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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็น
ตอการใชบริการสถานเริงรมย ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย   2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คาใชจายที่  
ไดรับ บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย  3) เพื่อศึกษาวาการควบคุมตนเอง                
ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  ประชากรที่
ศึกษาคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย โดยมีขนาดของกลุมตัวอยาง 
จํานวน  236   คน      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  แจกแจง
ความถี่ใชรอยละ ( %)   คาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง   
กลุมใช  t-test,  F-test  (One-way ANOVA)   และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่      
นําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิเคราะห
1. การควบคุมตนเอง อยูในระดับมาก    ความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับดี      ความคิดเห็นตอการใช

บริการสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน อยูในระดับปานกลาง   สวนพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธ   อยูในระดับนอย

2. พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จําแนกตาม  เพศ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยแตกตางกันอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แตเมื่อจําแนกตามคาใชจายที่ไดรับพบวา ไมแตกตางกัน

3. การควบคุมตนเอง   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   และความคิดเห็นตอการใชบริการสถาน
เริงรมย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 33.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  ทามกลางสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยสถานเริงรมยและสื่อที่กระตุน
อารมณทางเพศ    นักเรียนตองตระหนักและมีทักษะในการควบคุมตนเองใหมากขึ้น    การจัดโปรแกรมการฝกอบรม      
การควบคุมตนเอง     เปนแนวทางสําคัญในการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนกลุมนี้
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The purposes of this research were 1) to study the level of self - control, family  relation  ,opinion on 
visiting night entertainment houses , opinion  on sexual  intercourse among high school  students and risk  
taking behavior on sexual  intercourse   2) to compare risk  taking behavior on intercourse  among high school  
students  with  different sex, academic  achievement , monthly expense , persons staying with ,and experience  
of visiting night  entertainment houses  3) to study self-control, family relation , opinion on visiting night 
entertainment   houses , opinion  on sexual  intercourse  of high school  students as the predictor of risk  taking 
behavior  on  sexual  intercourse among high school students in  Koh  Samui  community. The sample were 236 
students , derived  by stratify random sampling technique. Instruments employed in this  study  were  
questionnaires  constructed  by the researcher.  The data were analyzed  by  means of  percentage , mean , 
standard deviation,  t-test, F-test (One-way ANOVA)  and  the  Stepwise Multiple  Regression Analysis.

The results were :
1. The self -control was at  high level, family   relation was at  good level , opinion on visiting night

entertainment  houses  and opinion  on sexual  intercourse  among  high school students were at  moderate level,   
and   risk  taking behavior  on  sexual  intercourse  was at   low  level.
 2.    The  risk  taking behavior  on  sexual  intercourse   between the  student of  different  sex  was
significantly  different at .01 level , academic  achievement , persons  staying with , and experiences of  visiting 
night entertainment  houses were significantly different at .05 level. The monthly expense was no significantly  
different .

  3.   The self -control and opinion on sexual  intercourse among high school students and opinion on 
visiting night  entertainment  houses  could  predicted  risk  taking behavior  on  sexual  intercourse  at  
percentage  of  33.5  , with a  statistical significant  level of .001;

In  conclusion, the  results of   this  research  revealed  that students who live among sexual arousal 
environments  should  be  aware  of  negative  effect.  The self - control   training  program   should  develop  in 
order  to  prevent   the  problems.

Department of Psychology and Guidance      Graduate School,  Silpakorn University         Academic Year 2004
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แนะนําและตรวจสอบแกไข  เติมเต็มขอบกพรองตางๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนเกาะสมุย ผูอํานวยการโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา และ     
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนดังกลาว  ตลอดจนผูที่ไมไดเอยนามที่ใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจาหนาที่และบุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะ           
ศึกษาศาสตร รวมทั้งเจาหนาที่และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกใหในการติดตอประสานงาน       ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความหวงใยของเพื่อนๆรุน 5
ชาวจิตวิทยาชุมชนที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ
ชาวจิตวิทยาชุมชนที่คอยเปนกําลังใจ

ขอรําลึกถึงในพระคุณของคุณพอพันนา และคุณแมประทุม จันทนา ที่ปลูกฝงใหผูวิจัย
เห็นคุณคาของการศึกษา อีกทั้งใหมีความเขมแข็ง อดทน อดกล้ันตออุปสรรคตางๆ ขอบคุณ       
ครอบครัวที่รักยิ่งที่คอยหวงใยและเปนกําลังใจ  ตลอดระยะเวลาการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ
ใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไว

ทายที่สุดคุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่มอบสติปญญา และสิ่งดีๆในชีวิตใหแกผูวิจัย
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บทที่  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมาย    ทั้งในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม

วัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมใชเพียงดานวัตถุเทานั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ 
ความคิด วิถีชีวิต ความเชื่อและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในทุกเพศทุกวัย   โดยเฉพาะวัยรุน
อันเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญของชีวิตระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ    มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม  มีสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากอิทธิพลของ
ฮอรโมนเพศชายทําหนาที่ควบคุมพัฒนาการของลักษณะทางเพศสงผลใหเพศชายมีการ “ฝนเปยก”  
และในเพศหญิงนั้นมีฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนโปรเจสเตอโรน  ซ่ึงจะทําหนาที่ควบคุม
พัฒนาการของลักษณะทางเพศสงผลใหมี “การสุกของไขและมีประจําเดือน” (จันทรวิภา          
ดิลกสัมพันธ  2543:72-72)    ดวยเหตุนี้จึงทําใหวัยรุนสนใจตัวเองและสนใจเพศตรงขามมากขึ้น 
สวนทางดานจิตใจนั้นมีพัฒนาการจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ จากที่ตองพึ่งพาเศรษฐกิจจากครอบครัว
ไปสูภาวะตองรับผิดชอบและพึ่งตนเอง   เกิดการเรียนรูและการเลียนแบบเปนวัยชอบทดลอง      
หาประสบการณใหมๆ ทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องเพศ  (พรพิมล   เจียมนาครินทร 2539:24)

ถึงแมวาวัยรุนจะมีความพรอมที่จะมีเพศสัมพันธ หรือทําการสืบพันธุไดตามธรรมชาติ   
แตสังคมก็ยังไมยอมรับใหมีเพศสัมพันธเชนนั้นได  การปลอยตัวปลอยใจใหเปนไปตามความ
ปรารถนาทางเพศยอมไมถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี และไมเปนที่ยอมรับของสังคมไทย 
(วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ 2537:52 ; สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร 2541:46)       
ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนยุคนี้ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากขึ้นทุกที เชน มีการ  
คบเพื่อนตางเพศเปนไปอยางอิสระเสรี  มีการจับมือถือแขน โอบกอดกันอยางเปดเผย  เพราะคิดวา
ไมใชเร่ืองนาอาย คานิยมในการรักนวลสงวนตัวลดลง (จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543:100;          
นงลักษณ  เอมประดิษฐ   และคณะ  2540:45)    ประกอบกับความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ   
ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตอง  เชน  มีเพศสัมพันธในวัยเรียน   การสําสอนทางเพศ  
การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน อันจะเปนสาเหตุของการกอใหเกิดปญหาตางๆมากมาย (นลินี มกรเสน 
2546:1)   โดยธรรมชาติของวัยรุนตองการมีความรูความเขาใจเรื่องเพศ  ถาขาดการแนะนําที่ถูกตอง
หรือถูกขัดขวาง  จะเกิดพฤติกรรมตอตานไมยอมปฏิบัติตามคําส่ัง แตถาพอแมมีความรูความเขาใจ
พัฒนาการการเติบโตทางจิตใจของลูก ใหโอกาสในการคิด การตัดสินใจ ใหความรูเร่ืองเพศอยาง  
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ถูกตอง  และเขาใจพัฒนาการตามวัยของวัยรุนเพื่อจะไดนํามาประยุกตใชกับบุตรหลานให     
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน

การปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดนั้น     พอแมตองเขาใจพัฒนาการของ
ลูกวัยรุน  เขาใจความคิด ความรูสึก และการกระทําของลูก พูดคุยกับลูกวัยรุน ควรใหเหตุผลในสิ่ง
ที่ตองการใหทํา เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอบเขตหรือขอจํากัด และเพื่อใหความรวมมือมากขึ้น 
ควรใหโอกาสใหลูกตั้งขอบเขตหรือขอจํากัดของตนเอง  เพื่อใหลูกไดแสดงความคิดเห็นและฝก
การควบคุมตนเอง พอแมควรใหกําลังใจยอมรับชมเชยเมื่อลูกทําพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม       
และลงโทษเมื่อกระทําผิดอยางมีเหตุผล พรอมทั้งควรดูแลเอาใจใสวาลูกนั้นกําลังเอาแบบอยางจาก
ตัวแบบที่มีอยูมากมายในสังคมนั้นวาเหมาะสมหรือไม   (กานดา   พูพุฒ   2546:1-5)  จะทําใหวัยรุน
มีการควบคุมตนเองไดและพิจารณาวาส่ิงใดดีหรือไมดี  เปนผูมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ  มีความ
อดทน  อดกลั้น  มีความยับยั้งชั่งใจและแสดงพฤติกรรมออกในดานที่เหมาะสม  (พันธณีย  วิหคโต  
2542:7;เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2545:1-3)  ดังเชนการศึกษาของณัฐวัตร ลุณหงส (2543:156,161)     
พบวา นักเรียนที่มีระดับการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมาก ในเรื่องเกี่ยวกับ      
การเรียน  เกี่ยวกับครูอาจารย  มีความกาวราวนอย และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดานอื่นๆนอยกวา
นักเรียนที่มีการควบคุมตนเองต่ํา   ฉะนั้น การควบคุมตนเอง นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอ  
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันครอบครัว อันเปนผลมาจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําใหโครงสราง
ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยาย (extended  family) ที่มีคนอยูหลายรุนใน       
บานเดียวกันมาเปนครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ที่มีเพียงบิดามารดาและลูกเทานั้น ประกอบกับ
ความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ ทําใหทั้งบิดามารดาตองออกไปทํางานนอกบานเพื่อหารายได        
มาเลี้ยงครอบครัว สงผลใหมีเวลาใหกับสมาชิกในครอบครัวนอยลง  ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในครอบครัวเร่ิมหางเหิน  มีลักษณะตางคนตางอยูจากครอบครัวที่เคยทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู 
หลอหลอมพฤติกรรมและถายทอดวัฒนธรรมลดบทบาทลง ลูกเริ่มขาดความรักความอบอุน      
ความผูกพันจากครอบครัว ขาดที่ปรึกษา  ทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลง  ลูกวัยรุนจะหา
ทางออกโดยการออกไปแสวงหาความรักจากบุคคลภายนอกครอบครัว ซ่ึงอาจนําไปสูพฤติกรรม
เสี่ยงดานตางๆได โดยเฉพาะเรื่องเพศ  ในทางตรงขามถาครอบครัวใดบิดามารดามีเวลาสนใจดูแล
สมาชิกในครอบครัวอยางใกลชิด   ทํากิจกรรมรวมกัน   มีโอกาสรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ใหความอิสระในการคิดและตัดสินใจ ใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาจะทําใหครอบครัวมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน สงผลใหสมาชิกในครอบครัวมีความมั่งคงในจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่ 
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได   ฉะนั้น ความสัมพันธในครอบครัว   นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอ      
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

