescents together with designing and planning to seek the appropriate approaches  for the problems of community. The results of the 

study revealed that  sexual risk behaviors of adolescents in the community including social addiction,  night party, living privately, some 
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adolescent appointment with other, teenage pregnancy and having sex without condom. The causes of sexual risk behavior were of 

adolescents, family, social media and cultural traditions. For the guidelines to prevent sexual risk behavior were family,  sports, public 

media, supporting, using condoms and training of parents. As a result of the implementation of the guidelines for preventing sexual risk 

behavior in adolescents, it was found that the attitude about sexual risk behaviors among adolescents who participated in the  activities 

was at a high level of 65.4 % inversely with risky sexual behavior. The results of testing the knowledge of sexual risk behavior before 

and after training and skills to prevent sexual risk behavior showed significantly increasing statistical level .05.  
 

Keywords : sexual risk behaviors,  adolescents, community’s participation 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสภาพสงัคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จากความเจริญทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารต่างๆ การ

เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มสงัคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบถึงระดบัคุณภาพชีวติของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม

เด็กและเยาวชน วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่ ความกา้วหนา้ของยคุท่ีการส่ือสารกา้วไกลไร้ขอบเขต การไหลเวยีน

ของวฒันธรรมต่างชาติ การเขา้ถึงส่ือไดทุ้กรูปแบบ ไร้ขีดจ ากดั การพฒันาทางดา้นการสาธารณสุข มีการกินอยูท่ี่ดีข้ึนส่งผลให้

เด็กเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุท่ีเร็วข้ึน และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเร็วข้ึน ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง จากสถานการณ์โรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2548- 2557) พบอตัราการป่วยดว้ยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีส าคญั หนองใน, 

ซิฟิลิส, แผลริมอ่อนและหนองในเทียม เพ่ิมมากข้ึน 2 เท่าพบในช่วงอาย ุ10-19 ปีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 5 เท่าในรอบ 10 ปี [1] วยัรุ่นกบั

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศส่งผลใหโ้รคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เพ่ิมข้ึน  และอีกปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น (Teenage pregnancy) 

ประเทศไทยอตัราการคลอดในวยัรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จากขอ้มูลสถิติสาธารณสุขพบวา่ในปี 2546 วยัรุ่น 95,000 คน

คลอดบุตรก่อนวยัอนัควร และปี 2558 มีจ านวนถึง 108,300 คน ในจ านวนน้ีเป็นการคลอดบุตรท่ีมีอายนุอ้ยสุดคือ 15 ปี ถึงปีละ

ประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้นยงัพบวา่มีการตั้งครรภซ์ ้ าซอ้นมากถึง 12,700 คนเท่ากบัร้อยละ 12.2 ของการคลอดในวยัรุ่น [2] 

ผลกระทบจากการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นมีมากมาย ทั้งทางดา้นของภาวะสุขภาพ  ภาวะโภชนาการท่ีเปล่ียนไปซ่ึงส่งผลต่อการเกิด

ภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภ ์การเผชิญการเจ็บครรภค์ลอดท่ียาวนานจากการท่ีร่างกายไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ ์ความเส่ียงต่อ

การผา่ตดัทางหนา้ทอ้งส่งผลใหค้วามเส่ียงต่อการเสียชีวติของมารดาเพ่ิมข้ึน วยัรุ่นยงัมีการเจริญเติบโตของร่างกายท่ีไม่พร้อม

ส าหรับการมีบุตรส่งผลใหท้ารกในครรภมี์พ้ืนท่ีจ ากดัท าใหก้ารมีภาวะแทรกซอ้นมากข้ึน ทารกเสียชีวติเพ่ิมข้ึน รวมทั้งน ้ าหนกั

แรกเกิดน ้ าหนกัต ่ากวา่มาตรฐาน เกิดความพิการทางสมองได ้ นอกจากนั้นปัญหาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของแม่ ส่งผลกระทบ

ต่อการตั้งครรภบ์างรายอาจตดัสินใจท าแทง้เถ่ือน การทอดท้ิงบุตร  อีกทั้งปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การขาดโอกาสทางการศึกษา 

หนา้ท่ีการงาน การขาดรายไดใ้นอนาคต ขาดความพร้อมในการเล้ียงดูบุตร ส าหรับประเทศไทยการป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น

ถือเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล ซ่ึงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีไม่ไดรั้บการดูแลจะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง สงัคม 

และประเทศชาติ [3] ส าหรับสถานการณ์โรคติดเช้ือพบวา่ประเทศไทยมีผูป่้วยติดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ใน ปีพ.ศ. 2555 ประมาณ

