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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
The Causal Factors Influencing the Attitude to Sex Relationships at School
Age of second year student in higher education Changwat Sisaket
1

มาศฤดี ศรีวิเศษ
2
สมบัติ ทายเรือคํา
3
บังอร กุมพล

บทคัดยอ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุนที่เปนปญหาในปจจุบันนี้ สาเหตุสําคัญมาจาก
วัยรุนมีเจตคติและคานิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป มีหลายปจจัยที่สงผลใหนักเรียนมีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรีย น การวิจัย ครั้ งนี้มีความมุงหมายเพื่ อพั ฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลป จจัย เชิ งสาเหตุที่มี
อิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,000 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Muti-Stage Ramdom) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 8 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง แบบวัดการรับรูความสามารถ
ตนเอง แบบวั ด ความฉลาดทางอารมณ แบบวั ด ความสามารถในการเผชิ ญ และฝ าฟ น อุ ป สรรค แบบวั ด
พฤติกรรมบริโภคนิยม และแบบวัดเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน มีคาความเที่ยงของแบบวัด เทากับ
.936, .970, 935, .908, .953, .967, .981 และ .963 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)
แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1) โมเดลปจ จัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต อเจตคติ ตอการมี เพศสัมพั นธในวัย เรีย นของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
จากคาสถิติ χ 2 = 327.05, df =293, χ 2 /df = 1.116, p = .08339, CFI = .999, GFI =.978 , AGFI = .965,
RMSEA = .011, RMR = .025 2)เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัย
เรียน คือ พฤติกรรมบริโภคนิยม การรับรูความสามารถตนเอง และอิทธิพลของสื่อ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม
ตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน คือ ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และตัวแปรที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม คือ ความฉลาดทางอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเจตคติตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน ไดรอยละ 84.50
คําสําคัญ : ปจจัยเชิงสาเหตุ, เจตคติตอการมีเพศสัมพันธ, การวิเคราะหเสนทาง, โมเดลสมการโครงสราง
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Abstract

The having-sexual-relationships behaviors before an appropriate age of adolescents
which are problems at present, major causes attitudes and values which have changed.
There are several factors causing students to have attitudes to sex relationships at school
age. Thus this study aimed to examine factors influencing attitude to sex relationships at
school age of second year student in higher education Changwat Sisaket, The sample
consisted of 1,000 second year student Diploma students and undergraduates. Changwat
Sisaket in Semester 2 Academic Year 2555, obtained using the multistage random sampling
technique. Eight type of the instruments used in the study comprised : a scale on Democratic
Rearing, a scale on Media, a scale on Self Confidence, a scale on Self Efficacy, a scale on
Emotional Quotient, a scale on Adversity Quotient, a scale on Consumptionism Behaviors, a
scale on the attitude to sexual relationships at school age, Perception reliabilities at .936,
.970, 935, .908, .953, .967, .981, .963respectively. Data were analyzed by latent variable of
path analysis of structural equation modeling (SEM).
The results of the study were as follows:
1) The Causal Model Factors Influencing the Attitude to Sex Relationships at
School Age of second year student in higher education Changwat Sisaket was consisted
with empirical data regarding χ 2 = 327.05, df =293, χ 2 /df = 1.116, p = .08339, CFI = .999,
GFI=.978, AGFI = .965, RMSEA = .011, RMR = .025 2) The variable directly affecting perception
of the Attitude to Sex Relationships at School Age was Consumptionism Behaviors, Self
Efficacy, Media. The variable indirectly affecting perception of the Attitude to Sex Relationships
at School Age was Adversity Quotient. The variables both directly and indirectly affecting
perception of the Attitude to Sex Relationships at School Age were Emotional Quotient,
Self Confidence ,Democratic Rearing. All variables could explain the variance of the
perception of the Attitude to Sex Relationships at School Age at 84.50 percent.
Keywords : The Causal Factors, Attitude to Sex, Path Analysis, Structural Equation Model.
