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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นและร่วมกัน

พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่โดยใช้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน กลุม่ตวัอย่ำง 

คือ  แกนนสำชุมชน ได้แก่ กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตัวแทนองค์กำรบริหำรส่วนในตสำบลบุคลำกรสำธำรณสุขอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจสำหมู่บ้ำน ครู นักเรียน วัยรุ่น ในพื้นที่ตสำบลดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี และนักเรียน

ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนในพื้นที่ ต.ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี จสำนวน 145 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร

วิเครำะห์แก่นสำระจำกกำรตีควำม 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ศึกษำปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ 

วำงแผนร่วมกนัในกำรสร้ำงแนวทำง (Plan) ขัน้ที ่2-3 ดสำเนนิกจิกรรม (Do, Act) ขัน้ตอนที ่4 นสำผลจำกำรดสำเนนิกจิกรรม

มำประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทกสำหนดกระบวนกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ 

(Check) 2) ผลของพัฒนำแนวทำงในกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่นในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ชุมชนได้แสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแนวทำงของชุมชนโดยได้กสำหนด

แนวทำงในกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้แก่ กำรสร้ำงควำมรักควำมเข้ำใจในครอบครัว กำรส่งเสริมกีฬำใน

พื้นที่ มีสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรใช้ถุงยำงอนำมัยและกำรจัดอบรมผู้ปกครอง

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ วัยรุ่น กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract

 The purpose of this participatory action research (PAR) was to study sexual risk behavior of adolescents and 

develop guidelines for preventing sexual risk behavior of adolescents using the community participation process 

Sample was participants including community leaders, head of village, sub-district headman,district administrative 

organizations, sub-district health personnel, village health volunteers, teachers, teenagers in community, and students 

grade 7th-9th in a secondary school in Don Ta Phet Subdistrict, PhanomThuan District, Kanchanaburi by 145 people. 

Data analyzed by essence from the interpretation. The research found that the community participation process was 

composed of 4 steps: step 1 was an analysis of the problem, setting the concept, and setting the process of preventing 

sexual risk behavior of adolescents (Plan), step 2-3 (Do, Act) was the process of preventing sexual risk behavior of 

adolescents, step 4 the results of the process of preventing sexual risk behavior of adolescents to improved and develop 

the process to prevent sexual risk behavior by community participation (Check) 2) The results of the development 

of guidelines for preventing sexual risk behaviors among adolescents in Don Ta Phet Subdistrict Administrative 

Organization, PhanomThuan District, Kanchanaburi Province ; sexual risk behaviors include creating love and 

understanding in the family, promoting sports, a public relations campaign for condom use, parent training.

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

บทน�า

 ปัจจุบันสภำพสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จำกควำมเจริญทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบถึงระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศ 

โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน วัยรุ่นเป็นวัยท่ีเชื่อมต่อระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ ควำมก้ำวหน้ำของยุคที่กำรสื่อสำร 

ก้ำวไกลไร้ขอบเขต กำรไหลเวียนของวัฒนธรรมต่ำงชำติ กำรเข้ำถึงสื่อได้ทุกรูปแบบ ไร้ขีดจสำกัด กำรพัฒนำทำงด้ำน

กำรสำธำรณสขุ มกีำรกนิอยูท่ีด่ขีึน้ส่งผลให้เดก็เข้ำสูว่ยัเจรญิพนัธุท์ีเ่รว็ขึน้ และมพีฤตกิรรมทำงเพศทีเ่รว็ขึน้ ขำดควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง จำกสถำนกำรณ์โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2548- 2557)  

พบอตัรำกำรป่วยด้วยโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ทีส่สำคญั หนองใน, ซฟิิลสิ, แผลรมิอ่อนและหนองในเทยีม เพิม่มำกขึน้ 

2 เท่ำ พบในช่วงอำย ุ10-19 ปีเพิม่ขึน้มำกกว่ำ 5 เท่ำในรอบ 10 ปี [1] วยัรุน่กบัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศส่งผลให้โรคตดิต่อ

ทำงเพศสมัพนัธ์เพิม่ขึน้ และอกีปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ (Teenage pregnancy) ประเทศไทยอตัรำกำรคลอดในวยัรุน่

อำยุตส่ำกว่ำ 20 ปี เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จำกข้อมูลสถิติสำธำรณสุขพบว่ำในปี 2546 วัยรุ่น 95,000 คน คลอดบุตรก่อนวัยอันควร 

และปี 2558 มจีสำนวนถงึ 108,300 คน ในจสำนวนนีเ้ป็นกำรคลอดบตุรทีม่อีำยนุ้อยสดุคอื 15 ปี ถงึปีละประมำณ 3,000 คน 

นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีกำรตั้งครรภ์ซส้ำซ้อนมำกถึง 12,700 คน เท่ำกับร้อยละ12.2 ของกำรคลอดในวัยรุ่น [2] ผลกระทบ

จำกกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่มมีำกมำย ทัง้ทำงด้ำนของภำวะสขุภำพ ภำวะโภชนำกำรทีเ่ปลีย่นไปซึง่ส่งผลต่อกำรเกดิภำวะ

โลหติจำงในขณะตัง้ครรภ์ กำรเผชญิกำรเจบ็ครรภ์คลอดทีย่ำวนำนจำกกำรทีร่่ำงกำยไม่พร้อมต่อกำรตัง้ครรภ์ ควำมเสีย่ง

ต่อกำรผ่ำตัดทำงหน้ำท้องส่งผลให้ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิตของมำรดำเพิ่มขึ้น วัยรุ่นยังมีกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย

ที่ไม่พร้อมสสำหรับกำรมีบุตรส่งผลให้ทำรกในครรภ์มีพ้ืนที่จสำกัดทสำให้กำรมีภำวะแทรกซ้อนมำกขึ้น ทำรกเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น รวมทั้งนส้ำหนักแรกเกิดนส้ำหนักตส่ำกว่ำมำตรฐำน เกิดควำมพิกำรทำงสมองได้ นอกจำกนั้นปัญหำทำงด้ำนจิตใจ

และอำรมณ์ของแม่ ส่งผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์บำงรำยอำจตัดสินใจทสำแท้งเถื่อน กำรทอดทิ้งบุตร อีกทั้งปัญหำทำง

ด้ำนเศรษฐกจิ กำรขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ หน้ำทีก่ำรงำน กำรขำดรำยได้ในอนำคต ขำดควำมพร้อมในกำรเลีย้งดบูตุร
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 สสำหรับสถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นในตสำบลดอนตำเพชรน้ัน พบว่ำ มีอัตรำกำรต้ังครรภ ์

ทีไ่ม่พงึประสงค์มปีระมำณร้อยละ 5 ของจสำนวนประชำกรวยัรุน่ในพืน้ทีด้่วยลกัษณะทำงเศรษฐกจิของตสำบลดอนตำเพชร 

ชำวบ้ำนมอีำชพีเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในพืน้ทีค่วำมรบัผดิชอบของตสำบลดอนตำเพชรมจีสำนวนหมูบ้่ำน 13 หมูบ้่ำน 

แบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต้ สสำหรับวัยรุ่นในพื้นที่มีทั้งได้รับกำรศึกษำและไม่ได้รับกำรศึกษำ ส่วนที่รับกำรศึกษำ

เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมต้นในพื้นที่ส่วนหนึ่ง เรียนโรงเรียนประจสำอสำเภอ และในตัวเมืองกำญจนบุรี กำรเดินทำงใช้

รถโดยสำรประจสำทำง และรถรับส่งประจสำ กำรใช้เวลำว่ำงคือ เล่นเกม อินเทอร์เน็ต ขับรถจักรยำนยนต์เล่นในหมู่บ้ำน 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงของบ้ำนเรือนมีทั้งกำรกระจำยตัวของบ้ำนเรือน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เน่ืองด้วยผู้ปกครอง

บำงส่วนต้องออกไปทสำเกษตรกรรม และออกไปทสำงำนนอกพ้ืนที่ ส่งผลให้กำรดูแลให้ควำมสนใจกับบุตรหลำนที่

อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีน้อยไม่เพียงพอ และจำกกำรท่ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่ำ ผู้ปกครองยังเห็นว่ำเรื่อง

เพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง ไม่กล้ำคุยกับลูก ไม่มีเวลำในกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดทสำให้เกิดกำรเรียนรู้เรื่องเพศกันเองใน

กลุ่มวัยรุ่นจำกสื่อที่เข้ำถึงง่ำย กำรขำดกำรควบคุมกำรใช้สื่อและขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครองทำงกองกำรศึกษำ  

ขององค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร จงึได้เลง็เหน็ควำมสสำคญัในกำรสร้ำงแนวป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทำงเพศขึน้ 

โดยได้ขอควำมร่วมมอืจำกทำงสสำนกังำนกองทนุสร้ำงเสรมิสขุภำพในกำรเข้ำมำพฒันำและดแูลป้องกนัปัญหำดงักล่ำว 

ดังนั้นทำงผู้วิจัยได้รับมอบหมำยจำกสสำนักงำนกองทุนสร้ำงเสริมสุขภำพได้มำจัดทสำแนวทำงกำรป้องกันปัญหำ

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในชุมชน โดยเริ่มจำกชุมชน จัดกำรโดยชุมชน แก้ไขโดยชุมชน ดังนั้นทำงคณะผู้วิจัยจึงได้