หน่ึงลา้นคน พบในช่วงอาย ุ15-19 ปีร้อยละ 27.80 วยัรุ่นผูห้ญิงมีความเส่ียงในการติดเช้ือโรคเอดส์มากกวา่วยัรุ่นชาย คิดเป็น

สดัส่วนได ้2:1 [4] ซ่ึงปัญหาและผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการท่ีวยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีเพ่ิมมากข้ึน [5] 
ดอนตาเพชรเป็นชุมชนหน่ึงในอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และคา้ขาย

เลก็ๆ นอ้ยๆ  ลกัษณะของบา้นเรือนมีการกระจายตวักวา้ง มี 13 หมู่บา้น แบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต ้วยัรุ่นในพ้ืนท่ีมีทั้งไดรั้บ

การศึกษาและไม่ไดรั้บการศึกษา มีทั้งเรียนในหมู่บา้นและโรงเรียนประจ าอ าเภอ เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง และรถรับส่ง 
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กิจกรรมในเวลาว่างของวยัรุ่นในชุมชนคือ การเล่นเกมส์  อินเตอร์เน็ต  ขบัรถจกัรยานซ่ึงในหมู่บา้น ผูป้กครองส่วนใหญ่จะ

ท างานในไร่ สวน บางส่วนท างานนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการส ารวจพบวา่ ในชุมชนดอนตาเพชรการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา การให้

ความรู้เร่ืองพฤติกรรมเส่ียงทางเพศยงัมีค่อนขา้งนอ้ยดว้ยปัจจยัจากผูป้กครองไม่มีเวลา และในชุมชนยงัขาดแนวทางในการปฏิบติั

ท่ีชดัเจนในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติั การแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด 

ตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมประเมิน ร่วมรับผล การคน้หาปัญหาเร่ิมจากชุมชน วิเคราะห์โดยชุมชน และแกไ้ขด้วยชุมชน โดยใช้

กระบวนการ Plan-Do-Study (Check)-Act โดยมีเป้าหมายในการพฒันาแนวทางป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นใน

ชุมชน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร อ.พนม

ทวน จ.กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  

       ขอบเขตการศึกษา 
        การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือพฒันาแนวทางในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น โดยศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นอายุ

ระหวา่ง 10-18 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาในระหวา่งเดือน เมษายน 

– มกราคม 2562 
 

      เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
1. แบบสมัภาษณ์เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด ใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก และสมัภาษณ์รายกลุ่มประกอบไปดว้ยแบบ

สมัภาษณ์ ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น ปัจจยั/สาเหตุส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ขอ้เสนอแนะแนวทาง

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นในชุมชน และการป้องกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศโดยสมัภาษณ์ในกลุ่ม (Mobilize Stakeholders) ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มวยัรุ่นในชุมชน 

1.2 บิดา/ มารดา /ผูป้กครอง  

1.3 ผูน้ าชุมชน ครู องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน  

2. แบบวดัความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ แบบวดัเจตคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและแบบวดัพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศส าหรับวยัรุ่นซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ความรู้ เจตคติมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ [5][6]  

กระบวนการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัแบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน เป็น 4 ขั้นตอนกล่าวคือ 
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ขั้นที่ 1 )Plan( การเตรียมพร้อมของพ้ืนท่ีโดยท าความเข้าใจกับกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (Mobilize Stakeholders) 

ประกอบด้วยตวัแทน อบต.ดอนตาเพชร สมาชิกอบต. ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน อสม. เจา้หน้าท่ีและ นักวิชาการ

สาธารณสุข เขา้ประสานและประชุมกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น เพ่ือก าหนดทีมด าเนินการช้ีแจงโครงการและประชุมเชิง

ปฏิบติัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

ขั้นที ่2 )Do( ด าเนินการพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน โดย

ใหเ้ยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นในพ้ืนท่ีไดเ้ป็นตน้แบบในการจดักิจกรรม การสร้างความรักและความเขา้ใจกนัในครอบครัว  กิจกรรมให้

ความรู้ เร่ืองเพศ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ทกัษะส าหรับการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เพ่ือสร้างเป็นแนวทางในการพฒันา

กระบวนการป้องกนัความเส่ียงพฤติกรรมทางเพศส าหรับชุมชน โดยไดร่้วมมือกบัหน่วยงานในชุมชน บา้น โรงเรียน องค์การ

บริหารส่วนต าบล อสม. ผูน้ าชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