ภูมิหลัง

คนไทยกํ าลั งประสบปญ หาวิกฤตค านิย ม จริย ธรรม และพฤติกรรม เชื่ อมโยงถึงการดําเนิน ชีวิ ต
ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
ตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสรางสรรคยังมีนอย สื่อที่เปนภัยและผิด
กฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้นแมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศเพิ่มขึ้น 3 เทาตัว
ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาทนอยลง
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน(คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550-2554 : 50 )
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ปจจุบันพบวาปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญในสังคมไทยรวมทั้งพบวา
ปญหาการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนมีแพรระบาดทั่วไป โดยมีการมั่วสุมหรือการมีเพศสัมพันธในกลุม
นักเรียนวัยรุนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว (สุขุม เฉลยทรัพย.2551: เวปไซต) การมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนสามารถกอใหเกิดผลกระทบหรือปญหาตางๆ ไดแก ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร การเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการติดเชื้อเอดส หรือปญหาสังคมอันเกิดจากปญหา พฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียนวัยรุน ไดแก ปญหาความลมเหลวทางการศึกษา ปญหาการทําแทง ปญหาเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งโดย
พอแมวัยรุน ปญหาการขายบริการทางเพศของนักเรียนวัยรุน
สภาพปญหาและขอเท็จจริงดังกลาว นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ชั้นปที่ 2 มีอายุ
เฉลี่ย 19-20 ป มีโอกาสเสี่ยงตอพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม จากขอมูลการรายงานสถานการณการ
ตั้งครรภ พ.ศ.2554 จํานวนหญิงตั้งครรภ ของจังหวัดศรีสะเกษ อยูในชวงอายุ15–20 ป มีจํานวน 2,079 คน
คิดเปนรอยละ 15.06 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความรุนแรงที่ควรเฝาระวัง(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2554 : เวปไซต) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอ
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก พฤติกรรมบริโภค
นิยม ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ การรับรูความสามารถตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง อิทธิพลของสื่อ และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการวิจัย
ครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เปนขอสนเทศสําหรับบิดามารดา ผูปกครองรวมทั้งครูอาจารย ใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการเตรียมแนวทางแกไขปญหาใหแกวัยรุน ตลอดจนอาจใชเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาสราง
ประชากรวัยรุนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเสริมสรางเจตคติที่ถูกตองยอมสงผลถึงพฤติกรรมที่ดีงาม อันจะ
นําไปสูการลดปญหาทางสังคม วัยรุนก็จะมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัย
เรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
สมมุติฐานของการวิจัย
โมเดลป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ เจตคติ ต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ใ นวั ย เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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สัญลักษณทใี่ ชแทนตัวแปร
ATTITUDE
แทน เจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน
CONSUMP
แทน พฤติกรรมบริโภคนิยม
AQ
แทน ความสามารถในการเผชิญ
และฝาฟนอุปสรรค
EQ
แทน ความฉลาดทางอารมณ
SELFEF
แทน การรับรูความสามารถตนเอง
SELFCON
แทน ความเชื่อมั่นในตนเอง
MEDIA
แทน อิทธิพลของสื่อ
DEM
แทน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย

ภาพประกอบ 1 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษา
ชั้นปที่2 ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ตามสมมุติฐานการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 4,582 คน ไดแก นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จาก 8 สถาบัน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรีจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,000 คน ไดมาจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Muti-Stage Ramdom)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝงทั้งหมด 8 ตัว โดยแบงเปน
1. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรตาม ไดแก เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
2. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรมบริโภคนิยม ความสามารถใน
การเผชิญและฝาฟนอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ การรับรูความสามารถตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก อิทธิพลของสื่อ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดปจจัยแตละดานซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท มีทั้งหมด 8 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบวัดเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (24 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