นอกจากนี้ สภาพแวดลอมที่อยูรอบๆตัวเด็กวัยรุนก็มีความสําคัญ ดังที่ซัตเตอรแลนด  
(Suterland , อางถึงใน สุชา  จันทรเอม  2529:79)  กลาววา  การที่คนเราจะมีพฤติกรรมเชนใด เปน
เพราะอิทธิพลของสภาพแวดลอมนั้นๆ  โดยที่ถาอาศัยอยูในสถานที่ที่มีส่ิงยั่วยุใจตางๆ   อาจสงผล
ใหนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมเรียนรูตามรูปแบบที่พบและไปปฏิบัติได เพื่อตนเองจะไดเปน      
สวนหนึ่งของชุมชน  เนื่องจากชุมชนเปนตนแบบของพฤติกรรมหากวัยรุนไดตนแบบที่ดีก็จะมี
พฤติกรรมดี หากไดตนแบบที่ไมดีพฤติกรรมก็จะเบี่ยงเบนไป  อยางไรก็ตามในแตละชุมชนจะมี
สถานเริงรมยหรือสถานบริการทางเพศตางๆเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมที่มีอยูมากมาย      
จากการศึกษาของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Child  Watch ในป พ.ศ. 2545      
โดยศึกษานํารองในพื้นที่ 12 จังหวัดทั่วประเทศ พบวาเด็กไทยอยูในสภาพแวดลอมเปนแหลง
อบายมุขและสถานเริงรมยมากกวาพื้นที่ดี   โดยในแตละจังหวัดมีแหลงอบายมุขและสถานเริงรมย
เฉล่ียจังหวัดละกวา  200 แหง มีพื้นที่ดีเฉล่ียจังหวัดละประมาณ  20 แหงเทานั้น (กระทรวง           
สาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต    2546:16)           และสถานเริงรมยเหลานี้เปนสถานที่ที่กอใหเกิดการ
ยั่วยุทางเพศมากขึ้น    รวมทั้งไดพบเห็นตัวอยางภาพชายหญิงที่แสดงการโอบกอดกันอยางเปดเผย  
ลวนเปนแรงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่ไมถูกตอง  เนื่องจากวัยรุนอยูในวัยที่ไวตอส่ิงเราที่มา
กระตุนทําใหตัดสินใจอยากลองและเลียนแบบสิ่งยั่วยุตางๆนั้น อันเนื่องมาจากแรงขับทางเพศของ
วัยรุนเอง  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนในการนําไปสูการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนได (ปวีณา สายสูง 2541:66; 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมพลศึกษา 2543:1-7; จรรยา  เรียนไธสง 2545:3)     จากการศึกษาของ
จันทรแรม  ทองศิริ (2539:76) พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 61.3 เคยเขาไปเที่ยวในสถานเริงรมยหรือ
สถานบริการทางเพศมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  และสอดคลองกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรุจ 
(2544:130)  พบวา  กลุมตัวอยางไมเคยเที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 80.9 เคยเที่ยวสถานเริงรมย      
รอยละ 19.1 และเมื่อพิจารณากลุมที่เคยเที่ยวสถานเริงรมย พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเที่ยว          
สถานเริงรมยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธรอยละ 24.4  ในขณะผูที่ไมเคยเที่ยวสถานเริงรมยมี
พฤติกรรมเพศสัมพันธรอยละ 1.9  จะเห็นไดวา การไปใชบริการสถานเริงรมยของวัยรุนนั้น   ยอม
แสดงถึงการมีความคิดเห็นในทางที่ดีวาการไปเที่ยวในสถานที่เหลานั้นเปนสิ่งที่สามารถปฏิบัติได   
ฉะนั้น    ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  นาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลการมี    
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของวัยรุนนั้น ทําใหเกิดปญหามากมาย ทั้งในดานรางกาย
และจิตใจ เนื่องจากความไมพรอมของตัววัยรุนเองแลว และสวนใหญกําลังเรียนอยูในสถานศึกษา 
ทําใหวัยรุนที่หมกมุนอยูกับเรื่องเพศใหความสนใจในการศึกษาลดลง      และภายหลังจากการมี 
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เพศสัมพันธแลวจะรูสึกวิตกกังวล กลัววาจะมีผูอ่ืนรับรู โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครองจะ
ตําหนิ   เสียช่ือเสียง    กลัวสังคมไมยอมรับ    เนื่องมาจากสังคมไทยยังคงเห็นวาเรื่องเพศเปนเรื่อง
นาละอาย   หยาบคาย  และควรเปนเรื่องปกปด ( จรรยา  เรียนไธสง  2545:1)  แตยังพบวาวัยรุนยังมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธมีแนวโนมวา
ลดนอยลง     จากการสํารวจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในป 2539   เร่ืองพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนชายหญิง  พบวา วัยรุนไทยมีเพศสัมพันธคร้ังแรกอายุต่ําสุด 11-12 ป   ในป 2544         
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546:47)  ไดสํารวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนอีกครั้ง  
พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศกอนอายุ 18 ป   โดยวัยรุนชายเริ่มมี         
เพศสัมพันธคร้ังแรกอายุต่ําสุดคือ  12  ป  และในป พ.ศ. 2545 จากการสํารวจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) รวมกับสํานักวิจัยเอแบกโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(2545:15)    พบวา   วัยรุนชายผานการมีเพศสัมพันธมาแลวรอยละ 31.3   และวัยรุนหญิงผานการมี
เพศสัมพันธมาแลวรอยละ  9.9  โดยวัยรุนชายมีอายุเฉล่ีย 15 ป  และมีเพศสัมพันธคร้ังแรกอายุนอย
ที่สุดคือ  9 ป  สวนวัยรุนหญิงมีอายุเฉล่ีย 16 ป  และมีเพศสัมพันธคร้ังแรกอายุนอยที่สุดคือ 10 ป   
ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไดตอกย้ําชัดอีกครั้งเมื่อ กิตติ  กันภัย (2547:18)  กลาวในการสัมมนาเรื่อง  
“เซ็กซ ส่ือ กับวัยใสพูดอยางไรใหลงตัว” วาปจจุบันในชนบทเด็กชายและเด็กหญิงระดับชั้น   
มัธยมศึกษาตอนตนอายุ  12-13 ป  เร่ิมมีเพศสัมพันธแลวมากถึงรอยละ40  อีกทั้งวัยรุนมีความคิดวา
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องปกติธรรมดา โดยเฉพาะวัยรุนหญิงยอมรับแนวคิดการมี     
เพศสัมพันธกอนแตงงานมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข,กรมสุขภาพจิต 2546:24)  และวัยรุนชาย
เชื่อวาการมีเพศสัมพันธกับเพื่อนหญิงของตนเองสามารถปองกันเอดสได (ประเวช ตันติเวชกุล 
2544:15) นับวาเปนเรื่องที่นากลัวและเปนอันตรายอยางยิ่ง อันจะกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมากมาย   
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม  ดังเชนการสํารวจของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริม
สรางสุขภาพ (สสส.)รวมกับสํานักวิจัยเอแบกโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2545:15)  ในเรื่องความ
คิด เห็นและพฤติกรรมทางเพศของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  พบวา กลุมตัวอยางรอยละ49.5 มคีวามคิดเห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องไม  
นากลัว   สอดคลองกับการสํารวจของนิตยสารเอเชียวีค (เอมอร ณ นคร 2546:1) พบวา  เยาวชน
ไทยอายุระหวาง 14-25 ป  รอยละ 57 คิดวาการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานไมใชเร่ืองเสียหาย

นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนมักขาดความรับผิดชอบ ขาดการปองกันและ
ไมปลอดภัย (ศรีพัทรา จาริยวงศ 2539:12;คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ      
แหงชาติ  2544 :44)   สงผลใหเกิดปญหาการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคเอดส   ปญหา
การตั้งครรภไมพึงประสงค       จากรายงานของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน
แหงชาติในป พ.ศ. 2543  พบวา วัยรุนอายุ 16-18 ป  มีการตั้งครรภที่ไมตั้งใจสูงถึง  รอยละ 21.4  
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(อนงค   ชีระพันธ  2544 :7)   เหมือนกับที่มานิต   ธีระตันติกานนท  (2544:15)   สํารวจการวางแผน
ครอบครัวและประชากรพบวารอยละ  84.7 ของผูหญิงที่ตั้งครรภไมพึงประสงค และรูจักวิธีการ   
คุมกําเนิดแตไมใชเพราะคิดวาคงไมตั้งครรภ   และปญหาที่ตามมาคือการทําแทง  จากการศึกษาของ
สุชาดา รัชชุกุล (2544:12) พบวา กลุมวัยรุนโดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทําแทงสูงถึง      
รอยละ  42-45     ซ่ึงสอดรับกับการสํารวจ “ดัชนีภาวะสังคม” ของสภาพัฒน   ในป   2547   พบวา
นักเรียน นักศึกษาอายุ 14-20 ป ทําแทงปละ 3 แสนคน  (ลม เปลี่ยนทิศ 2547:5) สวนการติดเชื้อโรค
เอดสนั้น พบวา มีปจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธมากที่สุด รอยละ 83.45 (สํานักงาน                
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กองระบาดวิทยา 2544:22) จากการประมาณสถานการณปญหา        
โรคเอดส ช้ีใหเห็นวาชายไทยประมาณรอยละ 2 และหญิงไทยประมาณรอยละ1 ติดเชื้อเอดส        
ในชวงป 2544 จะมีผูติดเชื้อโรคเอดสรายใหม จํานวน 29,000 คน ในแตละปในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-2549)   มีคนไทยกวา 50,000 คน จะเสียชีวิต
ดวยสาเหตุที่เกี่ยวกับเอดสมากกวารอยละ 90  ซ่ึงจะเกิดในกลุมอายุ  20-44 ป  (กรมควบคุมโรค,
กองโรคเอดส  2544:24)  นับวาเปนสถานการณที่นาเปนหวงมาก คือวัยรุนไทยไดรับเชื้อเอดส     
ตั้งแตยังเปนเยาวชนวัยแรกรุนจากการมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการและเพื่อนหญิงตั้งแตอายุ 12-13 
ป  เทากับวาเขาไดรับเชื้อตั้งแตอายุยังนอย   (อนุพงษ    ชิดวรากร  และคณะ 2538:13)      ฉะนั้น    
ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  นาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรกลางป 2547 ทั้งหมด 968,162 คน (กระทรวง
มหาดไทย,กรมการปกครอง 2547:1)   ในอําเภอเกาะสมุยมีประชากรกลางป  2547 ทั้งหมด    
44,652 คน  มีประชากรอายุระหวาง 16-19 ป จํานวนทั้งส้ิน  1,908  คน ( สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะสมุย 2547:1-3)   มีสถานเริงรมยจํานวน 481  แหง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี, 
งานขอมูลขาวสาร 2546:1)  เปนจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจสูง ทั้งดานการ     
ส่ือสารและคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทําใหมีการเคลื่อนยายถ่ินของประชากรจากถิ่นอื่นเขามา
ประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะในอําเภอเกาะสมุยซ่ึงเปนเมืองทองเที่ยวมีทั้งชาวไทยและ        
ตางชาติเขามาเที่ยวพักผอนปละกวา  200,000 คน (การทองเที่ยวไทย 2546:1)   มีสถานเริงรมย  ผับ 
บาร คาราโอเกะเกิดขึ้นมากมายจํานวน 102 แหง  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี,งาน
ขอมูลขาวสาร 2546:1-2) มีศูนยการคา สถานที่เหลานี้เปนแหลงนัดพบและเปนแหลงรวมตัวของ  
วัยรุนที่เอื้อตอความอยากรูอยากเห็น อยากลอง ทําใหมีการมั่วสุมของเด็กวัยรุนตามสถานบันเทิง
ตางๆ   กอใหเกิดมีพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค   เชน  พฤติกรรมหนีเรียน  สูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่ม
ที่ผสมแอลกอฮอล  เปนตน มีนักเรียนประมาณ 1 ใน 4  ของระดับมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมหนีเรียน  
เลนการพนัน ทะเลาะวิวาท  สูบบุหร่ี และปญหาชูสาว (โรงเรียนเกาะสมุย,งานฝายปกครอง 2546:1;
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โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา,งานฝายปกครอง  2546:1)   และปญหาชูสาวนี้จะกอใหเกิดปญหาการมี
เพศสัมพันธตามมา  ดังเห็นไดจากขอมูลรายงานการติดเชื้อเอดสประจําป พ.ศ.2545 ในกลุมอายุ  
15-19 ป  พบวา  มีผูติดเชื้อเอดสรอยละ 0.75  และในป พ.ศ.2546ในกลุมอายุ 15-19 ป พบวา มีผูติด
เชื้อเอดสเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.45 (โรงพยาบาลเกาะสมุย,กลุมงานเวชกรรมสังคม 2546:2)  และ    
ขอมูลการฝากครรภ ในป   2545  พบวา มีหญิงมาฝากครรภ อายุระหวาง 13-17 ป จํานวน  25  คน 
และในป 2546  พบวา   มีหญิงมาฝากครรภอายุระหวาง 13-17 ป มีจํานวน  32 คน  (โรงพยาบาล
เกาะสมุย,กลุมงานผูปวยนอก 2546:2)  ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสะทอนใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนกลุมนี้มีมากขึ้นและอายุนอยลงจนนาเปนหวงอยางยิ่ง   ถาไมไดรับการปองกันแกไขอยาง
ทันทวงทีและยังทําใหการแพรระบาดของโรคเอดสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  กอใหเกิดผลกระทบทั้ง
ดานสุขภาพและเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะวัยรุนกลุมนี้ถือวาเปน
กําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  และดวยเหตุที่ผูวิจัยเปนบุคลากรทางดาน        
สาธารณสุขมีหนาที่รับผิดชอบใหการปรึกษาดานสุขภาพอนามัย  การสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรคแกประชาชนปฏิบัติงานอยูในอําเภอเกาะสมุยรวมกับสหวิชาชีพ       ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล   การควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็นตอการใช
บริการสถานเริงรมย  และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน วาเปนปจจัยที่สงผลตอ  
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุยหรือไม    
เพื่อเปนใชประโยชนในการวางแนวทางปองกันหรือปรับเปลี่ยน   เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธใหนอยลง  เปนการตอบการปองกันสนองนโยบายตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ใน
ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) (คณะกรรมการอํานวยการจัด
ทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 2544 :46-50) ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชน
ใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพลดลง เชน การดื่มสุรา  พฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตอง เปนตน เพื่อ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพรอมที่จะเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
      1.  เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตนเอง   ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอ

การใชบริการสถานเริงรมย        ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    และพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน ในชุมชนเกาะสมุย

      2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย
จําแนกตาม เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณ
การใชบริการสถานเริงรมย
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3.   เพื่อศึกษาวา การควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอการ
ใชบริการสถานเริงรมย        และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน          สามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย

คําถามในการวิจัย
1. ระดับของการควบคุมตนเอง    ความสัมพันธในครอบครัว      ความคิดเห็นตอการ

ใชบริการสถานเริงรมย ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย    อยูในระดับใด

       2.   นักเรียนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  
บุคคลที่อาศัยอยูดวย  และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยที่แตกตางกัน    มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย แตกตางหรือไม  อยางไร

       3.  การควบคุมตนเอง    ความสัมพันธในครอบครัว   ความคิดเห็นตอการใชบริการตอ
สถานเริงรมย  และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย  หรือไม  อยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1.    นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
2.    นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธแตกตางกัน
                     3.    นักเรียนที่มีคาใชจายที่ไดรับแตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
แตกตางกัน
                     4.  นักเรียนที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวยแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
แตกตางกัน

5. นักเรียนที่มีประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ แตกตางกัน

6. การควบคุมตนเองความสัมพันธในครอบครัวความคิดเห็นตอการใชบริการ       
สถานเริงรมย    และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน         เปนปจจัยที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชมุชนเกาะสมุย

ขอบเขตการวิจัย
      ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย    จังหวัดสุราษฎรธานี     ผูวิจัยจึง
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กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
       1.  ขอบเขตดานประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    เปนนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใน
ชุมชนเกาะสมุย จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเกาะสมุย จํานวน  379 คน และโรงเรียน        
ทีปราษฎรพิทยา จํานวน 199 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน   578   คน (โรงเรียนเกาะสมุย,งานเวชระเบียน 
2547:1; โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา,งานเวชระเบียน  2547:1 )
       2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู
ในชุมชนเกาะสมุย ไดแก  โรงเรียนเกาะสมุย จํานวน  155 คน และโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา 
จํานวน   81  คน รวมจํานวนทั้งส้ิน  236  คน  ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณจากการใชสูตรยามาเน 
(Yamane 1976)   ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5   ใชวิธีการสุม
แบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling)   ตามสัดสวนของโรงเรียนและชั้นป

       3.   ขอบเขตดานตัวแปร      ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย     ประกอบดวย
             3.1    ตัวแปรอิสระ  ไดแก

        3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก   เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  
บุคคลที่อาศัยอยูดวย  และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย

      3.1.2    การควบคุมตนเอง
      3.1.3    ความสัมพันธในครอบครัว
      3.1.4    ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

         3.1.5    ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
                           3.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   ซ่ึงแบงเปน 3  ดาน

