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บทคัดย่อ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย จากการที่วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเร็วขึ้นทาให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางเพศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อ
ศึกษาระดับภาวะของจิตวิญญาณ และความต้องการด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นไทยต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนสมรส ผู้ให้ข้อมูลเป็นนั กเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและกาลังศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึ กษาในอาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จานวน 60 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แนวสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและแบบวัดภาวะจิตวิญญาณไทย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าความตรงของเนื้อหา ระหว่าง 0 .67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มีภาวะจิตวิญญาณระดับปานกลาง (ร้อยละ 88.30) มีความเชื่อทางด้านศาสนาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม (ร้อยละ
58.30) และมีการปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณโดยการสวดมนต์หรือทาสมาธิเมื่อมีเหตุการณ์ในชีวิ ตที่ทาให้เกิด
ความเครียด (ร้อยละ 31.70) มีความต้องการด้านจิตวิญญาณในการมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต ทั้งนี้ครอบครัวมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณ ปลูกฝังความเชื่อและการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ การรักษาศีลห้า การมี
หิริ โอตตัปปะ ทาให้ละอายต่อบาป ความเชื่อและปฏิบัติตามหลักทางศาสนาได้แก่ การทาบุญ/ใส่บาตร การสวดมนต์
การฝึกสมาธิ ช่วยทาให้ มีสติ และปัญญาในการพิจารณาละเว้นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสได้ ผู้ให้ข้อมูล
ต้องการให้โรงเรียนจัดค่ายธรรมะกิจกรรมโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
นอกจากนั้นการได้รับความรักและกาลังใจจากครอบครัวและเพื่อน ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหา
และนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้
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โรงเรียนและชุมชนในการดูแลวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นอันจะส่งผล
ดีต่อการดาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
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ABSTRACT
Early sexual behavior is an important public health concern because of related risky sexual
behaviors. The purpose of this descriptive research was to study the spiritual level and spiritual
needs of Thai adolescents to prevention of pre-marital sex among Thai adolescents. The
respondents consisted of 60 students who were Buddhists, and were studying at a secondary
school at Sampran District, Nakhon Pathom Province. The instrument consisted focus groups
interview guideline, and Thai spirituality measurement. The instrument was validated by experts
with an IOC from 0.67-1.00, and the reliability was 0.76. The descriptive statistics and content
analysis were used for data analysis.
The results revealed that most of key informants had a moderate spiritual level (88.30%)
which included belief in karma (58.30%), and religious prayer or meditation when confronted with
life stressful situation (31.7%). Adolescents needed the spiritual needs for finding meaning and
purpose of life. The family plays an important role in developing adolescents’ spirituality by
teaching the Buddha’s principles and religious practice included five precepts, and retrain from
doing sin. The religious belief and practice included Tamboon/Saibat, religious prayer, and
meditation practice were useful for consciousness, and wisdom in abstinence of pre-marital sex.
The key informants needed the school to provide the Dhamma camp with family’s participation.
They also needed interpersonal connection, loving and empowering from family and friends in
order to enhance coping abilities and achieve the purpose of their lives.
The researcher suggests that community nurse practitioner, relevant organization should
collaborate with families, school, and community in promoting spiritual needs to adolescents.
Therefore, the adolescents who attain the spiritual needs will achieve their life goal and gain
appropriate sexual behaviors.
Keywords: Spiritual needs/ Pre-marital sex/ Thai adolescents
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การมี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนสมรสในวั ยรุ่ นเป็ น
ปัญหาสาธารณสุ ขที่ สาคั ญของโลกและมี แนวโน้ ม
อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกของวัยรุ่ น
ลดลงจาก 15-16 ปี เป็น 12-15 ปี (WHO, 2015)
จากการที่ วัยรุ่นเริ่ มมี เพศสั มพั นธ์ ก่อนสมรสท าให้
เป็นสาเหตุของการมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆตามมา เช่น
การใช้ สารเสพติด การดื่ มสุ รา การตั้ งครรภ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี
และเอดส์ (สัจจา ทาโต, 2550; Hurlok, & Elizabeth,
2009; Sneed, 2009)

จากปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ไ ม่ พึ งประสงค์ ใ น
วัยรุ่นที่สูงขึ้นเป็นผลให้อัตราการเกิดมีชีพของทารก
ที่เกิดจากมารดาอายุไม่เกิน 19 ปี มีอัตราสูงกว่าช่วง
อายุอื่น อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลี่ย
ทั่วโลก 65 รายต่อสตรีวัยรุ่น1,000 คน สูงสุดในแถบ
ทวี ป แอฟริ ก าใต้ เอเชี ย ใต้ ละติ น อเมริ ก า เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน พบว่าวัยรุ่นไทยมีอัตราการคลอด
บุตร 47 คนต่อวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
เป็ นล าดั บที่ 5 ของกลุ่ มประเทศอาเซี ยนรองจาก
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วัยรุ่นลาวที่มีอัตราการคลอดบุตร 110 คนต่อวัยรุ่นที่
มี อายุ 15-19 ปี 1,000 คน คน (ส านั กงานปลั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2556) จากข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศ
ในปี 2558 พบว่าการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในวัยรุ่น
อายุ10-19 ปี อัตราการคลอดบุตร 47.9 คนต่อวัยรุ่น
ที่มีอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (สานักอนามัยเจริญพันธ์,
2558) ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานขององค์ก ารอนามัย
โลกที่กาหนดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไว้ไม่เกินร้อยละ 10
ต่อประชากรหญิงทั้งหมดที่อายุ 10-19 ปี (บุญฤทธิ์
สุขรัตน์ , 2557) วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยขาดความพร้อม
มักแสวงหาทางออกโดยการทาแท้ง ส่ วนใหญ่เป็ น
การทาแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มขึ้น
(เบญจวรรณ เอี่ยมบู่, 2554) นอกจากนี้การตั้งครรภ์
ในวั ย รุ่ น ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ครอบครัวและสังคมอีกด้วยคือ ขาดอนาคตเพราะ
ต้องหยุดพักการเรียน ทาให้ขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ทาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ
ที่มี รายได้ สูง ขาดประสบการณ์ในการเลี้ ยงดูบุ ตร
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคงทาให้เกิดปัญหา
การหย่าร้างสูง ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองและ
มักให้มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแทน ย่อมส่งผลให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นและขาดคุณภาพชีวิตที่ดี (สุวนิตย์
สร้างศรีวงศ์, 2549)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการชะลอวัยรุ่น
ไม่ ใ ห้ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นสมรส ได้ แ ก่ การก ากั บ
ติดตามดูแลของครอบครัว (Roojanavech, 2012;
Ahmadi et al, 2013; Dessie, Berhane, & Worku,
2014 ) ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติด้านจิต
วิญญาณ (Roojanavech, 2012; Rew & Wong,
2006; Doswell, Kouyate, & Taylor, 2003, McCree,
Wingood, DiClemente, Davies, & Harrington,
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2003; Thoresen & Harrison, 2002) โดยความเชื่อ
ทางศาสนาและการปฏิ บั ติ ด้ านจิ ตวิ ญ ญาณ เป็ น
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะทางจิ ต
วิญญาณซึ่งเป็นมิติที่มีความสาคัญกับการมีสุขภาพดี
ของมนุษย์ (Spurr, Berry, & Walker, 2013; Hodge,
& Horvath, 2011) หากวัยรุ่นได้รับการตอบสนอง
ความต้ องการในด้ านจิ ตวิ ญญาณจะท าให้ เข้ าใจ
ความหมายของชี วิ ต และการด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมี
เป้ า หมาย สามารถคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเชิ ง
จริ ย ธรรมเห็ น ผลกระทบด้ า นลบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
พฤติ กรรมการมี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนสมรส เช่ น การ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทา
ให้บิดา มารดาเสียใจ ตนเองหมดอนาคต ซึ่งจะทาให้
วัยรุ่นมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่เกิดขึ้น
จากการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทาให้วัยรุ่นมีสติ
และสามารถยับยั้งตนเองได้ (Supametaporn, Stern,
Rodcumdee, & Chaiyawat, 2010)
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณมักเป็นการศึกษาในผู้ป่วย ซึ่งพบว่า
ความต้องการด้านจิตวิญญาณทาให้บุคคลนั้นมีที่ยึด
เหนี่ยวจิ ตใจ มีพลังความสามารถในการอดทนต่ อ
ความไม่สุขสบายจากอาการเจ็บป่วย มีความหวัง มี
กาลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ
จากการเจ็บป่วย และมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ
แม้ว่ าจะมี อาการเจ็บป่วยก็ ตาม (กุ ลธิ ดา เกตุ แก้ ว
และคณะ, 2557; วะนิดา น้อยมนตรี, 2547; สิดารัตน์
สมัครสมาน, 2550; บุบผา ชอบใช้, 2536) จิตวิญญาณ
ที่เข้มแข็งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การมีระบบ
ภู มิ คุ้ มกั นที่ ดี ขึ้ นในผู้ ป่ วยติ ดเชื้ อเอชไอวี (Ampunsiriratana et al, 2005) อาการซึมเศร้าที่น้อยลง และ
การป้ องกั นพฤติ ก รรมเสี่ ยงทางสุ ข ภาพในวั ย รุ่ น
(Kang & Romo, 2011; Chamratrithirong et al,
2010) อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณในบริบทของวัยรุ่นไทยยังมี
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อยู่ น้ อยโดยเฉพาะประเด็ นของการป้ องกั นการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการวางแผนสร้างเสริมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นใน
การป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับจิตวิญญาณของวัยรุ่น
2. ศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของ
วัยรุ่นต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีทางจิต
วิญญาณ (Spiritual development theory) ของ
ฟาวเลอร์ (Fowler, 1981) ที่ได้อธิบายแนวคิดพัฒนา
การความศรัทธา (Faith development) ว่าความ
ศรัทธาเป็นวิธีการมองชีวิตในภาพที่เป็นองค์รวม โดย
ภาพในที่นี้เป็นตัวแทนภายใน และความรูส้ ึกของแต่ละ
คนต่อเหตุการณ์ที่สาคัญในชีวิต เฟาวเลอร์ ได้ศึกษา
พัฒนาการความศรัทธาบนพื้นฐานของเพียเจท์ อีริค
สัน และโคลเบอร์ก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ทางสติปัญญา และจิตสังคมในวัยเด็ก การกาหนด
พฤติ กรรมความศรัทธา พัฒนาจากความไว้วางใจ
โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับบิดา มารดา ซึ่งเป็นผู้ที่เด็ก
ให้ความศรัทธา เด็กจึงเริ่มเลียนแบบบิดามารดา และ
ยอมรับความเชื่อของบิดามารดา พัฒนาการทางจิต
วิญญาณมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลในสังคม อนึ่ง
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการความเชื่อ ความศรัทธา
และการค้ นหาความต้ องการด้ านจิ ตวิ ญญาณของ
ตนเอง การพัฒนาการคิดเชิงเหตุ เชิงผลรวมทั้งการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยพื้นฐานความเชื่อมาจาก