เทากับ .51-.88 คาความเที่ยงเทากับ .963
ฉบับที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมบริโภคนิยม (16 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ .81-.91
คาความเที่ยงเทากับ .981
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ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (16 ขอ) มีคาอํานาจจําแนก
รายขอเทากับ .70-.80 คาความเที่ยงเทากับ .967
ฉบับที่ 4 แบบวัดความฉลาดทางอารมณ (20 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ .69-.83
คาความเที่ยงเทากับ .953
ฉบับที่ 5 แบบวัดการรับรูความสามารถตนเอง (12 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ
.53 -.72 คาความเที่ยงเทากับ .908
ฉบับที่ 6 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง (20 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ .56-.76
คาความเที่ยงเทากับ .935
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ (12 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ .72-.89
คาความเที่ยงเทากับ .970
ฉบับที่ 8 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (12 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
เทากับ .60-.80 คาความเที่ยงเทากับ .936
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางจากแบบวัด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง ซึ่งสามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงที่ใชในการวิจัย
3. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Struction Equation Modelling :
SEM) ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ พบวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มี
คาสถิติและคาดัชนีที่ผานเกณฑดังนี้ χ 2 = 327.05, df =293, χ 2 /df = 1.116, p = .08339, CFI = .999,
GFI =.978 , AGFI = .965, RMSEA = .011, RMR = .025
2. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปร พฤติกรรมบริโภคนิยม (CONSUMP) ความสามารถในการเผชิญ
และฝาฟนอุปสรรค (AQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ การรับรูความสามารถตนเอง (SELFEF) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (SELFCON) อิทธิพลของสื่อ (MEDIA) และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (DEM) ที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรตาม โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ตัวแปรพฤติกรรมบริโภค
นิยม (CONSUMP) มีขนาดอิทธิพลเทากับ -.665 ตัวแปรการรับรูความสามารถตนเอง (SELFEF) มีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ -.274 และตัวแปรอิทธิพลของสื่อ (MEDIA) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ -.822 ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอตัว แปรตาม โดยมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ตั วแปรความเชื่ อมั่นใน
ตนเอง (SELFCON) มีขนาดอิทธิพลเทากับ.261 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม โดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ) มีขนาดอิทธิพลเทากับ .407และ
ตัวแปรความเชื่อมั่นในตนเอง (SELFCON) มีขนาดอิทธิพลเทากับ -.698 สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
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และทางออม โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ (EQ มีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท ากั บ .202 มี ขนาดอิ ทธิ พลทางอ อมเท ากับ -.097 ตั ว แปรการอบรมเลี้ ย งดู แบบประชาธิ ปไตย
(DEM) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ .609 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ -.371 โดยตัวแปรทั้งเจ็ดสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (ATTITUDE) ไดรอยละ
84.50

Chi-Square = 327.05, df =293, Chi-Square /df =1.116 p = .08339, CFI = .999,GFI = .978, AGFI = .965,RMSEA=.011,RMR = .025

ภาพประกอบ 2 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
อภิปรายผล
ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ เจตคติ ต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ใ นวั ย เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษมีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา นักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษมีการยอมรับการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนไมมาก
หรือนอยจนเกินไป ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามีการยอมรับ มีความคิดเห็น มีความรูสึก
มีแนวโน ม ในการแสดงพฤติ กรรมการมี คูรั ก การอยูใกล ชิ ด กั บ คู รั ก ในสถานการณ ที่เ อื้ออํ านวยต อการมี
เพศสัมพันธ การมีสิ่งกระตุนหรือยั่วยุใหเกิดความรูสึกทางเพศไดงาย การแสดงความรูสึกตอกันทางรางกายกับ
คูรัก และการมีเพศสัมพันธในขณะที่กําลังศึกษาจึงอาจมีบาง เพราะเหตุที่วา กลุมคนเหลานี้มีอายุอยูระหวาง