3.2.1 การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล
3.2.2 การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศ
3.2.3 การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน    ผูวิจัยจึงไดนิยามความ

หมายของคําตางๆ   ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวดังนี้
       1.   พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     หมายถึง     การกระทําหรือการแสดงออก

ของนักเรียนที่ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธมากขึ้น  ประกอบดวยพฤติกรรม   3  ดาน  คือ
            1.1  การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล  ไดแก  ไวน   เบียร   สุรา
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                          1.2 การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศ  ไดแก  การอาน การฟง และการดูส่ือที่
กระตุนใหเกิดอารมณเพศ   เชน   ส่ือประเภท หนังสือ  วารสาร  วิดีทัศน   ภาพยนตร   ซีดีรอม     
และทางอินเตอรเนต   เปนตน

            1.3 การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม ไดแก  การจับมือ  การโอบกอดการจูบ  การ
เลาโลมระหวางกัน

       2.   การควบคุมตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการควบคุมตนเอง  
เพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ แบงเปน 3 ดาน คือดานการกระทํา                
ดานการคิด  และดานการตัดสินใจ

              2.1  ดานการกระทํา  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมการกระทําของตนเอง
              2.2  ดานการคิด หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องราวตางๆ  

ที่เกี่ยวของ
                           2.3  ดานการตัดสินใจ หมายถึง  ความสามารถในการเลือกตอบสนองอยางใดอยาง
หนึ่งตอเหตุการณนั้นๆ

       3.  ความสัมพันธในครอบครัว  หมายถึง  ลักษณะพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดความสุข ความพอใจ ทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ   ซ่ึงประกอบดวย

      3.1    การชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว     หมายถึง     การที่สมาชิกใน
ครอบครัวแสดงความรัก ความอบอุน ใกลชิดสนิทสนม ดูแลเอาใจใส  เอื้ออาทรหวงใยกัน มีความ
รับผิดชอบ    มีเวลาและทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว

              3.2   การติดตอส่ือสารที่ดีระหวางกัน  หมายถึง   สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย
กันอยางสม่ําเสมอ   เขาใจกัน   มีความไววางกัน       เมื่อมีปญหารวมกันทางเลือกในการแกปญหา
ในวิถีทางที่เหมาะสม   ทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความคิดเห็นของกันและกัน

              3.3  การยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน  หมายถึง  การที่สมาชิกในครอบครัวมี
ความมั่นใจและพึงพอใจ   เมื่อสมาชิกสามารถกระทําส่ิงตางๆ ตามบทบาทหนาที่ของแตละคน  มี
การใหอภัยและรูจักชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม

       4.   ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย   หมายถึง     ความคิดและความรูสึก
ของนักเรียนตอการเขาไปใชบริการในสถานเริงรมยตางๆ   ไดแก ดิสโกเธค  ผับ คาเฟ  คาราโอเกะ 
บาร   เกิดจากการที่นักเรียนไดใชบริการดวยตนเองโดยตรงหรือผานการรับรูโดยออมก็ได  เชน 
เปนสถานที่ผอนคลายความตึงเครียด  เปนสถานที่พบปะสังสรรคเพื่อสนุกสนานรวมกัน ไดเรียนรู
โลกภายนอกไดพบเพื่อนใหมๆ และยังสามารถสูบบุหร่ี ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล เตนรํา     
เสพสารเสพติดไดอีกดวย  เปนตน
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       5.   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  หมายถึง    ความคิดและความรูสึก
ตอผลของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนโดยครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม ประกอบดวย  
ดานรางกาย  ที่แสดงถึงความเปนชาย/หญิงที่สมบูรณตามธรรมชาติไมเปนผูผิดปกติทางเพศ       
การติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพึงประสงค  ดานจิตใจ การมีความรักความผูกพัน
เกินขอบเขต  รูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนที่ตองการของอีกฝาย การถูกตําหนิ  การเสียช่ือเสียง การเสีย
ความภาคภูมิใจในตนเอง  และดานสังคม ทําใหเพื่อนๆไมยอมรับ การออกจากสถานศึกษาทําให
เสียอนาคต  เพิ่มปญหาใหสังคม  เปนตน

      6.   ชุมชนเกาะสมุย   หมายถึง  ที่รวมของกลุมคนที่มาอยูรวมกันมีกิจกรรมรวมกัน
และมีขอบเขตพื้นที่อาศัยอยูในตัวเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีอาณาเขตพื้นที่   
227  ตารางกิโลเมตร  เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการตางๆ เชน   ที่วาการอําเภอเกาะสมุย   เทศบาล
ตําบลเกาะสมุย    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน  เปนตน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.    เพื่อเปนแนวทางสําหรับบิดามารดา   ผูปกครอง   โรงเรียน และชุมชนในสังคมได

ตระหนักถึงปญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน  อันจะนําไปสูความรวมมือในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนใหลดนอยลง

2.  สามารถนําผลวิจัยที่ไดมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือ
และหาทางในการสงเสริมและปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน และ
เปนสวนหนึ่งในการชวยลดปญหาทางสังคม   เชน   การตั้งครรภในวัยเรียน  โสเภณีเด็ก    เปนตน

3.  สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ในการจัดโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เพื่อปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2
แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายในชุมชมเกาะสมุย  ซ่ึงผูวิจัยไดคนควาเอกสาร ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ทบทวน
วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ดังตอไปนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
       1.1  พัฒนาการทางเพศของวัยรุน
       1.2  พฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธ

1.3 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
              2.    แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง

      3.    แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว
              4.    แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

5. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
6. ความรูเกี่ยวกับบริบทในชุมชนเกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี

              7.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลทั้งในและตางประเทศ

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
วัยรุน เปนวัยที่กาวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ ซ่ึงการยางกาวเขาสูวัยรุนจะมีการ        

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชวงชีวิตหนึ่งของมนุษย  เปนชวงแหงการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากมาย รวดเร็วและสลับซับซอนทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม วัยรุนจึงเปนวัยที่ส้ินสุดความ
เปนเด็กและเริ่มตนจะเปนผูใหญตอไป คําวา “วัยรุน” ในภาษาอังกฤษคือ “adolescence” ซ่ึงมาจาก
ภาษาลาตินวา “adolescere” แปลวา “พัฒนาการสูความเจริญเติบโตพนจากความเปนเด็ก”   การเขา
สูวัยรุนของแตละคนนั้นแตกตางกันตามความพรอมของรางกาย และการมีวุฒิภาวะทางเพศ จึง     
ทําใหเปนเรื่องยากที่จะบอกไดวาวัยรุนเริ่มตนที่อายุเทาใด   นักจิตวิทยาจึงใชอายุเฉลี่ยเปน      
เครื่องกําหนดอาจแบงชวงอายุวัยรุนเปน  3  ระยะ   คือวัยรุนตอนตนอายุระหวาง 11–15 ป  วัยรุน      
ตอนกลางอายุระหวาง 15 –17  ป   และวัยรุนตอนปลายอายุระหวาง 17-21 ป  หากนับการเริ่มตน
ของความเปนวัยรุนตามลักษณะพัฒนาการ  ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวาชวงวัยรุนเริ่มตนแลวก็คือ  การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภายนอก เชน ความสูง  รูปรางหนาตา   การมีหนาอก  การมีขนในที่ลับ ฯลฯ
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และการเปลี่ยนแปลงภายใน  เชน สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอรโมนเพศเริ่มทํางานซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุด 
ทําใหวัยรุนกาวเขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ  พรอมๆกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
พัฒนาการดานอื่นๆ ดวย  เชน ทางสังคม ทางอารมณ  การแสวงหาเอกลักษณแหงตน ความสนใจ
ทางเพศ  (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมพลศึกษา   2543 :3-4 ; ศรีเรือน แกวกังวาล  2540 :329-331) 
ซ่ึงพัฒนาการที่จะกลาวถึงในครั้งนี้เนนเฉพาะพัฒนาการทางเพศ    ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.1    พัฒนาการทางเพศของวัยรุน
พัฒนาการทางเพศของมนุษย     นับเปนสวนหนึ่งของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ทางรางกายและจิตใจและทัศนคติที่ถูกตอง จะชวยใหมีพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของสังคม   ซ่ึงจันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ (2543:65)  กลาววา   พัฒนาการทางเพศ   หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผลักดันบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ  ตั้งแตวัยทารกจนถึง
วัยชราข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน  ลักษณะประจําตัวของคนๆนั้น  อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
และประสบการณ   เปนตน   สุชาติ  โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2541:50-56)  ไดกลาวถึง
การพัฒนาการทางเพศวา  แบงเปน 3  ดาน  ดังตอไปนี้