ศาสนา การปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาของ
ครอบครัว โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและ
บุ คคลซึ่ งได้ รั บอิ ทธิ พลจากการความเชื่ อและการ
ปฏิบัติทางศาสนาของครอบครัวและเพื่อน หากวัยรุ่น
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ได้รับการตอบสนองในด้านจิตวิญญาณจะส่งผลให้
วัยรุ่นมีพัฒนาการความเชื่อ ความศรัทธา ที่เหมาะสม
เข้าใจในความหมายของชีวิต และการมีเป้าหมายใน
ชีวิต สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรมซึ่ง
จะทาให้วัยรุ่นเห็นถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจาก
พฤติ กรรมเสี่ ยงเหล่ านั้ นและหลี กเลี่ ยงการมี เพศสัมพันธ์รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ได้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร คือนักเรียนที่
กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึ กษาในโรงเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและ
นับถือศาสนาพุทธ จานวน 896 คน
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ท าการสุ่ ม เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษา
ในโรงเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษา นั บถื อศาสนาพุ ทธ
และมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการอนุญาตให้
เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
เกณฑ์การคัดออก คือนักเรียนที่ไม่มีหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) จานวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 6
คน รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมในระหว่างการสนทนาซึ่งจัดที่ห้องประชุมเล็กใน
โรงเรียน ก่อนการสนทนากลุ่มสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทา
การแนะน าตั ว ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ขออนุ ญ าต
สัมภาษณ์และจดบันทึก เพื่อการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้
ข้ อ มู ล แต่ ล ะรายหรื อ กลุ่ ม จะใช้ เ วลาสั ม ภาษณ์
ประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากนั้น
รวบรวมเนื้อหาเพื่อการวิเคราะห์ หากข้อมูลที่ได้ไม่
ชัดเจนจะจดบันทึกไว้ แล้วนามาติดตามสัมภาษณ์
เพิ่ มเติ ม ในวั นต่ อมา ผู้ วิจั ยท าการเก็ บข้ อมู ลด้ วย
ตนเองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน
นามาวิเคราะห์ทางสถิติ
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ เป็นชุดคาถามปลายเปิด (Matrix) เพื่อใช้
ในการสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรม
2. เครื่ องมื อส าหรั บเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ ง
ปริมาณ ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ผลการเรียน บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
2.2 แบบประเมิ น ระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณ
ผู้วิจัยใช้แบบประเมินระดับจิตวิญญาณ ของอภิชาติ
จารัสฤทธิรงค์และคณะ (Chamratrithirong et al,
2010) มีจานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย ความเชื่อด้าน
จิตวิญญาณจานวน 4 ข้อ และ การปฏิ บัติ ด้ านจิ ต
วิญญาณจานวน 4 ข้อ โดยใช้มาตรวัดระดับจาก 1
ถึ ง 4 คะแนน 4 = ประจ า คะแนน 3 = บางครั้ ง
คะแนน 2 = นานๆ ครั้ ง และคะแนน 1 = ไม่เคย
โดยผ่านการพิจารณาการตรวจ- สอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Index of item-objective congruence:
IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ค่าความตรง
ของเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่ องมื อ (Reliability) โดยใช้ สู ตรสั มประสิ ทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient)
เท่ า กั บ 0.76 คะแนนรวมมี ค่ า ต่ าสุ ด เท่ า กั บ 8
คะแนนและสู งสุดเท่ากับ 32 คะแนน การแปลผล
ระดับจิตวิญญาณแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ
80 ขึ้ นไป (26-32 คะแนน) มีระดับจิ ตวิญญาณใน
ระดับดี ร้อยละ 60 ขึ้นไป (19-25 คะแนน) มีระดับ
จิตวิญญาณในระดับปานกลาง และน้อยกว่าร้อยละ
60 มีระดับจิตวิญญาณในระดับไม่ดี (12-18 คะแนน)
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลัง
ได้ รั บหนั งสื อรั บรองจากคณะกรรมการพิ จารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
เลขที่ 17/2556 โดยผู้ วิจั ยติ ดต่ อประสานงานกั บ
ผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
ตามวันและเวลาที่กาหนดโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประสานครูผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยเจริญพันธุ์ ครูฝ่ายการปกครองในการเลือก
ผู้ให้ ข้อมูล ผู้ วิจั ยแนะน าตั ว สร้ างสั มพั นธภาพกั บ
ผู้ให้ข้อมูลที่เลือกไว้ ขอความร่วมมือชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใ ห้ ก ลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลทราบ และ
พิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลโดยขอให้นักเรียนนาจดหมาย
พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการอนุญาตให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย การขออนุญาตบันทึก
เสี ยงและจดบั น ทึ ก ขณะด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม
หลังจากนั้นรวบรวมเนื้อหาเพื่อการวิเคราะห์ หาก
ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจนจะจดบันทึกไว้ แล้วนามาติดตาม
สัมภาษณ์เพิ่มเติม หากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกในการ
ตอบ สามารถยุติความร่วมมือโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
และจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียน หากมีข้อสงสัย
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยได้ ข้อมูลที่ได้
จากการวิ จั ยจะเก็ บไว้ เป็ น ความลั บและน ามาใช้
สาหรับการนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
วิเคราะห์ ด้วยสถิติ พรรณาด้วย ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ ว นเบี่ ย งมาตรฐานและค่ า พิ สั ย ส่ วนข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ลส่วนบุ คคลของผู้ ให้
ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00)
มีอายุระหว่าง 14-15 ปี (ร้อยละ 43.30) อายุเฉลี่ ย
14.35 ปี หนึ่งในสอง (ร้อยละ 50.00) คะแนนเฉลี่ย
สะสมอยู่ในระดับปานกลางระหว่าง 2.51-3.00 เฉลี่ย
2.69 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา (ร้อยละ 56.67)
ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนระดับจิตวิญญาณส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 88.30) ระดับไม่ดี (ร้อยละ
8.30) และระดับดี (ร้อยละ 3.40) ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 1