ทสำงำนร่วมกับ กองกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตสำบล 

บ้ำนหนองโพธิ์ ในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศในวัยรุ่น  

โดยเน้นกำรสร้ำงเกรำะป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหำดงักล่ำวขึน้ในชมุชน โดยมกีำรดสำเนนิงำนจำกคนในชมุชน ในกำรแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยมีหน้ำที่ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงชุมชน หน่วยงำน ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และคอยสนับสนุน 

ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว

 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยชุมชนมีส่วน

ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมทสำ ร่วมประเมิน ร่วมรับผล กำรค้นหำปัญหำเริ่มจำกชุมชน วิเครำะห์โดยชุมชน และแก้ไขด้วย

ชุมชน โดยใช้กระบวนกำร Plan-Do-Study (Check)-Act โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำแนวทำงป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทำงเพศของวัยรุ่นในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชน

 2. เพื่อศึกษำปัจจัยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นในมุมมองของชุมชน

 3. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ขอบเขตกำรศึกษำ

 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำเพือ่พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่จำกผูใ้ห้ข้อมลู

หลกั (Mobilize Stakeholders) ประกอบด้วยตวัแทนแกนนสำจำก อบต.ดอนตำเพชร สมำชกิอบต. ผูน้สำชมุชนทัง้ผูใ้หญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และนักวิชำกำรสำธำรณสุข กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน จสำนวนทั้งหมด 145 คน
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และมีผู้สมัครใจเข้ำร่วมกำรวิจัยจสำนวน 50 คน เป็นกลุ่มวัยรุ่นอำยุระหว่ำง 10-18 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ระยะเวลำที่ทสำกำรศึกษำในระหว่ำงเดือน เมษำยน-มกรำคม 2562

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

 1. แบบสัมภำษณ์เป็นลักษณะคสำถำมแบบปลำยเปิด ใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และสัมภำษณ์รำยกลุ่มประกอบ

ไปด้วยแบบสัมภำษณ์ ควำมหมำยพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่ ปัจจยั/สำเหตสุ่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศ 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่ในชมุชน และกำร

ป้องกันปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศโดยสัมภำษณ์ในกลุ่ม (Mobilize Stakeholders) ดังนี้

  1.1 กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน

  1.2 บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง

  1.3 ผู้นสำชุมชนครู องค์กรที่เกี่ยวข้อง

  1.4 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน

  ผู้วิจัย ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองควำมรู้ เน้ือหำ โดยกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และกำรศึกษำระเบียบวิธีวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย

 2. แบบวัดควำมรู้เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศและแบบวัด

พฤตกิรรมเส่ียงทำงเพศสสำหรบัวยัรุน่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรม ซึง่จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ควำมรู ้เจตคติ

มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ [5][6]

กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล

 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องมือจำก

ผูท้รงคณุวฒุ ิจสำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ อำจำรย์ประจสำสำขำวชิำสำธำรณสขุศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏั

เพชรบุรี จสำนวน 1 คน อำจำรย์ประจสำสำขำวิชำกำรพยำบำลสูตินรีเวช คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 1 คน 

และอำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำนวน 1 คน เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์

ของข้อมูลก่อนนสำเสนอ

กระบวนการศึกษา ขั้นตอนกำรดสำเนินกำรวิจัยแบ่งขั้นตอนกำรดสำเนินงำน เป็น 4 ขั้นตอนกล่ำวคือ

 ขั้นที่ 1 (Plan) กำรเตรียมพร้อมของพื้นที่โดยทสำควำมเข้ำใจกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Mobilize Stakeholders)

ประกอบด้วยตัวแทน อบต.ดอนตำเพชร สมำชิก อบต. กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่ และ  

นักวิชำกำรสำธำรณสุข เข้ำประสำน และประชุมกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำนจสำนวนทั้งหมด 145 คน เพื่อ

กสำหนดทมีดสำเนนิกำรชีแ้จงโครงกำรและประชมุเชงิปฏบิตักิำรในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

ของชุมชนซึ่งได้มีกำรประชุมในกำรเก็บข้อมูลทีละกลุ่ม ในกำรทสำควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และนสำข้อมูลที่ได้จำก

ของทกุกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั นสำมำวเิครำะห์ร่วมกนัอกีครัง้ในกำรดสำเนนิงำนเพือ่พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรม

เสี่ยงทำงเพศ

 ขั้นที่ 2 (Do) ดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน โดยให้เยำวชนท่ีเป็นวัยรุ่นในพ้ืนท่ีได้เป็นต้นแบบในกำรจัดกิจกรรม กำรสร้ำงควำมรักและควำมเข้ำใจกันใน