      1.    พัฒนาทางเพศดานรางกาย   การเปลี่ยนแปลงดานรางกายของเด็กชายและเด็กหญิง  
จากเด็กเขาสูวัยรุนเปนไปตามขั้นตอน  ในชวงวัยรุน อายุ 12-17 ป     จะเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต
ขึ้นอยางรวดเร็วตามธรรมชาติ และปรากฏลักษณะทางเพศอยางชัดเจน  เพราะตอมใตสมองจะหลั่ง
ฮอรโมนกระตุนตอมเพศ  ไดแก  รังไข (ovary) ในเพศหญิง  และอัณฑะ (testis) ในเพศชายใหเร่ิม
ทํางานและผลิตฮอรโมนขึ้นเอง ตามปกติเด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย   โดยเด็กหญิงจะเขา
สูวัยรุนระหวางอายุ 13-15 ป   ในระยะนี้รังไขจะเริ่มผลิตฮอรโมนเพศขึ้นใชเอง  ทําใหรางกายเกิด
การเปลี่ยนแปลง  เชน  มีเตานมขยายโตขึ้น  มีตอมไขมันพอกตามไหล แขนขา  อก และสะโพก  
ทําใหรูปรางไดสัดสวน  มีขนขึ้นในที่ลับ รังไขจะเริ่มผลิตไขและในที่สุดจะมีประจําเดือน   การมี
เลือดออกเปนระยะๆ ทําใหเด็กหญิงเกิดความของใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองมากขึ้น เพราะ
ฉะนั้นเด็กหญิงสวนใหญในวัยรุนตอนตนจะหลีกเลี่ยงการสํารวจอวัยวะเพศของตนเอง และสําเร็จ
ความใครจนถึงจุดสุดยอดทางเพศนอยมากหรืออาจกระทําโดยบังเอิญเพียงครั้งเดียว ไมบอยเหมือน
เด็กชาย   สําหรับเด็กชายจะเขาสูวัยรุนระหวางอายุ 14-15 ป อัณฑะจะผลิตฮอรโมนเพศ     ทําให
รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน  เริ่มมีหนวดเครา เสียงหาว รางกายสูงใหญ     มีขนขึ้นใน   
ที่ลับ อวัยวะเพศโตขึ้น การพัฒนาการที่สําคัญคือสามารถหลั่งน้ํากามได ในระยะวัยรุนตอนตน    
เด็กชายสวนใหญจะมีประสบการณเกี่ยวกับความสุขสุดยอดทางเพศ  และประสบการณนี้ทําใหเกิด
การสําเร็จความใครดวยตนเอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นบอยและสม่ําเสมอจนระยะปลายวัยรุน (ชวงอายุ       
16-18 ป )   พฤติกรรมทางเพศสวนใหญของเด็กหนุมในวัยนี้ คือ การกอดจูบลูบคลํากันมากกวามี
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การรวมประเวณี   ชวงอายุ 18-23 ป เปนระยะกอนแตงงาน  ระยะนี้จึงคิดถึงความสัมพันธทางเพศ    
และการรวมเพศกอนแตงงานอาจเกิดขึ้นในระยะนี้  แตความผูกพันทางจิตใจของผูชายตอคูรวมเพศ
จะนอยกวาผูหญิง  และไมมีความรูสึกจริงใจตอคูรวมเพศถึงขั้นจะแตงงานกัน

       2.   พัฒนาการทางเพศดานจิตใจ ในขณะที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลง สภาพจิตใจก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงพัฒนาการทางเพศดานจิตใจของเด็กวัยรุนหญิงและเด็กวัยรุนชายมีลักษณะ
คลายคลึงกัน  เชน การเอาใจใสตอรูปรางและทาทางของตน สนใจการแตงกายเริ่มรักสวยรักงาม    
มีความสนใจตอเพศตรงขามเปนพิเศษ  มีความตองการหรือความรูสึกทางเพศเกิดขึ้นบอย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนเพศชายหรือเพศหญิงของตนมาก โดยทั่วไปอารมณของเด็กวัยรุนจะ    
เปลี่ยนแปลงงาย เปนวัยพายุบุแคม (storm and  stress)  มีอารมณที่รัก ชอบโกรธ เกลียด  อิจฉา  
ริษยา โออวด ออนไหว บางครั้งเก็บกด    เขากับบุคคลตางวัยไดยาก  เด็กวัยรุนจึงเกาะกลุมกันไดดี

       3. พัฒนาการทางเพศดานสังคม ความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเพศดานรางกาย 
และจิตใจของวัยรุน  ทําใหวัยรุนทั้งชายและหญิงเริ่มมองเห็นความสําคัญและความจําเปนของชีวิต
สังคมแบบครอบครัวหรือชีวิตสมรสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   เด็กวัยรุนจึงสนใจวัฒนธรรมประเพณี
การแตงงาน ความสัมพันธระหวางเพศในรูปแบบตางๆจึงเกิดขึ้น เชน รูจักเอาใจใสและใหเกียรติ
เพศตรงขาม มีการเกี้ยวพาราสี  มีความรัก และเริ่มเลือกคูครองเพื่อชีวิตสังคมแบบครอบครัว

พนม    เกตุมาน  (2538:388-389)  ไดกลาวถึง   พัฒนาการทางเพศของเด็กและวัยรุนวา
พัฒนาการทางเพศของเด็กเกิดจากการเรียนรูของเด็กเอง และการที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ             
ส่ิงแวดลอมทําใหเด็กรูจักเอกลักษณ และบทบาททางเพศของตนเอง  (sexual  identity   หรือ 
gender identity)      ซ่ึงมีองคประกอบ   3 สวน ดังนี้

1.   เอกลักษณทางเพศทางรางกาย  เด็กปกติวัย 2-3 ป  สามารถบอกเพศของตนเองได
ถูกตองตรงตามลักษณะทางกายวิภาคของตน (anatomical identity)      เด็กจะเรียนรูจากการสังเกต
ตนเองและเด็กอื่นๆ (ถามีโอกาส) และจากการบอกเลาของบิดามารดาและบุคคลอื่น  การรับรูและ
กําหนดเพศตนเองนี้จะฝงแนน  และเปลี่ยนแปลงไดยากมากเมื่อเลยวัย  2 ปคร่ึงขึ้นไป

2.  พฤติกรรมตามเพศ  (sex – typed  behaviour) เมื่อเด็กโตขึ้นในวัย 3-6 ป เด็กจะ   
เรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ หรือบทบาททางเพศ  (gender – role identity) โดยจะ      
ถายทอดแบบอยางพฤติกรรมตามบิดาหรือมารดาซึ่งเปนเพศเดียวกับตนเอง ความสัมพันธที่ดี
ระหวางบิดากับลูกชาย และมารดากับลูกสาวจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง ลักษณะ
ทางเพศนี้แสดงใหเห็นตอนเด็กไดหลายรูปแบบ เชน การเลน เด็กชายจะชอบเลนผาดโผน ของเลน
มักเปนรถยนตรและอาวุธตางๆ ซ่ึงแสดงถึงความกาวราวมากกวาเด็กหญิง เมื่อโตขึ้นเขาสูวัยเรียน          
(อายุ 7-12 ป)  เด็กจะเรียนรูบทบาททางเพศตนเองมากขึ้น มีการแบงแยกเพศและเลนอยูในกลุมเพศ
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ตนเอง เด็กชายจะปฏิเสธกิจกรรมหรือการเลนแบบเด็กหญิง และเด็กหญิงจะรังเกียจการเลนที่      
รุนแรงของเด็กผูชาย  เด็กจะถายทอดแบบอยางพฤติกรรมทางเพศจากเพื่อนของตนเอง  เด็กผูชายท่ี
มีลักษณะคลายผูหญิง เชน รูปรางหนาตาสวย กิริยาทาทางนุมนิ่มและไมชอบความรุนแรง   มักจะ
ไมชอบสมาคมกับเด็กผูชายดวยกัน     และอาจถูกรังเกียจหรือลอเลียนจากเด็กผูชาย      เด็กเชนนี้จะ
เขาหากลุมเด็กผูหญิง และถายทอดแบบอยางพฤติกรรมทางเพศจากเด็กผูหญิงมากขึ้น และ         
เด็กผูหญิงที่มีลักษณะซุกชนกาวราวรุนแรงมักจะเกิดปรากฏการณเดียวกัน คือ สนิทสนมกับ         
เด็กผูชายและถายทอดลักษณะแบบอยางมีพฤติกรรมตามเพศจากเด็กผูชายมากขึ้น

3.  ความพึงพอใจทางเพศ ( sexual orientation)  เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนดวยอิทธิพลของ
ฮอรโมนเพศ ทําใหเด็กเริ่มมีความรูสึกและความตองการทางเพศ      เด็กจะมีความพึงพอใจทางเพศ
กับเพศเดียวกันหรือเพศตรงขามขึ้นอยูกับหลายปจจัยและเมื่อเด็กมีความพึงพอใจทางเพศเชนใด
แลวมักจะเปลี่ยนแปลงไดยาก

      นอกจากนี้วิทยา  นาควัชระ (2544:206) มีความเห็นวา การพัฒนาการทางเพศในวัยรุน
นั้นมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุนตอไป  และจะเปนตัวการที่จะผลักดัน     
วัยรุนใหเกิดปญหาไดมาก   เนื่องจากฮอรโมนทางเพศทํางานมากขึ้นในชวงวัยรุนอิทธิพลของ
ฮอรโมนทางเพศนี้  มีผลตอลักษณะทางกายวิภาคของรางกายทั่วๆ ไป และลักษณะทางเพศทุติยภูมิ 
(secondary sex  characteristics)  และที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือไปกระตุนจิตใจใหเกิดแรงขับทางเพศ 
(sexual drive) ใหสูงขึ้น  จะเห็นไดวาในวัยรุนนี้มีพลังงานมากทั้งพลังงานทางกาย  พลังงานทางจิต 
และพลังงานทางเพศ จะทําใหวัยรุนเริ่มสนใจกิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม       
ทางเพศของตนเองมากขึ้น เชน  การเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การมีประจําเดือน ฯลฯ   และ
อาจทดลองทําพฤติกรรมทางเพศดวยความรูสึกอยากรู  อยากเห็น   ตื่นเตน   กลัว ๆ กลา ๆ  และเพื่อ
เปนการปลดปลอยพลังงานทางเพศที่มีอยูมาก ๆ ที่เราพบเห็นกันบอย ๆ ไดแก  การสําเร็จ        
ความใครดวยตนเอง

      นอกจากนี้ศรีเรือน แกวกังวาล  (2540 :331-338)   ไดอธิบายถึงความเจริญของลักษณะ
ทุติยภูมิทางเพศ    มีพัฒนาการ  3  ขั้นตอน จนกวาจะเจริญเต็มที่  ไดแก