17-23 ป เปนวัยที่คาบเกี่ยวระหวางวัยรุนไปหาวัยผูใหญ การคบเพื่อนตางเพศ จึงเปนเรื่องปกติ ธรรมดาตาม
ธรรมชาติแหงวัย
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1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและออมทางที่มีอิทธิพล
ตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสง
อิทธิพลทางออมจะสงผาน ความเชื่อมั่นในตนเอง การรับรูความสามารถตนเอง ความฉลาดทางอารมณ
ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และพฤติกรรมบริโภคนิยม ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเปนหนวย
แรกที่เด็กไดสัมผัส และพอแมหรือผูปกครองคือคนที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด ซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทั้ง
บุคลิกภาพ ความเชื่อ คานิยม และเจตคติจากตัวแบบที่เห็นเปนประจําโดยไมรูตัว สอดคลองกับลักขณา
สริวัฒน (2544) ไดสรุปวาครอบครัวเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและคานิยม
ของบุคคล เพราะพอแมเปนผูถายทอดความเชื่อ และเจตคติใหแกเด็ก สอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2553)
อธิบายถึง ทฤษฎีความผูกพัน เด็กทุกคนสามารถสรางความผูกพันไดตั้งแตแรกเกิด เรียนรูสิ่งแวดลอม ภาษา
พูด ความเปนตัวของตัวเองและการแสดงอารมณความรูสึกจากผูเลี้ยงดูเปนหลัก ความผูกพันที่มั่นคงเปนสิ่ง
สําคัญตอพัฒนาการดานสติปญญา ดานสังคมจิตใจและการปรับตัวของเด็ก ความผูกพันที่มั่นคงจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อพอแมหรือผูเลี้ยงดูมีความมั่นคงทางจิตใจ ปฏิบัติตัวสม่ําเสมอในการเขาใจอารมณความรูสึกของเด็ก
และการตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจเด็กอยางเหมาะสม และจากคะแนนคาเฉลี่ยของตัว
แปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีคามากที่สุดซึ่งหมายถึงนักศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
มาก รวมถึงการไดรับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมการกิน การแตงกาย การคบเพื่อนและ
ดําเนินชีวิตอยางอิสระ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคลองกับ วินัย ธรรมศิลป (2527 : 117-118) ไดสรุป
ความเชื่อมั่นในตนเองเปนลักษณะของบุคคลที่มีความมั่นใจหรือแนใจ หรือกลาหาญ ที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ให
สําเร็จ ลุลวงตามที่ ตนตั้งใจไว ถึงแมจะมีเ หตุการณหรือมีอุป สรรคใด ๆ มาขัด ขวางก็ไมทอถอย ยังคงตั้งใจ
กระทําสิ่งนั้นๆ ตอไปดวยความมั่นใจจึงสงอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนในเชิงบวก
2. อิทธิพลของสื่อ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัย
เรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยอิทธิพลทางออมจะสงผาน การรับรู
ความสามารถตนเอง ความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และพฤติกรรม
บริโภคนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอิทธิพลสื่อสงผลทางลบกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน และคาเฉลี่ยของตัวแปรอิทธิพลของสื่ออยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวานักศึกษาชั้นปที่ 2
จังหวัดศรีสะเกษ จึงไดรับอิทธิพลจากสื่อไมมาก ทั้งนี้ สื่อมีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอนักเรียนวัยรุน
กลา วคื อ ถาเนื้อหาเสนอเรื่องที่มีคุณธรรมมี ประโยชน และใหความรูที่ไมเ ปน พิษภัยแกวั ยรุ น สื่ อนั้ นก็ จะมี
อิทธิพลทางบวก ในทางตรงขามถาเนื้อหาและคุณภาพของสื่อมวลชนเสนอเรื่องที่เปนแบบอยางในทางกาวราว
การแสดงออกทางเพศอยางโจงแจงหรือในลักษณะที่ไมเปนประโยชน สื่อนั้นก็จะมีอิทธิพลทางลบ วัยรุนมีการ
เรีย นรู และรั บเอาสิ่งตางๆที่เ ห็น มาเป นรู ปแบบของพฤติกรรมของตนไม มากก็ นอย นอกจากนี้ ภาพยนตร
โทรทัศน และรายการบันเทิงตางๆ ยังสื่อใหเห็นคานิยมของสังคมในเรื่องบทบาททางเพศ ซึ่งมีทั้งทางบวกและ
ทางลบ โดยการไดรับรูขาวสารในดานไหนมากก็มีแนวโนมทางดานความคิด ความรูสึกไปในทางนั้นได และใน
ที่สุดก็จะรับไวเปนเอกลักษณและบทบาททางเพศของตน ซึ่งเปนไปตามหลักการเรียนรูตามทฤษฎีของโจเซฟ
แคลปเปอร (ปรมะ สตะเวทิน. 2540 : 141-146 ; อางอิงมาจาก Klapple. 1960) ที่อธิบายวาเนื้อหาใน
สื่อมวลชนสามารถเปนแรงเสริมเจตคติ คานิยม ปทัสถานความเชื่อของบุคคลที่รับขาวสารได
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอ
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสงผลทางออม
ผาน การรับรูความสามารถตนเอง ความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค
และพฤติกรรมบริโภคนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสงอิทธิพลรวมเปนลบ ทั้งนี้เนื่องจาก
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บุคคลไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง คลอยตามผูอื่นไดงาย เกิดความลังเล และหวั่นไหวตอสถานการณที่ยั่วยุได
งาย โอกาสที่จะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดก็จะเกิดขึ้นไดงาย ไมมีความเปนตัวของตัวเอง แสดงวาถามีความ
เชื่อมั่นในตนเองนอยนั้นสงผลใหนักศึกษามีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เนื่องจากผลการวิจัยพบวา