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล (n= 60)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ
12-13 ปี
14-15 ปี
16-17 ปี
อายุเฉลี่ย = 14.35 S.D. = 1.41 พิสัย = 5.00
ผลการเรียน
ดีเยี่ยม (3.51-4.00)
ดี (3.01-3.50)
ปานกลาง ( 2.51-3.00)
ไม่ดี (2.00-2.50)
เกรดเฉลี่ย 2.69 S.D. = .38 พิสัย = 1.83
บุคคลที่พักอาศัย
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดา
ญาติหรือผู้ปกครอง
ระดับจิตวิญญาณ
ดี
(26-32 คะแนน)
ปานกลาง (19-25 คะแนน)
ไม่ดี
(12-18 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย=21.82 S.D. = 2.38 พิสัย = 11.00

จานวน

ร้อยละ

27
33

45.00
55.00

18
22
20

31.70
43.30
25.00

2
7
30
21

3.30
11.70
50.00
35.00

34
17
9

56.67
28.33
15.00

2
53
5

3.40
88.30
8.30

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับความเชื่อและการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ
ระดับการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ
ความเชื่อและการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ
ประจา
บางครั้ง
นานๆ ครั้ง
ความเชื่อด้านจิตวิญญาณ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนามีความสาคัญใน
การดาเนินชีวิต
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ไม่เคย