ขั้นที ่3 )Act( ด าเนินการพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่นโดยท าร่วมกบัชุมชน ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ 

ขั้นที ่4 )Check( ปรับปรุงแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เหมาะ 

สมกบัพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Mobilize Stakeholders) ประกอบดว้ยตวัแทนแกนน าจากอบต.ดอนตาเพชร 

สมาชิกอบต. ผูน้ าชุมชนทั้งผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นอสม. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและนกัวิชาการสาธารณสุข  เพ่ือยืนยนัความ

ถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง น าเสนอหรือคืนขอ้มูลแก่ชุมชนเพ่ือใหส้ามารถก าหนดเป็นนโยบายทอ้งถ่ินได ้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ความหมายพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น 
 ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นตามการรับรู้ของชุมชนหมายถึง พฤติกรรมท่ีท าให้เส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่มีการป้องกนั พฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองของชุมชนคือ พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ 6 พฤติกรรม ดงัต่อไปน้ีคือ  

1) การติดโซเชียลมากเกินไป  
2) การแอบเท่ียวกลางคืน  
3) การอยูด่ว้ยกนัสองต่อสองกบัเพศตรงขา้มในท่ีลบัตาคน 
4) การท่ีผูห้ญิง / ผูช้าย แอบนดักนัมาหาท่ีบา้น 
5) ตั้งทอ้งตั้งแต่อายนุอ้ย  

 6) การมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ไดใ้ส่ถุงยางอนามยั 
 2. ปัจจยัทีส่่งเสริมให้วยัรุ่นมพีฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ 
 ตามมุมมองของชุมชน ประกอบดว้ย 1) ธรรมชาติของวยัรุ่น 2) ครอบครัว 3) ส่ือสงัคมโซเชียล 4) ประเพณี วฒันธรรม 
 1. ธรรมชาติของวยัรุ่น  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการปรับเปล่ียนจากวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่ ทั้งดา้นร่างกายการเร่ิมมีลกัษณะ
ทางเพศ ฮอร์โมนท่ีเปล่ียนไป ไดแ้ก่ การมีหนา้อกในวยัรุ่นหญิง การมีหนวด และการเปล่ียนแปลงของเสียงในวยัรุ่นชาย อารมณ์ท่ี
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เปล่ียนไป หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว ขณะเดียวกนัก็มีการเปล่ียนแปลงในพฒันาการดา้นอ่ืนๆ เช่น มีความสนใจในเพศตรง
ขา้ม อยากรู้ อยากลองกลา้แสดงออกเพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ท่ีพบวา่ปัจจยั
ดา้นพฒันาการของวยัรุ่น 4 ดา้น คือร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา [ 7] 

“ผูห้ญิงกลา้แสดงออกเพ่ิมข้ึน กลา้แซวผูช้ายท่ีตนเองสนใจ ถา้ชอบก็จะไปหาถึงบา้น แสดงถึงความเป็นเจา้ของ”  
            ญ2:13ปี  
 2. ครอบครัว สถาบนัครอบครัวมีส่วนท าใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพ่อแม่ ไม่เป็น
แบบอยา่งท่ีดี ไม่เป็นตน้แบบให้กบัลูกเด็กก็เกิดการเลียนแบบพ่อแม่  พ่อแม่ไม่สนใจลูก มวัแต่ท างาน ปล่อยให้วยัรุ่นอยู่กบัส่ือ
และเทคโนโลยี ขาดค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง พลาดพลั้งไดง่้ายการไปท างานต่างพ้ืนท่ี  ท้ิงลูกไวก้บั ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีแก่ชรา ซ่ึงไม่มี
ความสามารถในการสอนในเร่ืองต่างๆได ้ตามใจบุตรหลานในทางท่ีผิด พอ่แม่ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการให้ค  าแนะน าท่ีดี
โดยเฉพาะในเร่ืองเพศ [8] 