      1.  pre  - pubescene   เปนระยะที่ลักษณะทางเพศตางๆ  เริ่มพัฒนาเขาสูขั้นที่สอง   เชน    
หนาอกของเด็กหญิงเริ่มเจริญขึ้น สะโพกเริ่มขยาย  เสียงของเด็กชายเริ่มแตกหาว แตอวัยวะสืบพันธ  
(Productive  organs) ยังไมเร่ิมทําหนาที่

2.  pubescence    เปนระยะที่ลักษณะทางเพศตางๆ   ยังคงพัฒนาสืบไปอีกและอวัยวะ   
สืบพันธุเร่ิมทําหนาที่แตยังไมสมบูรณ เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน เด็กชายเริ่มสามารถผลิตเซลล      
สืบพันธุได
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3.  post -pubescene เปนระยะที่ลักษณะทางเพศทุกสวนเจริญเติบโตเต็มที่อวัยวะ     
สืบพันธของเด็กทั้งสองเพศทําหนาที่ของมันได  ถึงเวลานี้เปนระยะที่เด็กยางเขาสูวัยรุนที่แทจริง

ดังนั้นพัฒนาการทางเพศในชวงวัยรุน จึงเปนการพัฒนาทุกๆดาน กลาวคือ  มีการ
พัฒนาการทางเพศทั้งทางดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม ทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิงรางกาย
จะสรางฮอรโมนเพศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายอยางรวดเร็ว  และเขาสูการมีวุฒิภาวะ
ทางเพศอยางสมบูรณ  มีความสนใจตอตนเองและเพศตรงขาม เร่ิมมีการสรางความสัมพันธระหวาง
เพศในรูปแบบตางๆ    ที่จะนําไปสูการมีชีวิตสมรสและการสรางครอบครัวที่สมบูรณตอไป

1.2    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ
คําวา  “พฤติกรรม”  มีผูใหความหมายไวหลายทาน    ดังตอไปนี้

                    ปรีชา   วิหคโต  (2532:6)   ใหความหมายของคําวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุก
อยางของมนุษย   จะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม  ไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือ
ไมก็ตาม และไมวาการกระทํานั้นจะพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม  ดังนั้น การเดิน  การคิด 
การตัดสินใจ   การปฏิบัติตามหนาที่   การละทิ้งหนาที่เปนพฤติกรรมทั้งส้ิน
                     ฮิลฮารด (Hilhard 1996 :6,อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544:21) โดยกลาววา          
พฤติกรรมหมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม   
ซ่ึงเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก  สําหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง  กิจกรรมหรือ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคิด ความรูสึก  ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมภายนอก  หมายถึง
ปฏิกิริยาหรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออกใหผูอ่ืนเห็นไดทั้ง ดวยการพูด การกระทํา กิริยา    
ทาทางของบุคคล
                     สุรพล   พยอมแยม (2545:18) ใหความหมายของพฤติกรรมวา  หมายถึง การกระทํา
อันเกิดจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นหลัง
จากที่บุคคลไดใชกระบวนการ กล่ันกรอง ตกแตงและตั้งใจ ที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัส
และรับรู  ทั้งนี้เราจะเห็นไดวา  มีพฤติกรรมจํานวนมากแมจะกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมาย
เดียวกัน   แตลักษณะทาทางอาการอาจแตกตางกัน  เมื่อบุคคล  เวลา  สถานที่ หรือสถานการณ
เปลี่ยนไป   ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของบุคคลที่มีสภาพรางกาย
ปกติ ลวนแลวแตตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณและความรูสึก
ของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ  จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนและพฤติกรรมแตละคราว       
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละครั้ง   
เกิดจากกระบวนการ ดังนั้น หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นๆ  แลว ประกอบไปดวย  3  สวน  คือ
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       1.     สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง   (acting)
       2.     สวนการคิดเกี่ยวกับกิริยานั้น      (thinking)

                     3.     สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนั้น      (feeling)

                    กระบวนการเกิดพฤติกรรม
                    เมื่อบุคคลกระทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดขึ้นมา  การกระทํานั้นจะเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน
เปนกระบวนการมากอนทั้งส้ิน กระบวนการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งนั้น อาจแยกเปนการะบวน
การยอยไดอีกอยางนอย   3  กระบวนการ  (สุรพล   พยอมแยม  2545:19)   คือ
                    1.   กระบวนการรับรู  (Perception  process)    เปนกระบวนเบื้องตนที่เร่ิมจากบุคคลได
รับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงความรูสึก
(Sensation)  กับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้น ๆ ดวย
                    2.  กระบวนการคิดและเขาใจ   (Cognition  process) กระบวนการนี้อาจเรียกวา 
“กระบวนการทางปญญา” ซ่ึงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเรียนรู การคิด การจํา ตลอดจน
การนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้น ๆ ดวย  การรับสัมผัส และการรูสึกที่นํามาสูการ
คิดและการเขาใจนี้  เปนกระบวนการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก  และเปนกระบวนการ
ภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได
                    3.   กระบวนการแสดงออก  (Spatial  behavior  process)  หลังจากผานขั้นตอนของการ
รับรู การคิดและเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้นๆ แตยังมิไดแสดงออก
ใหผูอ่ืนรับรู   ยังเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert  behavior)  แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดง
การตอบสนองใหบุคคลอื่นไดสังเกตไดเราจะเรียกวา  พฤติกรรมภายนอก (Overt  behavior) ซ่ึง
พฤติกรรมภายนอกนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี     
ปฏิกริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริง เชนนี้      
เรียกวา Spatial behavior  โดยแทจริงแลวกระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไมสามารถแยกเปน     
ขั้นตอนตางหากหรือเปนอิสระจากกันได  เพราะการเกิดพฤติกรรมในแตละครั้งนั้นจะมีความ      
ตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก การแยกวิเคราะหเปน  3 สวน ก็เพียงเพื่อใหเกิดความเขาใจตาม       
ขั้นตอนไดมากขึ้น

ประเภทของพฤติกรรม
 สุชา  จันทรเอม (2529 :10)  ไดแบงพฤติกรรมออกเปน   2    ประเภท    ดังนี้

1.   พฤติกรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Unlearned Behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมที่
อินทรียทําไดเอง โดยที่อินทรียมิไดมีโอกาสเรียนรูมากอนเลย  พฤติกรรมติดตัวมาแตกําเนิดอาจเกิด
ขึ้นนานหลังจากกําเนิดอินทรียก็ได เพราะฉะนั้นบางทีจึงเปนที่สงสัยวาอาจไมใชเปนพฤติกรรม
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ติดตัวมาแตกําเนิด อยางไรก็ดีพฤติกรรมติดตัวมาแตกําเนิดไดเกิดขึ้นหลังจากที่อินทรียเกิดขึ้นแลว
นานๆ  มักหลีกหนีประสิทธิผลของการเรียนรูไมได

2.  พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู (Learned Behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมที่
อินทรียทําขึ้นหลังจากที่ไดมีการเรียนรู หรือเลียนแบบจากบุคคลอื่นในสังคม   พฤติกรรมประเภทนี้
อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา พฤติกรรมทางสังคม

สําหรับ ปรียาพร วงศบุตรโรจน (2521:7, อางถึงใน ขวัญใจ พมิพิมล 2543:73) ไดแบง
พฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. พฤติกรรมภายใน  หรือพฤติกรรมปกปด (Covert Behavior)  หมายถึง   การกระทํา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซ่ึงสมองจะทําหนาที่รวบรวมและสั่งการ  มีทั้งที่เปนรูปธรรม ไดแก  
การเตนของหัวใจ  การบีบตัวของลําไส  และที่เปนนามธรรม  ไดแก  ความคิด ความรูสึก   ทัศนคติ
ความเชื่อ  คานิยม  ซ่ึงมีอยูในสมองของคนไมสามารถสังเกตเห็นได

2. พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior)  คือปฏิกิริยาของ
บุคคล หรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นได  ทั้งทางวาจา การกระทํา ทาทาง
ตางๆ  เชน การพูด  การหัวเราะ  การกินอาหาร  การรักษาความสะอาด  การปลูกตนไม  พฤติกรรม
ภายนอกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของมนุษยในการที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอื่น และเปนสาเหตุที่
สําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในโลกใบนี้

จึงสรุปไดวา  พฤติกรรม หมายถึง  การกระทําหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกของบุคคลที่
แสดงออกอยางมีจุดมุงหมาย โดยผานกระบวนการรับรู การคิด การตัดสินใจ แลวจึงแสดง        
พฤติกรรมนั้นออกมาแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับสภาพการณ  บุคคล  เวลา  สถานที่ที่เปลี่ยนไปทั้งที่
สังเกตเห็นไดชัด   และที่สังเกตไดยาก  สําหรับการวิจัยครั้งนี้พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือการ
กระทําหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนที่ทําให เพิ่มโอกาสเกิดการมี เพศสัมพันธมากขึ้น        
ประกอบดวย   พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล   การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศ 
และการสัมผัสรางกายเพศตรงขาม

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
พฤติกรรมทางเพศ เปนพฤติกรรมที่วัยรุนแสดงออกตอเพศตรงขาม เชน การนัดพบ