ครอบครัว กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ทักษะสสำหรับกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ เพื่อ

สร้ำงเป็นแนวทำงในกำรพฒันำกระบวนกำรป้องกนัควำมเสีย่งพฤติกรรมทำงเพศสสำหรบัชุมชน โดยได้ร่วมมอืกบัหน่วย

งำนในชมุชน บ้ำน โรงเรยีน องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล อสม. ผูน้สำชุมชนในกำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดักจิกรรม โดยม ี

กำรจดักจิกรรม 1 ครัง้ วดัก่อนและหลงัของกำรดสำเนนิกจิกรรมว่ำผลจำกกำรดสำเนนิกจิกรรมส่งผลต่อเจตคติ และควำมรู ้
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ในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศอย่ำงไร และนสำผลมำวิเครำะห์

 ขัน้ท่ี 3 (Act) ดสำเนนิกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่โดยทสำร่วมกบัชมุชน ชมุชน

มีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำร นสำผลจำกกำรจัดกิจกรรมในกำรดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง 

ทำงเพศในวัยรุ่น (DO) มำประชุมร่วมกันกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้นสำชุมชน สมำชิก อบต. กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่ และนักวิชำกำรสำธำรณสุข จสำนวน 50 คน ในกำรสร้ำงและพัฒนำแนวทำงที่ยั่งยืน

ในชุมชน

 ขั้นที่ 4 (Check) ปรับปรุงแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่นโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ให้เหมำะสมกับพื้นที่มำกที่สุด โดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Mobilize Stakeholders) ประกอบด้วยตัวแทนแกนนสำจำก 

อบต.ดอนตำเพชร สมำชกิ อบต. ผูน้สำชมุชนทัง้ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุและนกัวชิำกำร

สำธำรณสุข จสำนวน 16 คน เพื่อยืนยันควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง นสำเสนอหรือคืนข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อให้สำมำรถกสำหนด

เป็นนโยบำยท้องถิ่นได้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณด้วยสถิติ ควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย สสำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์

ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) ซึ่งกำรวิเครำะห์ตีควำมจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำกำรวิเครำะห์

ข้อมลูจะเริม่กระทสำไปพร้อม ๆ  กบักำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผูศ้กึษำได้ข้อมลูจำกกำรถอดเทปบนัทกึกำรให้สมัภำษณ์

เชงิลกึ เขยีนออกมำเป็นตวัอกัษรในทกุ ๆ  คสำพดู รวมทัง้ได้ข้อมลูจำกกำรบนัทกึส่วนตัวเกีย่วกบั อำกปักรยิำ สิง่แวดล้อม 

และควำมรู้สึกของผู้ให้สัมภำษณ์ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนสำมำวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้

สรุปผลการวิจัย

 1. สถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชน

 ควำมหมำยพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชนหมำยถึง พฤติกรรมที่ทสำให้เสี่ยงต่อกำร

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีกำรป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศตำมมุมมองของชุมชนคือ 

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปนี้ คือ

  1) กำรติดโซเชียลมำกเกินไป

  2) กำรแอบเที่ยวกลำงคืน

  3) กำรอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ำมในที่ลับตำคน

  4) กำรที่ผู้หญิง/ผู้ชำย แอบนัดกันมำหำที่บ้ำน

  5) ตั้งท้องตั้งแต่อำยุน้อย

  6) กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยำงอนำมัย

 สถานการณ์วัยรุ่นในชุมชน

 กลุม่วยัรุน่ในชมุชน พบว่ำ มทีัง้สนใจเรยีน และไม่ใส่ใจในกำรเรยีน วยัรุน่บำงคนช่วยผูป้กครองทสำงำนบ้ำนตำม

ที่รับมอบหมำยและเข้ำไปช่วยทสำเกษตรกรรมท่ีบ้ำนหลังจำกเลิกเรียน มีบำงส่วนเล่นอินเทอร์เน็ต ติดเกม เล่นเฟซบุ๊ก 

ไม่ช่วยงำนบ้ำน บำงคนชวนกันขับมอเตอร์ไซค์ออกไปในหมู่บ้ำน ชวนกันไปเล่นนส้ำ บำงคนมีเริ่มคบเพื่อนต่ำงเพศ

 กลุ่มผู้ปกครอง ผู้นสำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ควำมรับผิดชอบค่อนข้ำงน้อย ถ้ำไม่

บอกให้ช่วยทสำงำนกจ็ะไม่ช่วย ตืน่สำยต้องปลกุให้ตืน่ตลอด ดือ้รัน้ เมือ่มกีำรว่ำกล่ำวตกัเตอืน จะโต้ตอบแสดงท่ำทำงไม่