จานวน (%)

จานวน (%)

จานวน (%)

จานวน (%)

15(25.00)

42(70.00)

3(5.00)

0(0.00)
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับความเชื่อและการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ (ต่อ)
ระดับการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ
ความเชื่อและการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ

ประจา

บางครั้ง

นานๆ ครั้ง

ไม่เคย

จานวน (%)

จานวน (%)

จานวน (%)

จานวน (%)

1(1.60)

16(26.70)

34(56.70)

9(15.00)

14(23.30)
35(58.30)

31(51.70)
21(35.00)

15(25.00)
4(6.70)

0(0.00)
0(0.00)

0(0.00)

20(33.30)

38(63.40)

2(3.30)

19(31.70)
3(5.00)
0(0.00)

18(30.00)
35(58.30)
20(33.30)

12(20.00)
22(36.70)
34(56.70)

11(18.30)
0(0.00)
6(10.00)

- การสวดมนต์และการทาสมาธิช่วยให้
คลายความทุกข์ใจ
- การกลับมาเกิดใหม่
- กฎแห่งกรรม
การปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณ
- สวดมนต์และทาสมาธิในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
- สวดมนต์และทาสมาธิเมื่อมีความเครียด
- การทาบุญ ใส่บาตร
- การรักษาศีลห้า
ในด้านความเชื่อด้านจิตวิญญาณวัยรุ่นส่วน
ใหญ่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (ร้อยละ 58.30)
รองลงมาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนามีความสาคัญใน
การดาเนินชีวิต (ร้อยละ 25.00) และการกลับมาเกิด
ใหม่ (ร้อยละ 23.30) ส่วนการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ
พบว่ าหนึ่ งในสามมี การสวดมนต์และท าสมาธิ เป็ น
ประจาเมื่อมีความเครียดในชีวิต (ร้อยละ 31.70 )
และทาบุญใส่บาตร (ร้อยละ 5.00) การสวดมนต์และ
ทาสมาธิในการดาเนินชีวิตประจาวันส่วนใหญ่ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง (ร้อยละ 63.40) ดังแสดงในตารางที่ 2
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลวัยรุ่นได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ดังนี้ วัยรุ่นมี ความต้องการที่จะดาเนิ นชีวิตอย่างมี
เป้าหมาย โดยอธิบายว่าเป้าหมายในการดาเนินชีวิต
ของตนคือ การมีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัว
ได้ ต้องแสดงความกตัญญูโดยเชื่อฟังคาสั่งสอน และ