ความเชื่อมั่นในตนเองมีอิทธิพลทางลบตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และคาเฉลี่ยของคะแนนความ
เชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง นั้นหมายความวา นักศึกษาสวนใหญไมมั่นใจในตนเอง คลอยตามผูอื่น
ไดงาย มีความลังเล ไมแนใจ แสดงใหเห็นวาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภควดี อาจวิชัย (2551 : 6768) ไดศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดมุกดาหารที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูและมีความเชื่อมั่นในตนเองแตกตางกัน ผล
การศึกษา พบวา นักเรียนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองแตกตางกันมีพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การรั บรู ความสามารถตนเอง เปน ป จ จัย ที่ มีอิทธิ พลทางตรงที่ มีอิทธิพลต อเจตคติต อการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสงอิทธิพลดานลบ ซึ่งอธิบายไดวา บุคคลการรับรูความสามารถตนเองจะมีความมั่นใจที่จะ
เผชิญกับปญหาและแกไขปญหาไดสําเร็จ คาดหวังพฤติกรรมของตนในการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและเชื่อ
วาสามารถปฎิบัติไดสําเร็จ สามารถหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนได สอดคลองกับสลิตตา วงศษาพาน
(2553) นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนแตกตางกัน ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับแบนดูรา (นวรินทร ตากอนทอง. 2549 ;
อางอิงมาจาก Bandura.1986 : 391) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลกรรมที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธกันอยางมาก ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองนี้มีผลตอการตัดสินใจที่จะ
กระทําพฤติกรรมของบุคคล ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผล
กรรมที่เกิดขึ้นสูง บุคคลนั้นจะมีแนวโนมที่จะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางแนนอน แตถาบุคคลมีการรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดขึ้นต่ําดวย
5. ความฉลาดทางอารมณ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอ
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสงผลทางออม
ผาน ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และพฤติกรรมบริโภคนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดก็จะสามารถตัดสินใจไดอยางมีสติ รู
ถูกผิดสอดคลองกับขอมูลของกรมสุขภาพจิต (2553) พบวาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ (EQ)
กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทยมีความสัมพันธกัน รวมถึงความเขมแข็งทางจิตใจก็มีผลตอการแสดงออก
ของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของสโลเวย และเมเยอร (อรพินทร
ชูชม. 2543 : 222 - 224 ; อางอิงมาจาก Salovey and Mayer. 1990 : 185 - 211) กลาววา ความฉลาด
ทางอารมณ หมายถึง ความสามารถ ของ บุคคลตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และภาวะอารมณตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับตน และผูอื่นไดมีความสามารถในการควบคุมอารมณของตน ทําใหสามารถชี้นําความคิดและการ
กระทําของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับการทํางานและการดําเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่นๆ ตัวแปรความฉลาดทางอารมณเปนมีอิทธิพลทางตรงเปนบวก แตทางออมเปนลบพิจารณาอิทธิพล
รวม เปนบวก อธิบายไดวา ความฉลาดทางอารมณสูง จะมีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนสูง อาจเปน
เพราะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และพฤติกรรมบริโภคนิยม ที่
สงผานทางออมตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
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6. ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสงผล
ทางออมผาน พฤติกรรมบริโภคนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก คุณลักษณะขอหนึ่งของ
คน ที่มีความ สามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค หรือ AQ (Adversity Quotient) จะตองพัฒนา สิ่งนี้
เปนสิ่งที่บงบอกวาบุคคลจะสามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดดีเพียงใด บุคคลที่สามารถแกปญหาได จะดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข แตสําหรับคนที่ออนแอนั้นจะไมสามารถแกไขปญหาไดมนุษยจึงตองคิดหาวิธีในการ
แกไขปญหา อุปสรรคอยูเสมอ นับไดวาการคิดแกปญหา และ การฝาฟนอุปสรรคมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม จึงจําเปนที่จะตอง สรางเสริมใหคนในสังคมมีความสามารถในการเผชิญและฝา
ฟนอุปสรรค เพื่อความสงบสุขและความสุขของผูคนในสังคม (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2544 : 13 ) สอดคลองกับ
แนวคิดของ Stoltz (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2544 : 104-105 ; อางอิงจาก Stoltz. 1997 : 106-125) ที่กลาววา
เป น การค น หาว า สิ่ ง ใดคื อ ต น ตอ สาเหตุ ข องอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ระบุ ใ ห ชั ด เจนว า ตนเองต อ งทํ า สิ่ ง ใดที่
เฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อใหสามารถทําใหสถานการณดีขึ้น ตัดสินลงไปวาสิ่งใดที่อยูในความรับผิดชอบของเรา