พอใจใจร้อน ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ จะเชื่อเพื่อนมำกกว่ำผู้ปกครอง ชอบรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อน ชอบเล่นเกมติดโทรศัพท์ 
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ผู้หญิงมำหำผู้ชำยถึงบ้ำนเมื่อชอบและแอบมีอะไรกันในบ้ำนตนเอง บำงคนชอบขับรถซิ่งในหมู่บ้ำน

 “ชอบพำผู้ชำยเข้ำบ้ำนและมีอะไรกัน เมื่อพอใจในผู้ชำยและอยำกได้” (ผน. 2 : 38 ปี)

 “ไม่ช่วยงำนบ้ำนเลย เล่นแต่โทรศัพท์ ไม่นอน เบื่อมำก” (ผปค. 14 : 52 ปี)

 “ไปโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนผู้ปกครอง ไม่เคยรู้”  (ผน. 10: 40 ปี)

 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ

 ตำมมุมมองของชุมชน ประกอบด้วย 1) ธรรมชำติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) สื่อสังคมโซเชียล 4) ประเพณี 

วัฒนธรรม

  2.1 ธรรมชำติของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนำกำรปรับเปลี่ยนจำกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ทั้งด้ำนร่ำงกำย 

กำรเริ่มมีลักษณะทำงเพศ ฮอร์โมนท่ีเปลี่ยนไป ได้แก่ กำรมีหน้ำอกในวัยรุ่นหญิง กำรมีหนวด และกำรเปลี่ยนแปลง 

ของเสยีงในวยัรุน่ชำย อำรมณ์ทีเ่ปลีย่นไป หงดุหงดิง่ำย อำรมณ์ฉนุเฉยีว ขณะเดยีวกนักม็กีำรเปลีย่นแปลงในพฒันำกำร

ด้ำนอื่น ๆ เช่น มีควำมสนใจในเพศตรงข้ำม อยำกรู้ อยำกลองกล้ำแสดงออกเพิ่มมำกขึ้นสอดคล้องกับกำรศึกษำ 

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ ท่ีพบว่ำ ปัจจัยด้ำนพัฒนำกำรของวัยรุ่น 4 ด้ำน คือ ร่ำงกำย อำรมณ์ 

จิตใจ สังคมและสติปัญญำ [7] “ผู้หญิงกล้ำแสดงออกเพิ่มขึ้น กล้ำแซวผู้ชำยที่ตนเองสนใจ ถ้ำชอบก็จะไปหำถึงบ้ำน  

แสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของ” ญ 2: 13 ปี

  2.2 ครอบครวั สถำบนัครอบครวัมส่ีวนทสำให้เกดิพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่ เป็นส่วนใหญ่ เนือ่งจำก

พ่อแม่ ไม่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ไม่เป็นต้นแบบให้กับลูกเด็กก็เกิดกำรเลียนแบบพ่อแม่ พ่อแม่ไม่สนใจลูก มัวแต่ทสำงำน 

ปล่อยให้วยัรุน่อยูก่บัสือ่และเทคโนโลย ีขำดคสำแนะนสำทีถ่กูต้อง พลำดพลัง้ได้ง่ำยกำรไปทสำงำนต่ำงพืน้ที ่ทิง้ลกูไว้กบั ปู่ 

ย่ำ ตำ ยำย ที่แก่ชรำ ซึ่งไม่มีควำมสำมำรถในกำรสอนในเรื่องต่ำง ๆ ได้ ตำมใจบุตรหลำนในทำงที่ผิด พ่อแม่ผู้ปกครอง

มีบทบำทสสำคัญในกำรให้คสำแนะนสำที่ดีโดยเฉพำะในเรื่องเพศ [8] “พ่อแม่บำงคน ไม่สนใจทสำงำน อยู่ไปวัน ๆ ลูกก็จะ

ทสำแบบเดียวกันกับพ่อแม่ก็มีให้เห็น ในหมู่บ้ำนที่ผ่ำนมำพ่อแม่ไม่มีเวลำอยู่กับลูก จะทิ้งไว้กับปู่ย่ำ ตำมใจ ไม่ตักเตือน 

รักมำก” ฝน 8 : 45 ปี

  2.3 ส่ือสังคมโซเชียล กลุ่มวัยรุ่นติดโทรศัพท์มำกเกินไป เล่นเกม ทสำให้อยู่แต่ในโลกส่วนตัว พ่อแม ่

ผู้ปกครองตำมไม่ทัน และมีสิ่งยั่วยุที่มำกขึ้น มีกำรตั้งรหัสให้พ่อแม่เข้ำไปดูไม่ได้ และมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตมำกเกินไป 