ต้องไม่ทาให้ท่านเสียใจ ต้องการดูแลบิดา มารดาให้
มีความสุขสบาย ซึ่งสะท้อนได้จากคาพูดดังนี้
อยากจะตั้งใจเรียน อยากจะทาตัวให้ดี พ่อ
แม่จะได้ภูมิใจบ้าง (KI 5)
วัยรุ่นต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สิ่งแวดล้ อม โดยวัยรุ่ นต้ องการได้ รั บความรั กและ
ความเข้าใจจากครอบครัวเป็นส่วนสาคัญ ต้องการ
ได้ รั บการยกย่ องและเชื่ อถื อในความสามารถของ
วัยรุ่น ไม่ต้องการให้บิดา - มารดาเปรียบเทียบตนกับ
ผู้อื่น ครอบครัวควรให้กาลังใจ สร้างความมั่นใจใน
ตน และให้อภัยโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็น
ตามความคาดหวัง
ถ้ าพ่ อแม่ ไม่ ดู ถู กนะ หนู ก็ ท าได้ แต่ พ่ อแม่
ชอบดูถูก หนูน้อยใจ ก็คือพ่อแม่ต้องไม่ดูถูก? เค้า
น่าจะแบบให้กาลังใจเรา(KI 7)
วั ยรุ่ นต้ องการความรั ก ก าลั งใจและความ
ไว้ วางใจจากเพื่ อนเพราะเชื่ อว่ าเพื่ อนสามารถให้
ค าปรึ กษาได้ ทุ กเรื่ อง เพื่ อนมี อิ ทธิ พลมากในการ
แสดงออกของพฤติกรรม เช่น เพื่อนที่เรียนดีจะทาให้
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ตนเองมีความขยันและตั้งใจเรียน เพื่อนที่ชอบทาบุญ
ก็จะไปทาบุญด้วยกัน ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับ
การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยาเสพติด การเที่ยวกลางคืน
หรือการมีเพศสัมพันธ์
การตั้งใจเรียน การคบเพื่อน คบเพื่อนเรียน
เราก็คงจะไปเรียนเหมือนกัน อย่างถ้าเพื่อนเล่นกัน
หนูก็จะแยกไปนั่งกับเพื่อนที่เรียน เราก็จะรู้สึกได้ว่า
เราตั้งใจเรียนขึ้น ถ้าในคาบเรียนเรานั่งกับพวกนี้เราก็
จะเรียน (KI 10)
วัยรุ่นส่วนหนึ่งต้องการให้โรงเรียนมีส่วนใน
การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียนและ
ครอบครัวด้วยการจัดกิจกรรมให้ครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น ค่ายธรรมะ แนะแนวการศึกษาโดยมี
การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ
มี คนมาแนะแนวเราทุ กวั น เราคงน่ าจะจ า
และมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทาสิ่งที่ผิด ซึ่งตอนนี้ที่
โรงเรียนไม่มี ไม่ใช่พู ดโหดๆ ใส่ แต่ให้มีบรรยากาศ
คาแนะนาที่อบอุ่น มีการสอนแนะนา รุ่นพี่คอยดูแล
รุ่นน้อง (KI 20)
วัยรุ่นมีความเชื่อและศรัทธาในหลักคาสอน
ของพุ ทธศาสนาโดยเฉพาะความเชื่ อเรื่ องกฎแห่ ง
กรรมที่ทุกคนจะต้องได้รับผลของการกระทานั้นหาก
กระท ากรรมดีก็ จะส่ งผลให้ได้ รับสิ่ งดีๆ ในอนาคต
และจะส่งผลต่อการกลับชาติมาเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
หรือไม่ดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทาในอดีต
การที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ฟั ง พ่ อ แม่ แล้ ว ตั้ ง ท้ อ ง เป็ น
บาปกรรม ไม่กตัญญูต่อพ่ อแม่ เพราะทาให้พ่อแม่
เสียใจ อับอาย พอคิดแบบนี้ไม่กล้าทาอะไรที่ไม่ดีเลย
(KI 25)
วั ย รุ่ น มี ความเชื่ อ และศรั ท ธาในพระพุ ท ธ
ศาสนาจึงกระทากิจกรรมต่างๆ หลายประการตาม
หลักของพระพระพุทธศาสนา อาทิ การรักษาศีลห้า
การทาบุญใส่บาตร โดยเชื่อว่าการสวดมนต์ช่วยให้
จิตใจสงบ ไม่โกรธง่าย การฝึกสมาธิทาให้เกิดปัญญา
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มีที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะเมื่อมีความเครียดหรือความ
ทุกข์ จะท าให้มี สติ ในการใช้ ชีวิตและมี ชีวิ ตอย่ างมี
ความหวัง และเชื่อว่าหากปฏิบัติได้ทั้งศีล สมาธิและ
ปัญญาแล้วจะทาให้มีสติในการคิดไตร่ตรองเหตุและ
ผลของการกระทา มีจิตสานึกที่ดี เกรงกลัวต่อบาป
สามารถควบคุมตนเอง มีการตัดสินใจที่ดีและการ
แสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพื่ อ นเคยชวนให้ มี เ พศสั มพั นธ์ แ ต่ ปฏิ เสธ
บอกกลัวท้อง ต้องมีสติ ศาสนาเค้าช่วยได้ ทาอะไร
ต้องคิดให้ดีก่อนเพราะพอมาแก้ไขมันก็แก้ไขยากกว่า
(KI 52)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาระดับจิตวิญญาณของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เนื่องจากตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณของ
ฟาวเลอร์ (Fowler, 1981) พัฒนาการทางจิตวิญญาณ
จะสอดคล้องไปกับ พัฒนาการทางสติปัญญา และมี
ความสัมพันธ์กับประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นและสังคมของเด็ก ซึ่งอาจมีผลให้วัยรุ่น
ยั งไม่ มี ค วามมั่ น คงทางจิ ต วิ ญ ญาณหรื อ มี มิ ติ จิ ต
วิ ญ ญาณในระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น การปลู ก ฝั ง
ค่านิยม ความเชื่ อและการปฏิบั ติต ามหลั กศาสนา
ของครอบครัวและเพื่อน จะช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการ
ทางจิตวิญญาณที่ดี (Chamratrithirong et al, 2010)
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี ข้ อจ ากั ดในเรื่ องจ านวนของกลุ่ ม
ตัวอย่างดังนั้นการประเมินระดับของจิตวิญญาณอาจ
ไม่สามารถนาไปใช้ในวัยรุ่นทั่วไปที่มีบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ ความเชื่อทางศาสนา
และการปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณ จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหญ่มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนามีความสาคัญในการดาเนิน
ชีวิต และการกลับมาเกิดใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากศาสนา
พุทธสอนให้เข้าใจในหลักของธรรมชาติ หลักของเหตุ

