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บทคัดยอ
ตามลําดับ วิเคราะหขอ มูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน
ผลการวิจยั พบวานักเรียนทีม่ กี ารคิดวิเคราะหระดับ
ปานกลาง ระดับสูง และระดับตํ่า มีรอยละ 52.63, 41.88
และ 5.49 ตามลําดับ นักเรียนรอยละ 82.84 ไมมพี ฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ และที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับสูง
ปานกลาง และนอย พบรอยละ 8.92, 7.78 และ 0.46 ตาม
ลําดับ การคิดวิเคราะหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศในทางลบระดับตํา่ (r = -0.264) อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

การวิจยั เชิงบรรยายหาความสัมพันธนี้ มีวตั ถุประสงค
เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ
ความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายทีเ่ ขารวมโครงการสงเสริมเพศศึกษา
รอบดานสําหรับเยาวชนในสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ภาคใตตอนบน จํานวน 437 คน เลือกโดยการสุม แบบแบง
ชั้น เครื่องมือวิจัยมี 3 สวน สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล สวนที่ 2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห สวนที่
3 แบบประเมินพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน หาความ
เทีย่ งของเครือ่ งมือวิจยั ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค
ของแบบประเมินสวนที่ 2 และ 3 เทากับ 0.82 และ 0.89
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Abstract
This descriptive correlational study aimed to describe the critical thinking and sexual risk behaviors
among adolescents and its relation. A sample of 437 high school students who joined in comprehensive sex
education enhancing project for the youth in 4 upper-southern provinces, was selected using stratified
random sampling. Data were collected using the questionnaires which composed 3 parts: 1) personal data,
2) critical thinking, and 3) sexual risk behaviors. The Cronbach’s coefficient alpha of the questionnaires part
2 and 3 were 0.82 and 0.89 respectively. Frequency, percent, mean, standard deviation, and Pearson
correlation were used in data analysis.
The results were as follows. (1) The students who had critical thinking at the high, moderate, and low
levels were 41.88, 52.63, and 5.49 percents respectively. Students who had no sexual risk behaviors were
82.84 percents, but those who had sexual risk behaviors at the high, moderate, and low levels, were 8.92,
7.78, and 0.46 percents respectively. (2) There was significantly negative relationship between critical
thinking and sexual risk behaviors (r = -0.264) at p < .01.

ความสําคัญของปญหา
สถานการณปญ
 หาทางเพศของวัยรุน เปนประเด็น
ทีส่ งั คมไทยและทัว่ โลกตระหนักถึงความสําคัญและผลักดัน
ใหเกิดการแกไขอยางเรงดวน ผลการสํารวจเด็กไทยกับ
สถานการณเดนรอบป 2551 พบเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป
จํานวนมากถึง 3,000 คนตอปตอ งเปนแมทงั้ ทีย่ งั ขาดความ
พรอมในทุกดาน ทุกวันมีวยั รุน ไทยตัง้ ครรภโดยไมไดตงั้ ใจ
วันละกวา 700 ราย และคลอด 336 ราย แปลวามีการ
ตั้งครรภแตไมคลอด ซึ่งอาจหมายถึงการทําแทงถึงวันละ
400 ราย (เบญจพร ปญญายง, 2553) มีการประมาณการ
วาหญิงไทยยุติการตั้งครรภสูงถึงปละ 300,000 ราย ใน
จํานวนดังกลาวยืนยันวามีผูหญิงที่ประสบปญหาการติด
เชื้ออยางรุนแรงภายหลังการทําแทงรอยละ 40 และอัตรา
การเสียชีวติ ของผูท าํ แทงมีถงึ 300 ตอแสนประชากร (องค
การแพธ มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 2551)
สถานการณปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอพัฒนาการ

ของบุคคลและการพัฒนาสังคมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ซึ่งไมสามารถประมาณการคาความเสียหายได
ผลจากพัฒนาการตามธรรมชาติของวัยรุน ทีม่ โี อกาส
เกิดความเสี่ยงทั้งทางรางกายและจิตใจ การไมมีความรู
ความเขาใจทีถ่ กู ตองเรือ่ งเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ
การไมมีระบบสงตอเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนและประคับ
ประคองระหวางเครือขายผูเ กีย่ วของ รวมทัง้ ลักษณะสังคม
และสภาพแวดลอมปจจุบัน สงผลใหพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุนเพิ่มสูงขึ้น (Santelli, Carter, Orr, & Dittus,
2009) ผลการวิเคราะหชอ งวางการทํางานสรางเสริมสุขภาวะ
ทางเพศสําหรับเด็กและเยาวชนกวาทศวรรษทีผ่ า นมา พบ
วาการมุงเนนใหความรู การสั่งสอนใหรักนวลสงวนตัว
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนได (Aguirre, Santillan,
Allen, Llerenas, Valdez, & Ponce, 2004; Kohler,
Manhart, & Lafferty, 2008) สิ่งสําคัญและจําเปนคือการ
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ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับขอมูลอยางถูกตองและรอบ
ดาน (Gavin, Galavotti, Dube, McNaghten, Murwirwa,
Khan, et al., 2006) การใหความรูเ ชิงลึกดานการเปลีย่ นแปลง
ทางชีววิทยารวมกับการรูเทาทันและสามารถปรับตัวกับ
การเปลีย่ นแปลงดานเพศ (Zamora, Romo, & Au, 2006)
พรอมกับการสงเสริมทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบ ทักษะ
ที่จําเปนในการจัดการความผูกพันกับผูอื่น (Magnani,
MacIntyre, Karim, Brown, & Hutchison, 2005) รวมทั้ง
การจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
สงเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัยและรับผิดชอบ
ทัง้ ในกลุม เพือ่ น ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน (Cartagena,
Veugelers, Kipp, Magigav, & Laing, 2006; Roberts,
Oyun, Batnasan, & Laing, 2005) ที่มุงเนนใหวัยรุนเกิด
การคิดวิเคราะหคอื ทางออกของการแกไขปญหาทีส่ ามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับวัยรุนไดอยางยั่งยืน
ผลการสํารวจตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนภาคใต
ตอนบนของนัยนา หนูนิลและสายฝน เอกวรางกูร (2554)
พบวาตนทุนชีวิตดานพลังตัวตนของเด็กและเยาวชนมีคา
ตํา่ ทีส่ ดุ รองลงมาคือพลังครอบครัว พลังปญญา(โรงเรียน)
พลังเพื่อน และพลังชุมชน ตามลําดับ โดยพบวาการคิด
วิเคราะหของเด็กและเยาวชนสงผลตอการเกิดพฤติกรรม
เสีย่ งทุกดานรวมทัง้ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ การสรางเสริม
การคิดวิเคราะหจึงถือเปนการติดอาวุธทางปญญา ดวย
การใหอาํ นาจดานสุขภาพแกเด็กและเยาวชนในการตัดสิน
ใจเลือกและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการเลือกบนพื้นฐาน
ของการมีขอมูลที่ถูกตอง รอบดาน (Kohler, Manhart, &
Lafferty, 2008) ใหเกิดเปนภูมคิ มุ กันตนเอง เกิดตนทุนชีวติ
ทีต่ อ เนือ่ งตอการเกิดสุขภาวะทางเพศ (Klein, Sabaratnam,
Pazos, Auerbach, Havens, & Brach, 2005)
ปจจุบันหลายฝายใชวิธีการแกไขปญหาดวยการ
รณรงคใหวัยรุนเกิดการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความ
สามารถในการควบคุมจัดการพฤติกรรมของตนเองทีท่ นั สมัย
สอดคลอง เทาทันกับสถานการณและอิทธิพลดานการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม คานิยม สื่อ วัฒนธรรม สภาพ
แวดลอมทีค่ กุ คาม ลอแหลม งายตอการเกิดพฤติกรรมเสีย่ ง
และเปนอันตรายตอสุขภาพทางเพศ (องคการแพธ, 2550)
อยางไรก็ตาม การทํางานดังกลาวยังไมมีหลักฐานเชิง
ประจักษในการสนับสนุนวาการคิดวิเคราะหมคี วามสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือไม อยางไร ผูวิจัยในฐานะ
ผูท าํ งานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศสําหรับวัยรุน จึงทําการ
ศึกษาเรื่องนี้เพื่อนําความรูที่ไดไปดําเนินการพัฒนาวัยรุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาการคิดวิเคราะหและพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของวัยรุนในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต
ตอนบน
2. หาความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับ
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน ในสถานศึกษาเขตพืน้ ที่
4 จังหวัดภาคใตตอนบน