ไม่สนใจเรียน ชอบนัดกันทำงโทรศัพท์และไปเที่ยว สอดคล้องกับกำรศึกษำเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ทำงเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น พบว่ำ กำรเข้ำถึงส่ือที่มำกเกินไป จะทสำให้เข้ำถึงส่ือที่แสดงถึง 

สิ่งกระตุ้นทำงเพศได้ง่ำย [9] “ห้องอินเตอร์เน็ตประจสำชุมชนไม่มีใครควบคุมกำรใช้งำน กำรดูแลในเรื่องกำรเข้ำใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม” ส 2 : 44 ปี

  2.4 ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนไม่มีกิจกรรมที่จะช่วยทสำให้สำมำรถดึงกลุ่มวัยรุ่นให้ทสำ กลับมำทสำ

กจิกรรมในชมุชน ขำดกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกภำครฐัในกำรเข้ำมำดแูล อยำกส่งเสรมิให้มกีจิกรรมในชมุชนเพือ่

ดึงให้วัยรุ่นไม่เที่ยวนอกพื้นที่และช่วยกันคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงำม

“อยำกให้จดักจิกรรมเหมอืนปีก่อน ๆ  ให้กลุม่วยัรุน่ได้มกีจิกรรมทสำ มกีำรส่งเสรมิกำรแสดงออกทีถ่กูต้อง และมกีำรหำ

รำยได้เล็ก ๆ น้อย ๆ” อสม. 34 : 25 ปี

 3. กำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมสี่ยงทำงเพศ แนวทำงในกำรพัฒนำปัญหำเพื่อป้องกันพฤติกรรม

เสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่นในเขตชุมชน ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ได้แนวทำงดังนี้

  3.1 กำรสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว กำรสือ่สำรทีท่สำให้เกดิควำมเข้ำใจทีด่รีะหว่ำงวยัรุน่และผูป้กครอง [8]

  3.1 กำรจดัหำวสัดอุปุกรณ์กฬีำให้วยัรุน่และประชำชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัในกำรออกกสำลงักำย
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 3.3 กำรจัดสื่อประชำสัมพันธ์ ในกำรรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น

 3.4 กำรหำงบสนับสนุนกำรทสำกิจกรรมกลุ่มในวัยรุ่นในชุมชน มีงำนศึกษำวิจัยพบว่ำ สภำพแวดล้อมทำงสังคม

ที่ชุมชนที่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่มีกำรปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ขำดควำมสำมัคคี แข่งขันกัน ถือเป็นปัจจัยภำยนอก

ที่มีควำมสสำคัญต่อกำรเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของเยำวชน [10]

 3.5 กำรจัดหำถุงยำงอนำมัยในกำรแจกจ่ำยสสำหรับวัยรุ่นในชุมชน และเน้นกำรรณรงค์กำรใช้ถุงยำงอนำมัย

 3.6 กำรสอนให้ผู้ปกครองเข้ำใจถึงพัฒนำกำรของวัยรุ่นและกำรส่ือสำรกับวัยรุ่นที่เหมำะสม และเรื่องกำร

แสดงออกที่เหมำะสมของวัยรุ่นในชุมชน

 4. ผลการด�าเนินกิจกรรม

 กำรดสำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ ่นในพื้นที่ ดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี กำรจัดกิจกรรมนสำร่อง ในกำรให้ควำมรู้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในเรื่องของกำรป้องกัน

พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ ดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น โดยมีกำรจัดกิจกรรม

ร่วมกับชุมชน เยำวชนที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ สร้ำงให้เกิดกำรตระหนักรู้ตนเอง กำรจัดกำรตนเอง กำรตระหนักรู้สังคม 

สำมำรถตัดสินใจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และเพิ่มทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้กับชุมชนได้นสำ

มำจัดเป็นแผน หรือเป็นตัวอย่ำงในกำรดสำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่งพบว่ำเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของกลุ่ม

วัยรุ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.4 (Table1) และสสำหรับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศนั้น พบว่ำ วัยรุ่นใน

ชมุชน มพีฤตกิรรมเส่ียงทำงเพศอยูใ่นระดบัตสำ่คดิเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมำคอื มพีฤติกรรมเสีย่งทำงเพศระดบัปำนกลำง 

ร้อยละ 34.6 (Table 2) ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรม (Do-Act) นั้นมีระดับของเจตคต ิ

ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศสูง ซึ่งจะส่งผลให้ควำมเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศนั้นน้อย สอดคล้องกับผลของ 

กำรวัดระดับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ซึ่งมีกำรศึกษำในเรื่องของปัจจัยทสำนำยพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้กล่ำวว่ำ ควำมรู้ 

(Table 3) และเจตคติทำงเพศมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [1]