และสิ่งใดที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบหรือการตัดสินใจของเรา ตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฝาฟน
อุปสรรค เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมทางเดียวและสงอิทธิพลทางบวกตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัย
เรียน อธิบายไดวา ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคสูง จะมีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
อาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรพฤติกรรมบริโภคนิยม ที่สงผานทางออมตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน
7. พฤติกรรมบริโภคนิยมของนิสิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการ มี
เพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 พฤติ ก รรมบริ โ ภคนิ ย ม มิ ใ ช เ พี ย งแค โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ เท า นั้ น ยั ง มี ร ถยนต รถจั ก รยานยนต
คอมพิวเตอร เครื่องเลนซีดี เครื่องแตงกาย และเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นอีกมากมายที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค โดยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมเหลานี้ได
สงผลกระทบตอตนเอง และครอบครัว อันเกิดจากการใชจายฟุมเฟอย และสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ (เวทีบริโภค
นิยม. 2550 : เวปไซต) สอดคลองกับผลการวิจัยของ สรอยวลัย สุขดา (2543 : 80) พบวานักศึกษาที่เคยมี
พฤติกรรมการแตงกายลอแหลม เชน สวมเสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยว กระโปรง กางเกงสั้น การสวมกางเกง
รัดรูปของเพศชาย เปนเพศชายรอยละ22.6 และเพศหญิงรอยละ 31.5 มีความสัมพันธกับคานิยมทางเพศ ซึ่ง
การแตงกายที่ลอแหลมอาจกอใหเกิดคดีลวงละเมิดทางเพศ และเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน นอกจากนี้ วัยรุนยังมีพฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม เชน โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
สื่อกลางที่ทําใหวัยรุนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศไดงาย ในบางครั้งวัยรุนไดรับขอมูลที่ไมเหมาะสม
อาทิ ภาพโป เปลือย อาจทําใหเกิดการเรียนรู และเลียนแบบ และนําไปสูการมีเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
ในทางที่ไมถูกตอง แตผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยพบวา พฤติกรรมบริโภคนิยมสงผลทางลบ กับเจตคติตอการมีเพส
สัมพันธในวัยเรียน และคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมบริโภคนิยม อยูในระดับนอย ผลการวิจัยเปน
เชนนี้ เนื่องจาก สภาวะทางสังคมที่ยังไมเจริญรุงเรืองเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมเมือง หรืออาจเกิดจากระดับ
ความนิยมการบริโภค หรือความนิยมสิ่งของฟุมเฟอยยังไมมากนัก
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการวิจัย พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย อิทธิพลของสื่อ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การรับรูความสามารถตนเอง ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ
พฤติ ก รรมบริ โ ภคนิ ย ม เป น ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ เจตคติ ต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ในวั ย เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุ ดมศึกษา ชั้น ปที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ ดั งนั้นครู อาจารยผูป กครอง และหนวยงานที่เ กี่ยวของ ควร
คํานึงถึงปจจัยเหล านี้ และใหความรูเรื่องการมีเพศสั มพันธในวัยเรียนในทางที่เหมาะสม และเพื่อเปนการ
ปองกันปญหาจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
1.2 ควรจัดการศึกษา อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธ
และเรื่ องสั ม พั น ธภาพระหว า งเพศชายและเพศหญิ ง ที่ ถู กต อ ง เพื่ อ ให นั กเรี ย นทราบถึ ง ข อ เสี ย ของการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนและรูจักปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
2. ขอเสนอแนะในวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ตัวแปรที่ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนซึ่งตัวแปรทั้งหมดไดรวมกันพยากรณ ไดรอยละ 84.50 แสดงวายังมีอิทธิพลของตัวแปร
อื่นที่ไมไดนํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดังนั้น การพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ ครั้งตอไปจึงควรพิจารณานําตัวแปร
อื่นที่มีอิทธิพลมาศึกษาเพิ่มเติมตามที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไว
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนระหวาง
กลุมนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง โดยมีการวิเคราะหแยกเปน 2 โมเดล เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนไดครอบคลุม เนื่องจากปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงอาจแตกตางกัน สามารถนําขอมูลที่ไดแกไขปญหาได
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
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