เพื่อนตางเพศ   โดยท่ัวไปชายหญิงจะเริ่มคบกันตั้งแตอยูในชวงวัยรุน     ซ่ึงเปนวัยที่เร่ิมสนใจ     
เพศตรงขาม ตองการความรัก ตองการความเปนอิสระจากบิดามารดา  จึงเริ่มมองหาเพศตรงขามที่
ถูกใจเพื่อนําไปสูความรักและการแตงงานในอนาคต   พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจะแตกตางกัน
ตามสภาพแวดลอมตางๆ เชนในชนบทมีการติดตอทําความรูจักกันระหวางชายหนุมหญิงสาว มี
ปญหานอยกวาในเมือง เพราะลักษณะของสังคมชนบทประชาชนตั้งบานเรือนใกลชิดกันและมี          
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ความสัมพันธตอกันตามแบบปฐมภูมิ ทําใหรูจักประวัติความเปนมาและนิสัยใจคอกันและกันดี 
ฐานะความเปนอยู อาชีพ คานิยมในชนบทยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมอยางเครงครัด  โดยมาก
หญิงจะถูกอบรมใหรักนวลสงวนตัว ใหอยูกับบานเฝาเรือน ไปไหนมักมีผูใหญไปดวย ดังนั้นทําให
มีปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจึงมีนอยกวาวัยรุนในเมืองที่ไดรับอิทธิพลตางชาติ จาก        
การสื่อสารที่ไรพรหมแดน โดยเฉพาะในเรื่องการแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ  การจับมือ การ
แตะตองรางกายกันไดอยางอิสระมากขึ้น  นําไปสูโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงาย

พรรณพิไล  ศรีอาภรณ (2537:40-41)  กลาววา พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนโดยทั่วไป
จะเริ่มจากความพึงพอใจกันระหวางเพศตรงขาม  ซ่ึงแบงเปน  3  ขั้นตอน  คือ

       1.    การสรางมิตรภาพ
       2.    การเกิดความรัก
       3.    การมีความสัมพันธทางเพศ

                    ซ่ึงชายและหญิงมีความแตกตางกันในเรื่องเหลานี้   ผูชายอาจมีการสรางมิตรภาพแลว
ขามขั้นไปมีความสัมพันธทางเพศไดโดยไมมีความรักเขามาเกี่ยวของเลย   แตผูหญิงตองเปนไป
ตามลําดับขั้นตอน ผูหญิงตองกาวจากการสรางสัมพันธภาพไปสูการเกิดความรัก สนใจที่จะมี          
ความสัมพันธเพื่อความรักอันยั่งยืนแตงงานกอนจะมีความสัมพันธทางเพศ การที่วัยรุนชายหญิงมี
ความสัมพันธกัน  เชน ไปเที่ยวดวยกัน  จับมือถือแขน การโอบกอด  การจูบ การเลาโลมถึงขั้นมี   
เพศสัมพันธกัน  มักจะเปนเพราะฝายหญิงคิดวามีความรักซึ่งกันและกันจึงยอมสละใหได   แต      
แทจริงแลวฝายชายอาจทําไปเพียงเพื่อตองการความพึงพอใจถูกใจเทานั้น  โดยไมไดมีความรักหรือ
ไมตองการรับผิดชอบเลย
                   วิทยา    นาควัชระ  (2544: 207 – 209)  ไดแบงพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนที่อาจเกิดขึ้น
ไดทีละอยาง หรือหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน   เนื่องจากความสับสนวุนวายของวัยรุนไวดังนี้
                    1.   พฤติกรรมทางเพศกับตนเอง   (autosexuality)  วัยรุนจะใชตัวเองเปนวัตถุที่เรา
ความรูสึกทางเพศใหถึงจุดสุดยอดทางเพศได พฤติกรรมที่พบบอยๆ คือ  การสําเร็จความใครดวย
ตนเอง (Masturbation)  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่มีจากการที่วัยรุนมีความฝนหรือจินตนาการทางเพศสูง  
และตองการผอนคลายความรูสึกตึงเครียดเหลานั้นจึงสรางพฤติกรรมชนิดนี้ขึ้นมา  โดยทั่วๆไปเรา
ถือกันวาเปนพฤติกรรมที่ปกติในวัยรุน เปนการลดความตึงเครียดทางอารมณ    แตยังมีวัยรุนอีก
เปนจํานวนมากที่คิดวาเปนการทําใหเสียพลังงานและความจํา  หรือเปนการกระทําที่เปนความผิด
ทําใหเขาเกิดความละอายใจ  แตในขณะเดียวกันก็ยังมีความตองการจะกระทําอยูอีกตอไป   ยิ่งจะทํา
ใหเกิดความ คับของใจไดมากขึ้น
                    2.  พฤติกรรมทางเพศกับคนเพศเดียวกัน  (homosexuality)  ในชวงที่อาจพบไดบอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

คือ ในชวงวัยรุนตอนตน เปนชวยท่ีวัยรุนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวัตถุที่เราความรูสึกทางเพศ (erotic 
object) จากตัวเองไปหาบุคคลอื่น   ในชวงนี้เพื่อนเพศเดียวกันจะเขามามีบทบาทสําคัญมาก  เพราะ
มีลักษณะของความเหมือนกันไมมีอันตรายไมแปลกประหลาดวัยรุน จึงมักจะสนใจเพื่อนเพศเดียว
กันกอน   จะเห็นวามีการแบงกลุมกันเลนอยางชัดเจน ในกลุมวัยรุนชายและวัยรุนหญิงจากความ
สนิทสนมใกลชิด  และมีโอกาสที่นาจะสนิทสนมมากขึ้นได จึงทําใหวัยรุนบางคนอาจจะมีจิตใจใฝ
ชอบเพศเดียวกันหรือมีพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดียวกัน   ซ่ึงถาหากจะอธิบายก็อาจจะ
อธิบายไดโดยทฤษฎี Bisexuality ของซิกมันด ฟรอยด  ที่วา “มนุษยทุกคนจะมีลักษณะซึ่งมีความ
ผสมผสานกันระหวางเพศของตัวเองกับเพศตรงขาม”  ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมนุษยจึงอาจแสดงความ
ชอบพอในเพศเดียวกันได   แตในสิ่งเหลานี้จะกลายเปนความขัดแยงระหวางความตองการของ   
ตัววัยรุนเอง  กับคานิยมของสังคมที่กําหนดใหมนุษย ควรจะมีพฤติกรรมทางเพศกับมนุษยตางเพศ
เมื่อเติบโตเปนผูใหญแลวเทานั้น

      สวนมากวัยรุนจะผลักความรูสึกเหลานี้ใหเขาหาความรูสึกสนใจกับเพศตรงขามได 
(แตก็มีบางที่ไมสามารถผลักตัวเองใหสนใจเพศตรงขาม จึงเกิดเปนพฤติกรรมรักรวมเพศติดตัว   
ตอไป )

3. พฤติกรรมทางเพศกับเพศตรงขาม  (heterosexuality)   วัยรุนจะเริ่มสนใจเพื่อน   
ตางเพศมากในเมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย  เนื่องจากมีความมั่นใจวาเปนความถูกตอง
ตามสังคม  เปนทางที่เขาจะแสดงความรูสึกไดอยางเปดเผย เปนการลดความคับของใจที่ตนเอง  
เคยมีความรูสึกตามขอ 1 และ 2 มาแลว จึงจะเห็นวาวัยรุนจะสนใจพฤติกรรมและกิจกรรมทางเพศ
มาก  อยากรู   อยากเห็น  อยากทดลอง  พฤติกรรมที่พบบอย ๆ ไดแก  การแอบอานหนังสือปกขาว    
แอบดูภาพยนตรเกี่ยวกับเซ็กซ  กิจกรรมทางเพศสวนใหญของเด็กวัยนี้ คือ การกอดจูบ ลูบคลํามาก
กวาการรวมเพศ หรือแอบไปเที่ยวโสเภณีหรือแมแตการพยายามทําตัวใหเดน   เพื่อใหเพศตรงขาม
สนใจ   พฤติกรรมเหลานี้เชื่อวามาจากแรงขับทางเพศ  และวัยรุนคิดวาการที่เขาแสดงเหลานั้นเปน
ความถูกตองที่สุดแลว
                        ถาเราเขาใจกลไกทางเพศในเด็กวัยรุนแลว เราจะอธิบายพฤติกรรมที่วัยรุนแสดงออก
มาได  เชน   การสําเร็จความใครดวยตนเองในวัยรุนหรือพฤติกรรมรักรวมเพศ  (ทั้งที่แสดงออก
และ/หรือมีความรูสึกที่ตองเก็บกดเอาไว) ในวัยรุนตอนตนหรือพฤติกรรมอยากเดนในกลุมเพื่อน
และแสดงความสนใจทางเพศอยางมาก ๆ ในวัยรุนตอนปลาย

  นอกจากนี้   บรูคสกันและฟรัสเทนเบอรก (Brooks – Gunn  and  Furstenberg 1990 
:245-248,อางถึงใน ธาดา ลีเกษม 2545:44) ไดแบงปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน          
แตกตางกัน  ดังนี้
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1. ปจจัยทางดานชีวภาพ  พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจะไดรับอิทธิพลจาก        
ฮอรโมนเพศ   โดยมีปจจัยทางดานสังคม เปนตัวกระตุนในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ 
และการมีเพศสัมพันธ

2.   ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก     คานิยมในเรื่องเพศของบิดามารดา  ความสัมพันธ
ในครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเรื่องเพศ ส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการมี         
เพศสัมพันธที่เร็วหรือชาของวัยรุน

3.  ปจจัยของกลุมเพื่อน โดยเฉพาะบรรทัดฐานในเรื่องเพศของกลุมเพื่อน จะมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนอยางมาก

4.   ปจจัยดานการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดี และมีระดับการศึกษาต่ํา จะมี
เพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่มีผลการเรียนดีและยังคงเรียนอยู และโดยมากจะเปนผูที่มีฐานะไมดีดวย