Table 1 Attitude sexual risk behavior

ระดับของเจตคติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

เจตคติระดับตส่ำมำก - -

เจตคติระดับตส่ำ - -

เจตคติระดับปำนกลำง - -

เจตคติระดับสูง 34 65.4

เจตคติระดับสูงมำก 18 34.6

รวม 52 100

Table 2 Sexual risk behaviors

ระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศตส่ำ 24 46.2

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับปำนกลำง 18 34.6

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับสูง 10 19.2

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับสูงมำก - -

รวม 52 100
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Table 3 Compare score between pre-test and post-test

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
t p-value

คะแนนทักษะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ก่อนรับกำรอบรม (pre - test) 8.38 .153 -14.230 .000

หลังรับกำรอบรม (post – test) 12.46 .240

ที่ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ค่ำสถิติ t มีค่ำ -14.230 ค่ำ Sig.(2 tailed) มีค่ำ.000 ซึ่งน้อยกว่ำ ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 

0.05 แสดงว่ำ คะแนนทดสอบควำมรู้ในเรื่องของทักษะกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ที่

ได้ทสำกำรทดสอบก่อนและหลังอบรม เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล

 จำกกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรสร้ำงรูปแบบกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียง

ของวัยรุ่น โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์

ที่น่ำสนใจในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้

 1. กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่น 

ประกอบด้วย

  1.1. กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนวิเครำะห์ปัญหำ และหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ รวมถึงกำรพิจำรณำ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ เป็นกำรสร้ำงพลังอสำนำจชุมชน เป็นกำรเปิดโอกำสให้แกนนสำชุมชนในแต่ละภำคส่วนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมสะท้อนสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พฤติกรรมที่ก่อให้กิดผลกระทบต่อชุมชน ก่อให้เกิดพลัง

ในกำรขับเคลื่อน กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชน โดยกำรใช้วิจำรณญำณ และสถำนกำรณ์ปัญหำในชุมชนเป็นปัจจัย 

เพื่อพิจำรณำแนวทำงแก้ไข

 อีกทั้งจะเห็นว่ำชุมชนมีกำรค้นหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยศักยภำพและพลังที่มีอยู่ ใช้ทรัพยำกรที่มี

ในชุมชนนั้น ๆ จึงกล่ำวได้ว่ำ อสำนำจของชุมชนจะก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชนมำกน้อยเพียงใดจะมีผลจำก  

1) กำรมส่ีวนร่วมในกำรดสำเนนิกจิกรรมร่วมกนั 2) กำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีเ่พยีงพอ 3) มกีำรแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำร

ร่วมกัน 4) กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องรุจำ ภู่ไพบูลย์, มณี อำภำนันทกุล, สุจินดำ จำรุพัฒน์ 

และวฒันำ เทยีมปฐม [12] กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงพลงัอสำนำจชมุชนเป็นกำรดสำเนนิกำรภำยในชมุชนใช้แหล่งประโยชน์ต่ำง ๆ  

ทีม่อียูใ่นชมุชน เพือ่ให้เกดิกำรสร้ำงสรรค์ภำยในชมุชน เช่นเดยีวกบักำรศกึษำของกิง่แก้ว สวุรรณครี,ี นพพร จนัทร์นสำชู 

และนรินทร์ สังข์รักษำ [13] ที่พบว่ำ รูปแบบกำรสร้ำงพลังอสำนำจของชุมชนเพื่อกำรจัดทสำแผนของชุมชนมี 6 กิจกรรม

ประกอบด้วย ควำมตระหนักถึงควำมสสำคัญของแผนชุมชน กำรจัดตั้งทีมทสำแผนชุมชน กำรพัฒนำศักยภำพชุมชน และ

กำรส่งเสริมควำมภูมิใจให้ชุมชน

  1.2 กำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นจำกกระบวนกำรค้นหำปัญหำจำก

สถำนกำรณ์ที่พบในชุมชน พบว่ำ มีกระบวนกำรและกลวิธีในกำรแก้ปัญหำของชุมชน คือ 1) กำรสร้ำงจิตสสำนึกใน

เรือ่งของพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศ ทสำให้กลุม่เป้ำหมำยทัง้ ตวัวยัรุน่ ผูป้กครองได้มคีวำมตระหนกัรูต่้อปัญหำ กสำหนดและ 
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คำดหวังต่ออนำคตตนเอง ทสำให้วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำวิธีคิดของตนเอง เช่นเดียวกับ 

กำรศกึษำของ รถัยำนภศิ พละศกึ, เบญจวรรณ ถนอมชยะวชั และ ภคมล ทรงเลศิ [14] ทีพ่บว่ำ กระบวนกำรในกำรป้องกนั

กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ต้องมกีำรสร้ำงกำรเรยีนรูใ้ห้ตระหนกัต่อปัญหำ กำรเปิดโอกำสให้คดิวเิครำะห์ และกำรดสำเนนิกำร

สะท้อนคดิ เพือ่ให้เกดิกำรเรยีนรูแ้ละนสำไปใช้ในอนำคต 2) กำรมุง่ปรบัสภำพของสิง่แวดล้อมในชมุชนเพือ่ดงึศกัยภำพ

ของชุมชนที่มีอยู่เพื่อช่วยในกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ กำรดสำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม กำรมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมภำยใต้กำรดแูลเอำใจใส่ของชมุชน จะช่วยลดควำมเสีย่งของกำรมพีฤตกิรรมทำงเพศทีไ่ม่ถกูต้องได้

 2. ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันปัญหำพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ พบว่ำ 

กระบวนกำรดังกล่ำวพบว่ำ ท้ังตัวชุมชน ผู้ปกครอง และตัววัยรุ่น สำมำรถพัฒนำและเกิดกำรเรียนรู้ปัญหำซึ่งกันและ

กันสำมำรถเข้ำใจโดยใช้พ้ืนฐำนของควำมรักท่ีมีอยู่ในครอบครัวมำช่วยเป็นเกรำะป้องกัน มีกำรพูดคุย กำรสื่อสำรกัน

มำกขึ้น ชุมชนตระหนักถึงควำมสสำคัญของปัญหำ สร้ำงเกรำะในกำรป้องกันด้วยศักยภำพของชุมชน สร้ำงกิจกรรม  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวัยรุ่นในชุมชน และกระบวนกำรแก้ปัญหำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน ตระหนักรู้ถึงปัญหำ 

เหน็ควำมสสำคญัมำกขึน้เช่นเดยีวกบัผลกำรศกึษำของอมรรตัน์ เชิงหอม, มลวิรรณ สรรคชำ, สญัทติย์ ชอนบรุ ีและสสำเรงิ  

อ่อนสมัพนัธ์ [15] ทีพ่ฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกำรปลกูจติสสำนกึสจุรติ ให้กบันกัเรยีน โรงเรยีนบ้ำนหำดแพง 

(หำดแพงวทิยำ) โดยใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกำรปลกูจติสสำนกึสจุรติ คอื 1) กจิกรรมกำรปลกูฝัง 2) กจิกรรม

กำรป้องกนั 3) กจิกรรมประสำน พบว่ำ นกัเรยีนโรงเรยีนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวทิยำ) มคีณุลกัษณะควำมสจุรติ ระดบั

คุณภำพดีเยี่ยมร้อยละ 75.63 ระดับคุณภำพดีร้อยละ 21.94 และระดับผ่ำนร้อยละ 2.43 นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหำดแพง 

(หำดแพงวิทยำ) มีคะแนนคุณลักษณะควำมสุจริตหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ

 แนวทางการน�าผลการศึกษาไปใช้

 1. กำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่โดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนต้องมกีำรดสำเนนิ

กำรอย่ำงต่อเนือ่ง กำรดสำเนนิงำนในวยัรุน่เป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลำในกำรปรบัทศันคต ิทัง้ในระดบัตวัวยัรุน่ ครอบครวั และ

ชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำนำน จึงจะเห็นผลของกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในกำรที่จะร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทสำ

 2. ต้องมีกำรเสริมพลังอสำนำจในทุกระดับ กระตุ้นและประสำนงำนในองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยชุมชนเอง เพื่อให้

เกิดแนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันพฤติกรรมทำงเพศโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง

 3. ในกำรดสำเนนิกจิกรรมกลุม่วยัรุน่ ต้องเข้ำใจถงึกลุม่วยัรุน่ สร้ำงสมัพนัธภำพควำมคุน้เคยก่อน บำงครัง้ต้องใช้

ระยะเวลำนำนในกำรศกึษำ ประเมนิสภำพปัญหำของวยัรุน่ทีเ่กดิขึน้อย่ำงแท้จรงิในชมุชน ถงึจะสำมำรถกำรแก้ไขร่วม

กันได้ตรงประเด็นปัญหำ

 แนวทางการศึกษาต่อไป

  1. กำรดสำเนินกิจกรรมค่ำย กลุ่มผู้ปกครองและวัยรุ่น ในเรื่องกำรส่ือสำรเรื่องเพศที่เข้ำใจตรงกันใน

ครอบครัว ในกำรช่วยเฝ้ำระวังเรื่องเพศ

  2. ขยำยเครือข่ำยกำรดูแลวัยรุ่นในชุมชน โดยพัฒนำศักยภำพของอสม. และวัยรุ่นแกนนสำชุมชนให้มี

ศักยภำพที่เพียงพอ
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