“พอ่แม่บางคน ไม่สนใจท างาน อยูไ่ปวนัๆ ลูกก็จะท าแบบเดียวกนักบัพ่อแม่ ก็มี ให้เห็นในหมู่บา้นท่ีผ่านมาพ่อแม่ไม่มี
เวลาอยูก่บัลูก จะท้ิงไวก้บัปู่ยา่ ตามใจ ไม่ตกัเตือนรักมาก” 
             ผน8: 45 ปี 
 3. ส่ือสงัคมโซเชียล กลุ่มวยัรุ่นติดโทรศพัทม์ากเกินไป เล่นเกมส์ ท าใหอ้ยูแ่ต่ในโลกส่วนตวั พอ่แม่ผูป้กครองตามไม่ทนั 
และมีส่ิงย ัว่ยุท่ีมากข้ึน มีการตั้งรหัสให้พ่อแม่เข่าไปไปดู และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากเกินไป ไม่สนใจเรียน ชอบนัดกนัทาง
โทรศพัท์และไปเท่ียวสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ พบวา่ การเขา้ถึงส่ือท่ีมากเกินไป จะท าใหเ้ขา้ถึงส่ือท่ีแสดงถึงส่ิงกระตุน้ทางเพศไดง่้าย [9] 
 “ห้องอินเตอร์เน็ตประจ าชุมชนไม่มีใครควบคุมการใช้งาน การดูแลในเร่ืองการเข้าในส่ือ และเทคโนโลยีท่ีไม่
เหมาะสม” 
             ส2:44ปี 
 4. ประเพณี วฒันธรรมในชุมชนไม่มีกิจกรรมท่ีจะช่วยท าให้สามารถดึงกลุ่มวยัรุ่นให้ท ากลบัมาท ากิจกรรมในชุมชน 
ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการเขา้มาดูแล อยากส่งเสริมใหมี้กิจกรรมในชุมชนเพ่ือดึงใหว้ยัรุ่นไม่เท่ียวนอกพ้ืนท่ี
และช่วยกนัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมท่ีดีงาม 
“อยากให้จดักิจกรรมเหมือนปีก่อนๆ ให้กลุ่มวยัรุ่นไดมี้กิจกรรมท า มีการส่งเสริมการแสดงออกท่ีถูกตอ้ง และมีการหารายได้
เลก็ๆนอ้ยๆ”           อ ส ม .
34:25 ปี 
 3. การพฒันาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมส่ียงทางเพศ แนวทางในการพฒันาปัญหาเพ่ือปัองกนัพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศในวยัรุ่นในเขตชุมชน ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ไดแ้นวทางดงัน้ี 
 1) การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การส่ือสารท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งวยัรุ่นและผูป้กครอง [8] 
 2) การจดัหาวสัดุอุปกรณ์กีฬาใหว้ยัรุ่นและประชาชนทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัในการออกก าลงักาย  
 3) การจดัส่ือประชาสมัพนัธ์ ในการรณรงคป้์องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น  
 4) การหางบสนบัสนุนการท ากิจกรรมกลุ่มในวยัรุ่นในชุมชน มีงานศึกษาวจิยัพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีชุมชนท่ี
มีลกัษณะต่างคนต่างอยู ่ไม่มีการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ขาดความสามคัคี แข่งขนักนั ถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีความส าคญัต่อการ
เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชน[10] 

5) การจดัหาถุงยางอนามยัในการแจกจ่ายส าหรับวยัรุ่นในชุมชน และเนน้การรณรงคก์ารใชถุ้งยางอนามยั 
6) การสอนให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงพฒันาการของวยัรุ่นและการส่ือสารกบัวยัรุ่นท่ีเหมาะสม และเร่ืองการแสดงออกท่ี

เหมาะสมของวยัรุ่นในชุมชน 
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 4. ผลการด าเนินกจิกรรม 
 การด าเนินกิจกรรมการพฒันาทกัษะการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นในพ้ืนท่ี ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี  การจดักิจกรรมน าร่อง ในการให้ความรู้กบันักเรียน ผูป้กครอง ในเร่ืองของการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ด าเนินการพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวยัรุ่น โดยมีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่นใน
พ้ืนท่ี สร้างใหเ้กิดการตระหนกัรู้ตนเอง  การจดัการตนเอง การตระหนกัรู้สงัคม สามารถตดัสินใจอยา่งมีความรับผิดชอบ และเพ่ิม
ทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์   เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัชุมชนไดน้ ามาจดัเป็นแผน หรือเป็นตวัอยา่งในการด าเนินกิจกรรมต่อไป  
ซ่ึงพบวา่เจตคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 65.4 (Table 1) และส าหรับ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ นั้นพบว่าวยัรุ่นในชุมชน มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยู่ในระดบัต ่าคิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศระดบัปานกลาง ร้อยละ 34.6 (Table 2) ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มของเด็กวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม (Do-
Act) นั้นมีระดับของเจตคติต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูง ซ่ึงจะส่งผลให้ความเส่ียงท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศนั้ นน้อย 
สอดคลอ้งกบัผลของการวดัระดบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ซ่ึงมีการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท านายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศไดก้ล่าว
วา่ ความรู้ (Table 3) และเจตคติทางเพศมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมเส่ียงการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร [1] 
 