98

Journal of Public Health Nursing

และผล เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม (Law of karma)
เพราะกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการกลับมาเกิดใหม่และ
สภาวะที่แต่ละคนจะต้ องเผชิญผลจากการกระท า
ของตนทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต หากใครมี
ศีลธรรม คนเหล่านั้นก็จะได้ไปสู่พระนิพพานหรือไป
เกิดในสภาวะที่ดีกว่าเดิม (Seeger, 2005) ส่วนการ
ปฏิบัติด้านจิตวิญญาณพบว่ามีการสวดมนต์และทา
สมาธิ ท าบุ ญ ใส่ บ าตร เมื่ อ มี ค วามเครี ย ดในชี วิ ต
เนื่องจากต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเชื่อว่าผล
บุญที่เกิดจากการกระทากรรมดีจะช่วยทาให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้นซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ลิฟวิ่งสโตน คิม
เบอร์ลี คัมมิงและอาร์มี (Livingston, Kimberly,
Cummings, & Arme, 2009) ที่พบว่าการภาวนาและ
การท าสมาธิ ท าให้ บุ ค คลสามารถเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะช่ ว งวั ย และท าให้ ผ่ า น
สถานการณ์และจัดการกั บการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
แต่ ก ารสวดมนต์ แ ละท าสมาธิ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
ประจาวันยังปฏิบัตินานๆ ครั้ง อาจเป็นอิทธิพลจาก
กลุ่ มเพื่ อนเพราะวั ยรุ่ นส่ วนใหญ่ จะยั งไม่ เข้ าใจถึ ง
เหตุผลของการปฏิบัติและมีข้อสงสัยหากครอบครัว
ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจก็จะทาให้วัยรุ่นไม่มีการ
ปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อยลงได้
ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการดาเนิน
ชีวิ ตอย่ างมีเป้ าหมาย สนับสนุ นทฤษฎี พั ฒนาการ
ของอีริคสัน (Erikson, 1968) ที่ระบุว่าวัยรุ่นในช่วง
อายุ 12-18 ปี มี พั ฒ นาการอยู่ ใ นขั้ น ที่ 5 ความ
เป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity
vs. Role confusion) วัยรุ่นต้องการแสวงหาอัตลักษณ์
ของตนเอง (Self identity) ซึ่งได้รับพื้นฐานจากการ
อบรมของพ่อแม่ ความรู้สึกไว้วางใจ ความมั่นใจใน
ตนเองและสร้างความเป็นตนเอง จะทาให้ความรู้สึก
สับสนในบทบาทของตนเองลดลง นอกจากนี้ความ
เข้ าใจในตนเองจะช่ วยให้ วั ยรุ่ นเกิดความเข้ าใจใน
ปั ญ หาต่ า งๆ และช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ ก าหนด
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เป้าหมายในชีวิตและวางแผนเกี่ยวกับอนาคต เช่น
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การเลือกคู่ครอง
ความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณในการมี
ปฏิสัมพั นธ์กับบุ คคลใกล้ชิดและเพื่ อนสนิท วัยรุ่ น
ต้องการได้รั บความรัก ความเอาใจใส่ความอบอุ่ น
การให้ อภัยจากครอบครั ว ซึ่งสอดคล้ องกั บทฤษฎี
พัฒนาการของอีริคสัน (Erikson, 1968) ที่กล่าวว่า
ความต้องการได้ รับความรั กเป็นความต้องการขั้ น
พื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์ หากบุคคลใดได้รับความ
รัก จะทาให้มีความมั่นคงในอารมณ์ และพัฒนาเป็น
ความไว้วางใจต่อผู้อื่น ซึ่งความไว้วางใจ (Trust) เป็น
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สุ ด ส าหรั บ การพั ฒ นา
บุ คลิ กภาพที่ ดี และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยอื่ นๆ ที่
พบว่าการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
(Haglund & Fehring, 2010; Roojanavech, 2012;
Ahmadi et al, 2013; Dessie, Berhane, & Worku,
2014) นอกจากนี้ยังพบว่า เพื่อนสนิทมีอิทธิพลต่ อ
พฤติ กรรมการละเว้นการมี เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส
เช่นกัน (ระวีวรรณ ดนัยดุษฎี, 2547)
ในมิติของจิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนา
เรื่ อ งกฎแห่ งกรรม มี อิ ท ธิ พ ลในการด าเนิ น ชี วิ ต
ประจาวัน การกาหนดคุณค่า ความเชื่อความศรัทธา
ในสังคมไทยจึงมีความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธใน
เรื่อง กฎแห่งกรรม (Law of karma) ที่บุคคลกระทา
สิ่งใดไว้จะต้องได้รับผลของการกระทาทั้งในขณะที่
ยังมีชีวิตหรือชีวิตหลังการตาย (Chamratrithirong
