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อวิรุทธ์ สิงห์กุล  : การประเมินความต้องการการศึกษาเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศของ
วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา . (NEEDS ASSESSMENT ON 
SEXUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION OF SECONDARY 
SCHOOL ADOLESCENTS IN YALA) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.เขมิกา   
ยามะรัต, 97 หน้า.  

 

  ในปี 2553 มีการพบศพทารกกว่า 2,000 ศพ ถูกน ามาทิ้งที่วัดไผ่เงิน กรุงเทพ มหานคร ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวควรมีการจัดการศึกษาเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น จังหวัดยะลาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย มีปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้นักเรียนและครูถูก
ฆ่าหลายราย และโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ต้องประกาศหยุด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลทั่วไป การยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง ทัศคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ประเมินการเรียนรู้
เร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศในปัจจุบัน และความต้องการเรียนรู้เร่ืองดังกล่าวตามความคาดหวัง
ของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดยะลา จ านวน 393 ราย โดยใช้แบบสอบถามและ
นักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ ลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
60.8 อายุเฉลี่ย 17.3 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 64.6 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อย 36.6 
อาศัยอยู่ที่บ้าน ร้อยละ 74.6 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 69.2 วัยรุ่นพูดคุยปรึกษาเร่ือง
เพศและสุขภาวะทางเพศกับเพื่อน ร้อยละ 81.9 ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
64.1 มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ระดับปานกลาง ร้อยละ 71.2  การทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษา กับความตอ้งการการศึกษาเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 
พบว่า ศาสนามีความสัมพันธ์กับความคาดหวังการศึกษาเร่ืองเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) การยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง และทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน มีความสัมพันธ์
กับความต้องการศึกษาสุขภาวะทางเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) บุคคลที่นักเรียน
พูดคุยเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศ  แหล่งข้อมูลเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศ ระดับของการได้รับ
การศึกษาเร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังการศึกษาเร่ือง
เพศและสุขภาวะทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองเพศและสุขภาวะทางเพศเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบ และควร
มีการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
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 In 2010 more than 2000 illegally aborted fetuses were found at the Phai 

Ngern temple in Bangkok. Sexuality and reproductive health should be provided for 

adolescents to develop their life skills. Yala is a province in the southernmost of 

Thailand where have some problems on learning system because of the Southern 

unrest. Students and teachers were killed and many schools were shut down. Cross-

sectional study aims to study socio-demographic, risk behaviors acceptance, attitudes 

toward premarital sex, current met need and felt needs on sexuality and reproductive 

health education of 393 secondary school adolescents in Yala by self-administered 

questionnaires. The results found that most subjects were female (60.8%), age mean 

17.3 years old, their religion is Buddhism (64.6%), studied in Grade 12 (36.6%), 

stayed in their home as a current resident (74.6%) and most of them lived with their 

father/mother (69.2%). They most discussed about sexual and reproductive health 

with their friends (81.9%). They accepted risk behaviors in moderate level (64.1%). 

Most students had neutral attitudes toward premarital sex in neutral level (71.2%). 

Chi-square was used to analyze and found that person who students discussed with, 

risk behaviors acceptance, attitudes toward premarital sex, sources of information, 

current met need on reproductive and sexuality health education were significantly 

relation to their felt needs on reproductive health education (p-value <0.05) and 

religion, person who students discussed with, risk behaviors acceptance, sources of 

information, current met need on reproductive and sexuality health education were 

significantly relation to their felt needs on sexuality health education (p-value <0.05). 

Learning programs should be conducted to make students be aware of risk and 

complication outcome. Further study, the qualitative study should be implementation.  
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