สมมติฐานการวิจัย
การคิดวิเคราะหมคี วามสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุนในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 4 จังหวัด
ภาคใตตอนบน

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการวิจยั เชิงบรรยายหาความ
สัมพันธ (Descriptive correlational design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายที่กําลังศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่
4 จังหวัดภาคใตตอนบนทีเ่ ขารวมโครงการสงเสริมเพศศึกษา
รอบดานสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554
จํานวน 60,315 คน ซึ่งอยูในจังหวัดกระบี่ 11,338 คน
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พังงา 8,170 คน ระนอง 5,740 คน และนครศรีธรรมราช
35,067 คน
กลุมตัวอยาง ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณโดยใช
สูตรของ Yamane (1967) กําหนดความคลาดเคลื่อน
ไมเกิน .05 ไดจํานวน 397 คน ผูวิจัยเพิ่มจํานวนกลุม
ตัวอยางจากทีค่ าํ นวณไดรอ ยละ 10 เพือ่ ปองกันการสูญหาย
ของขอมูล รวมจํานวน 437 คน สุม เลือกตัวอยางแบบแบง
ชัน้ โดยจัดแบงโรงเรียนตามเขตพืน้ ทีข่ องจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบี่ พังงา และระนองและตามประเภทของโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส แลวสุมอยางงาย
เลือกโรงเรียนจาก 4 จังหวัดๆ ละ 6 แหง ที่เปนโรงเรียน
ขยายโอกาส 3 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แหง รวม
24 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส เลือกเฉพาะนักเรียน
มัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 2 และโรงเรียนมัธยมศึกษา เลือกเฉพาะ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5
เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบ
ดวย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาของบิดามารดา
สถานภาพสมรสของบิดามารดา ความเพียงพอของรายได
ในครอบครัว บุคคลทีน่ กั เรียนอาศัยอยูด ว ยในปจจุบนั การ
รับรูร ะดับความสัมพันธของนักเรียนกับครอบครัว และการ
รับรูระดับความสัมพันธของนักเรียนกับเพื่อน การตอบใช
มาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
และไมดีเลย
สวนที่ 2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห ผูว จิ ยั พัฒนา
ขึน้ ประกอบดวย การคิดวิเคราะหตอ สถานการณเสีย่ งทาง
เพศ และการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน จํานวน 10 ขอ
เปนแบบมาตรประมาณคา ใหคะแนนตั้งแต 1 (นอยที่สุด)
ถึง 5 (มากที่สุด) แปลผลระดับ ใชคะแนนรวม คือ 10-19
ระดับตํ่า 20-39 ระดับปานกลาง และ 40-50 ระดับสูง
สวนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของ
วัยรุน ของจรรยา เศรษฐพงศ (2549) ซึง่ แปลเปนภาษาไทย
จาก The Youth Health Risk Behavior Survey: YRBS