et al, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิ่นหทัย
ศุ ภเมธาพรและคณะ (Supametaporn, Stern,
Rodcumdee, & Chaiyawat , 2010) ที่กล่าวว่า
หลักคาสอนของพุทธศาสนาทาให้หญิงไทยมีความ
เชื่ อและค่ านิ ยมในการกระท ากรรมดี โดยเฉพาะ
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและต่อครอบครัว ลูกที่ดี
จะต้องละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและเชื่อฟัง
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สิ่งที่ครอบครัวได้สอน ความเชื่อนี้ส่วนหนึ่งมาจากข้อ
ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บศี ลห้ า โดยในศี ลข้ อที่ สามคื อการ
ประพฤติ ผิ ดในกามนั้ นอาจตี ความหมายถึ งการที่
บุคคลมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียน
ซึ่งวัยรุ่นรับรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นการ
ทาผิดศีล จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีพฤติกรรมนั้น การ
เชื่อมโยงการปฏิ บัติทางศาสนาเช่ น การไปวัดเพื่ อ
ทาบุญ ตักบาตรแด่พระสงฆ์ ทาทาน การสวดมนต์
ทาให้อารมณ์เย็นและมีสติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของภาณี วงษ์ เ อกและคณะ (2558) ได้ ศึ ก ษา
อานิ สงส์ ของการสวดมนต์ ข้ ามปี ในประชากรสาม
กลุ่มวัยพบว่าการสวดมนต์ทาให้สบายใจ เป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจและนามาสู่การมีสติ พัฒนาจิตทาให้เกิด
สมาธิ และปั ญญา ความเชื่ อทางด้ านศาสนา การ
ปฏิ บั ติ ต ามค าสอนทางด้ า นศาสนามี ส่ ว นในการ
พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณโดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งเป็น
วั ยที่ ค้ นหาความเป็ นเอกลั กษณ์ ของตนเอง (Self
identity) โดยพัฒนาจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนทาให้วัยรุ่นมักพึ่งพิงเพื่อน
มีการเลียนแบบพฤติกรรมตามอย่างเพื่อน การที่ยัง
ไม่มีความมั่นคงทางด้านจิตวิญญาณ จึงทาให้วัยรุ่นมี
พฤติกรรมเสี่ยงตามมาได้ (Bussing, Foller-Mancini,
Gidley, & Heusser, 2010) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งสองส่วนสะท้อนให้เห็นว่าการที่วัยรุ่นมีระดับจิต
วิ ญ ญาณในระดั บ ปานกลางถึ ง ต่ าเป็ น สิ่ ง ที่ ค วร
ตระหนัก ดังนั้นครอบครัว โรงเรียน ครู เพื่อน รวม
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตอบสนองความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณให้กับวัยรุ่น ซึ่งจะส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้น สามารถ
ป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ได้
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่าระดับจิตวิญญาณอยู่ใน
ระดั บปานกลางวั ยรุ่นส่วนน้อยมีการสวดมนต์ ท า
สมาธิและรักษาศีลห้าในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ดังนั้นพยาบาลเวชปฏิบั ติ ชุมชนควรมี ส่ วนร่ วมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
จิตวิญญาณให้กับเด็กนักเรียนทั้งที่โรงเรียนและบ้าน
โดยผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกาหนดเป็นนโยบาย
ในการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนทุกคน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ การจัดกิจกรรมโดยเชิญ
ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต จะ
ทาให้วัยรุ่นมีต้นแบบและแนวทางในการดาเนินชีวิต
อย่างมีเป้าหมายได้ นอกจากนี้ครอบครัวควรมีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และทัศนคติที่ดี
งามแก่บุตรในการเรียนรู้เรื่องเพศ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ
กมลาศน์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่สนับสนุนทุนส่งเสริมการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิ ง ดร.
นงพิมล นิมิตรอานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล
ช่างไม้ ที่ได้กรุณาช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องทาให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งนักเรียน
ผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือจนทาให้การวิจัยครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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