Table 1  Attitude sexual risk behavior   
ระดบัของเจตคติพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ จ านวน )คน( ร้อยละ 

เจตคติระดบัต ่ามาก - - 
เจตคติระดบัต ่า - - 
เจตคติระดบัปานกลาง - - 
เจตคติระดบัสูง 34 65.4 
เจตคติระดบัสูงมาก 18 34.6 

รวม 52 100 

Table 2  sexual risk behaviors   
ระดบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ จ านวน )คน( ร้อยละ 

มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต ่า 24 46.2 
มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศระดบัปานกลาง 18 34.6 
มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศระดบัสูง 10 19.2 
มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศระดบัสูงมาก - - 

รวม 52 100 

Table 3  Compare score between pre-test and post-test 

 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p-value 

คะแนนทักษะพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ก่อนรับการอบรม(pre - test) 8.38 .153 -14.230 .000 
หลงัรับการอบรม(post – test) 12.46 .240   
 

ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี ่0.05 
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จากตารางท่ี 3  พบวา่ ค่าสถิติ t มีค่า -14.230ค่า Sig.(2 tailed) มีค่า.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวา่ 

คะแนนทดสอบความรู้ในเร่ืองของทกัษะการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ท่ีไดท้ าการทดสอบก่อน

และหลงัอบรม เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษา แนวทางป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PAR) โดยการใช้

กระบวนการ PDCA ท าใหไ้ดท้ราบถึงสถานการณ์ปัญหาของวยัรุ่นในชุมชน วา่พฤติกรรมเส่ียงทางเพศส่วนใหญ่มีผลมาจาก การ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว การขาดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครอบครัว และปัญหาในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่
เหมาะสม ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้มาจากชุมชน พบว่า การจดักิจกรรมให้ความรู้ การจัดค่ายให้ความรู้ระหว่าง
ผูป้กครองและเด็กน่าจะช่วยลดปัญหาในเร่ืองน้ีได้ รวมถึงชุมชนมีการจัดหากิจกรรมท่ีกระท าร่วมกันในชุมชน เช่น จัดงาน
ประเพณีในทอ้งถ่ิน  วนัส าคญัต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมในชุมชน เพ่ือดึงความสนใจของกลุ่มวยัรุ่น และสร้างความสามคัคี  
การจดัหากิจกรรม อุปกรณ์สนบัสนุนในเร่ืองกีฬา เพ่ือลดเวลาการอยู่กบัเทคโนโลยีให้มากท่ีสุด  ซ่ึงจากแนวทางการแกไ้ขโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมท าใหชุ้มชนสามารถมองเห็นปัญหาของพ้ืนท่ี  และจดัการแกไ้ขโดยชุมชนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม
นั้นคงอยูใ่นชุมชนต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการน าผลการศึกษาไปใช ้

1) การพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตอ้งมีการด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง  การด าเนินงานในวยัรุ่นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการปรับทศันคติ ทั้งในระดบัตวัวยัรุ่น ครอบครัว และชุมชน เป็น

เร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลานาน จึงจะเห็นผลของการเปล่ียนแปลงในชุมชน ในการท่ีจะร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า  

2) ตอ้งมีการเสริมพลงัอ านาจในทุกระดบั กระตุน้และประสานงานในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งโดยชุมชนเอง เพ่ือให้เกิดแนว

ทางการพฒันาการป้องกนัพฤติกรรมทางเพศโดยท่ีชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

3) ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มวยัรุ่น ตอ้งเขา้ใจถึงกลุ่มวยัรุ่น สร้างสัมพนัธภาพความคุน้เคยก่อน บางคร้ังตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานในการศึกษา ประเมินสภาพปัญหาของวยัรุ่นท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริงในชุมชน ถึงจะสามารถการแกไ้ขร่วมกนัไดต้รง

ประเด็นปัญหา 

 

 

แนวทางการศึกษาต่อไป 

1) การด าเนินกิจกรรมค่าย กลุ่มผูป้กครองและวยัรุ่น ในเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศท่ีเขา้ใจตรงกนัในครอบครัว ในการช่วย

เฝ้าระวงัเร่ืองเพศ 

2) ขยายเครือข่ายการดูแลวยัรุ่นในชุมชน โดยพฒันาศกัยภาพของอสม. และวยัรุ่นแกนน าชุมชนใหมี้ศกัยภาพท่ีเพียงพอ   
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