(CDC, 2005) มีจาํ นวน 6 ขอ หากมีประสบการณ/มีปจ จัย
เสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัยให 1 คะแนน ไมเคย
มีประสบการณ/ไมมีปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่
ไมปลอดภัยให 0 คะแนน รวม 6 คะแนน แปลระดับของ
พฤติกรรมเสี่ยง โดยใชคารอยละของคะแนนรวม คือ 0%
ไมมี นอยกวา 50% หมายถึงมีนอย 51-75% หมายถึง
มีปานกลาง และ มากกวา 75% หมายถึงมีสูง
หาคาความความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน
การคิดวิเคราะหโดยผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 3 ทาน ประกอบ
ดวย อาจารยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญดานการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุนจํานวน 2 ทาน และเจาหนาที่
สาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศของวัยรุน จํานวน 1 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลอง
รายขอ (IOC) อยูร ะหวาง 0.67-1.00 หาคาความเทีย่ งโดย
นําไปใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายซึง่ มีลกั ษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยางจํานวน 40 คน
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ของแบบประเมินสวนที่ 2 และ 3 เทากับ 0.82
และ 0.89 ตามลําดับ
วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยผูวิจัยและ
ผูช ว ยวิจยั จํานวน 4 คน แจกแบบสอบถามแกนกั เรียนเปน
รายบุคคลในหองเรียน ใหเวลาตอบประมาณ 15-20 นาที
และเก็บกลับคืนเมื่อนักเรียนตอบเสร็จ ตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูลไดแบบสอบถามกลับคืนที่มีการตอบ
ครบถวนจํานวน 437 ชุด
การพิทกั ษสทิ ธิก์ ลุม ตัวอยาง การวิจยั นีเ้ ปนสวน
หนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพศศึกษารอบดานและการพัฒนาเยาวชน
เชิงบวกเพือ่ เสริมสรางทุนชีวติ เด็กและเยาวชน: กรณีศกึ ษา
โรงเรียนในสีจ่ งั หวัดภาคใตตอนบน นครศรีธรรมราช กระบี่
พังงา ระนอง ไดรับการอนุมัติทําวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ตามเอกสารรับรองเลขที่ 52/048 ผูวิจัยใหขอมูลที่จําเปน
แกกลุมตัวอยางและใหสิทธิ์ในการตัดสินใจเขารวมหรือ
ถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบตอ
การเรียน แจงการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล และ
นําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น งานวิจัยนี้ไดรับ
อนุญาตเก็บขอมูลในนักเรียนจากผูอ าํ นวยการโรงเรียน 24
แหง โดยมีหนังสือขออนุญาตผานคณบดีสาํ นักวิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

อายุเฉลี่ย เทากับ 15.78 ป (SD = 0.84) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.38 (SD = 0.56) รอยละ 88.7
อาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 80.5 มีความสัมพันธกับ
ครอบครัวอยูในระดับดีมาก รอยละ 78.4 บิดามารดา
นักเรียนมีการศึกษาอยูใ นระดับประถมศึกษา รอยละ 82.6
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 81.7 รับรูว า รายไดของครอบครัว
เพียงพอกับการครองชีพ และรอยละ 85.3 มีความสัมพันธ
กับเพื่อนในระดับดีมาก
1. ผลการศึกษาการคิดวิเคราะหและพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ พบวา นักเรียน รอยละ 52.63 มีการคิด
วิเคราะหอยูในระดับปานกลาง รองลงมาอยูในระดับสูง
และระดับตํา่ รอยละ 41.88 และ 5.49 ตามลําดับ นักเรียน
รอยละ 82.84 ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รองลงมามี
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศในระดับสูง ปานกลาง นอย รอยละ
8.92, 7.78 และ 0.46 ตามลําดับ (ตาราง 1)

ผลการวิจัย
นักเรียนรอยละ 71.78 เปนหญิง รองมาเปนชาย
และเพศทางเลือก มีรอยละ 22.53 และ 5.69 ตามลําดับ

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของนักเรียนจําแนกตามระดับของการคิดวิเคราะหและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n = 437)
ตัวแปร
การคิดวิเคราะห
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ไมเสี่ยง
เสี่ยงนอย
เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงสูง

จํานวน

รอยละ

24
230
183

5.49
52.63
41.88

362
2
34
39

82.84
0.46
7.78
8.92

2. การคิดวิเคราะหมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = -0.264, p < .001)
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กังวลใจของผูจ ดั การเรียนรูเ กีย่ วกับการพูดคุยประเด็นเรือ่ ง
เพศศึกษารอบดานทีถ่ กู ตอตานจากสังคม เนือ่ งจากขัดกับ
กรอบวัฒนธรรมความเชือ่ ของสังคมไทยทีค่ นสวนใหญยงั
มีความเขาใจวาเพศศึกษารอบดานเปนเรื่องเพศสัมพันธ
เกิดเปนอุปสรรคของการจัดการเรียนรูเ ชิงคุณภาพทีน่ าํ ไป
สูการคิดวิเคราะหและการมีขอมูลรอบดาน สอดคลองกับ
ผลการศึกษาขององคการแพธ (2550) ทีพ่ บวาการจัดการ
เรียนรูเพศศึกษารอบดานครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพมีความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การมี
ขอมูลที่ถูกตองรอบดาน การมีทักษะชีวิต และการลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางปลอดภัยและมีสุขภาวะ
เชนเดียวกับ Tenkoran, Tyndale และ Rajulton (2011)
ที่พบวาการไมมีขอมูลเพื่อวิเคราะหและทําความเขาใจ
สถานการณความเสี่ยงอยางรอบดาน คือปจจัยสําคัญที่
สงผลกระทบตอการรับรูอ นั ตรายซึง่ นําไปสูก ารเกิดพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศของวัยรุน และการศึกษาของ Cowan (2011)
ทีพ่ บวาการจัดกระบวนการเรียนรูท สี่ ามารถกระตุน ใหเกิด
การคิดวิเคราะหชวยใหวัยรุนเกิดวุฒิภาวะดวยการมอง
สถานการณอยางเขาใจและสามารถตัดสินใจดวยเหตุผล
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของตนเอง

1. นักเรียนรอยละ 82.84 ไมมพี ฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศ อาจเกิดจากทุกโรงเรียนที่เขารวมการศึกษานี้อยูใน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเ พศศึกษารอบดานสําหรับ
เยาวชนในสถานศึกษา ภาคใตตอนบนที่ทุกคนไดเรียน
รายวิชาเพศศึกษารอบดานผานกระบวนการจัดการเรียน
รูผานประสบการณ ที่มุงเนนการพัฒนาการคิดวิเคราะห
แยกแยะ ตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบผลที่เกิดจากการ
เลือกบนพื้นฐานของการมีขอมูลรอบดาน นําไปสูการมี
สุขภาวะทางเพศ (องคการแพธ, 2550) จึงพบวานักเรียน
รอยละ 52.63 มีการคิดวิเคราะหอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับสายฝน เอกวรางกูร และนัยนา หนูนลิ (2555),
Kohler, Manhart และ Lafferty (2008), Lou และ Chen
(2009) ทีพ่ บวานักเรียนทีม่ โี อกาสเรียนรูร ายวิชาเพศศึกษา
รอบดานดวยกระบวนการจัดการเรียนรูผ า นประสบการณ
ยิ่งมากจะยิ่งมีกระบวนการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น และมี
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศลดลง อยางไรก็ตาม นักเรียนรอยละ
17.16 ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทั้งนี้อาจเปนผลจาก
ลักษณะธรรมชาติของวัยรุนที่มีการเปลี่ยนผานระหวาง
ความเปนเด็กและความเปนผูใหญ มีกระบวนการปรับตัว
ตอการเปลีย่ นแปลงทีซ่ บั ซอนและยุง ยาก รวมกับลักษณะ
การเลี้ยงดูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางสังคม สื่อ
เทคโนโลยี สงผลตอการคิดวิเคราะหและการเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ (Ancheta, Hynes, & Shrier, 2005)
2. ความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนอยูในระดับตํ่าและเปน
ทางลบซึง่ เปนไปตามสมมติฐานการวิจยั อาจเนือ่ งจากการ
เรียนรูที่มุงเนนใหเกิดการคิดวิเคราะหตองสามารถจัดได
ครบกระบวนการจัดการเรียนรูผานประสบการณอยางมี
คุณภาพ การทีผ่ จู ดั การเรียนรูจ ะสามารถใชคาํ ถามชวนคิด
ชวนคุย กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสู
เปาหมายของบทเรียนอยางตอเนื่องเปนเรื่องยาก ตอง
อาศัยทักษะและการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งมีความ

ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมการคิดวิเคราะหใหนกั เรียนเพิม่ ขึน้
โดยจัดกระบวนการเรียนรูเ พศศึกษารอบดานใหครอบคลุม
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพภายในโรงเรียน ควบคูก บั สราง
กระบวนการมีสวนรวมพัฒนาความรู ความเขาใจ และ
ทักษะการสื่อสารเชิงบวกเพื่อกระตุนการคิดวิเคราะหให
กับผูมีสวนเกี่ยวของหลัก คือ พอแม ผูปกครอง ครู เพื่อน
เยาวชน และชุมชน
2. ควรดําเนินการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการชวยเหลือใน
ลักษณะปจเจกบุคคลใหครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดย
เฉพาะกลุมที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง แมมีจํานวน
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นอย แตสง ผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาทัง้ ระดับบุคคล
สังคม และชุมชนในภาพรวม
3. ศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีความสัมพันธกับการ

เกิดพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน เชน ทักษะการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศระหวางผูใ หญกบั วัยรุน ตนทุนชีวติ เด็กและเยาวชน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
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