       ถึงแมวาวัยรุน  เปนวัยที่เตรียมตัวจะพึ่งตนเองและเปนอิสระ แตในขณะเดียวกันก็ยัง
ตองการไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากบิดามารดาโดยเฉพาะในเรื่องเพศ ถาไมเขาใจและไม
ยอมรับหรือหาทางออกในทางที่เหมาะสม   อาจเกิดความยุงยากมากระหวางวัยรุนกับบิดามารดา      
แรงผลักดันทางเพศซึ่งถูกกระตุนโดยฮอรโมนเพศจะรุนแรงจนยากจะเก็บกดได  ความรูสึกทางเพศ
จึงออกไปสูบุคคลภายนอกครอบครัว  มีความรักความตองการทางเพศจะเขาไปแทนที่การยึดติดกับ
บิดามารดา ความผูกพันแนนแฟนทางจิตใจ    มักจะรวมเปนสิ่งเปนสิ่งเดียวกันกับความใกลชิดทาง
รางกายและทางเพศ   (สุวัทนา    อารีพรรค  และคณะ  2534:606)

ความสัมพันธระหวางเพศ
ความสัมพันธระหวางเพศ หมายถึง การที่ชายหญิงมีปฏิกิริยาตอกันหรือมารวมกันทํา

กิจกรรมใดๆก็ตาม  ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจเริ่มตนจากการพบปะ  ติดตอ  พูดคุยกันอยางธรรมดา
จนกระทั่งมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งถึงขั้นมีเพศสัมพันธ  (Sexual  intercourse) ก็ได   ซ่ึงการ
คบหาสมาคมของมนุษยนั้นเปนเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันอยู แมจะมิไดมีจุดมุงหมายไปสูการมี
เพศสัมพันธ   เพราะมนุษยชอบอยูรวมเปนกลุมมีการติดตอสัมพันธกันทั้งในระหวางตางเพศและ
ระหวางเพศเดียวกัน  มีการพึ่งพาอาศัยและการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  อันจะทําใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข

ความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพศ
       จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ (2543:78)  ไดสรุปความสําคัญหรือความจําเปนที่ตองมีความ

สัมพันธระหวางเพศ  ไวดังตอไปนี้
1. เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตวิทยา  กลาวคือ  การมีความสัมพันธ

ระหวางเพศจะชวยใหบังเกิดความพึงพอใจเพราะชดเชยในสิ่งที่ตนขาด
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2.   เพื่อตอบสนองความตองการทางดานชีวภาพ   กลาวคือ  ความสัมพันธระหวาง
เพศจะเปนจุดเริ่มตนของการนําไปสูการขยายพันธุ  เพื่อรักษาเผาพันธุของตนไว

3.   เพื่อตอบสนองความตองการทางดานสังคม  กลาวคือ  มนุษยเปนสัตวสังคมดังนั้น
มนุษยจึงตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดไว  จึงจะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  ความสัมพันธระหวางเพศเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งที่ถูกกําหนดโดยสังคม  ดังนั้น
สมาชิกของสังคมนั้นจึง   จําเปนตองยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
   ภาวะเงื่อนไขท่ีสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระหวางเพศ

       จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ (2543 :80)  ไดสรุปภาวะเงื่อนไขที่มีสวนสนับสนุนใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเพศไว  5  ประการ  ไดแก

1. อิทธิพลจากตอมไรทอในรางกาย    ถาตอมไรทอทํางานผิดปกติ   หรือไมมี
ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลใหพัฒนาการทางเพศดําเนินไปอยางลาชา โดยเฉพาะถาตอมเพศ ตอม
ใตสมอง   และตอมไทรอยดมีความบกพรองก็มีผลโดยตรงตอการตอบสนองทางเพศ

2. อิทธิพลทางสังคม เปนภาระที่สําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดรูปแบบการตอบสนอง
ทางเพศ สังคมโดยทั่วไปมุงหวังที่จะใหเพศหญิงอยูในกรอบแหงวัฒนธรรมอยางเครงครัดกวา
เพศชาย หญิงจึงตองรักนวลสงวนตัวถึงจะเกิดความตองการ หรือแรงจูงใจที่จะมีความสัมพันธกับ
เพศตรงขามตองระงับหรือเก็บกดความรูสึกนั้นไว  ไมแสดงออกอยางชัดเจนและรุนแรงเหมือน
เพศชาย

3.    ส่ือสารมวลชน ไดแก  ภาพยนตร  โทรทัศน หนังสือพิมพ  นิตยสารตาง ๆ  นับได
วามีสวนเรงเราใหวัยรุนไดเรียนรูการปรับปรุงบทบาททางเพศของเขา โดยพยายามที่จะปรับเปลี่ยน
หรือลอกเลียนบทบาทของผูที่เขานิยมยกยอง  (Identification) เชน  นักรอง ดาราภาพยนตร  เปนตน

4. อายุของการมีวุฒิภาวะทางเพศ   วุฒิภาวะทางเพศจะเปนตัวเรงใหวัยรุนเกิด
ความสนใจเพศตรงขาม เด็กที่ยางเขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศเร็วกวา  ยอมมีความสัมพันธ
ระหวางเพศกอนผูที่ยางเขาสูวุฒิภาวะทางเพศชา

   5.  โอกาสในการเรียนรูความสัมพันธระหวางเพศ  “โอกาส”  เปนภาวะที่สําคัญอยาง
หนึ่ง  เด็กที่มีเพื่อนตางเพศมากอยางเพียงพอและเหมาะสม  ยอมมีโอกาสดีกวาเด็กที่มีเพื่อนตางเพศ
ไมกี่คน  หรือเด็กที่ไดรับการสนับสนุนและไดรับขอเสนอแนะที่ดีจากพอแมหรือผูปกครอง  ก็ยอม
มีโอกาสในการเรียนรูที่จะปรับตัวและแกปญหาตาง ๆ ไดดีกวา

เมื่อเร่ิมมีความสัมพันธระหวางเพศ ความพึงพอใจในเพศตรงขามก็มักจะเกิดขึ้น
ตามมาเสมอ ซ่ึงจัดวาเปนความรูสึกหรืออารมณทางเพศที่สําคัญมากสําหรับวัยรุน  เพราะเปน
ประสบการณใหมของชีวิต  และหนุมสาวจํานวนไมนอยที่เกิดความเขาใจผิดคิดวา  ความพึงพอใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

คือความรัก ทั้งๆที่ความพึงพอใจและความรักนั้นแตกตางกันมาก  การมีความรักและความสัมพันธ
ทางเพศมิไดขึ้นอยูกับสัญชาตญาณ แตเปนการพัฒนาตามขั้นตอนที่เกิดจากกลไกทางสมองและ
ปฏิสัมพันธที่เกี่ยวของ  ( IDRC 1990 :136-137 ,อางถึงใน จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ 2538:24)
ดังตอไปนี้
                    1.   การเกี้ยวพาราสี  (courtship)  เปนการแสวงหาบุคคลซึ่งตรงกับที่เขาและเธอมุงหวัง
ไวใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได    โดยในระยะแรกๆจะเปนการเลือกบุคคลที่ตนพอใจ จนกระทั่งถึง
ระดับที่ตนคิดวาจะเลือกเปนคูครอง ซ่ึงในสมัยปจจุบันหนุมสาวจะมีเสรีภาพในการเลือกคูครอง
มากขึ้น  การเกี้ยวพาราสีจึงขึ้นอยูกับความรัก  ความเสนหา  และความถูกใจแบบหนุมสาว
                    2. การนัดหมาย (dating) คือการที่บุคคลสองคนนัดที่พบปะกันเปนการพักผอนหยอน
ใจเพื่อความเพลิดเพลินในระยะเวลาสั้น เมื่อหมดชวงเวลานั้นทั้งสองฝายก็ไมมีพันธะผูกพันตอกัน

      3.  การไปมาหาสูเปนประจํา (going  steady )  เปนการเปลี่ยนแปลงจากการนัดหมาย
กับหลายๆ คน  มาเปนการพบปะกับคนเพียงคนเดียวดวยกันเปนประจํา  แสดงถึงความชอบพอตอ
กัน    หรือมีขอผูกพันมากกวานั้น  และบางครั้งอาจไมถึงกับเปนความรัก

      4.  การหมั้น ( engagement )  เปนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองปรารถนาที่จะแตงงาน    
อยูรวมกันในอนาคต ชวยใหหนุมสาวติดตอกันอยางใกลชิดสนิทสนม โดยไมตองเกรงกลัว         
คําครหาใดๆ  ปจจุบันการหมั้นหมายที่จัดเปนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีอาจลดนอยลงไป   
เนื่องจากหนุมสาวสามารถอยูใกลชิดและไปมาหาสูกันไดสะดวก  โดยไมตองทําพิธีหมั่นหมายเปน
ที่ยอมรับกันมากขึ้น

      5.  การสมรสหรือการแตงงาน  (marriage)      เปนสิ่งที่หนุมสาวที่รักและปรารถนาจะ
อยูดวยกันไดกระทํากันเปนพิธีประกาศใหสังคมไดรับรูอยางเปนทางการ  วาจะอยูดวยกันฉันทสามี 
ภรรยา    เปนสิ่งที่ชายหญิงมีความสัมพันธทางเพศในรูปแบบที่สังคมยอมรับ

      ในชวงของการนัดหมายและการไปมาหาสู  ชายและหญิงจะมีปฏิสัมพันธตอกันดวย
กระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสัมพัธภาพที่มีตอกัน ซ่ึงจะแนนแฟนยิ่งขึ้นเรื่อยๆตาม
ลําดับ  (Muuss  1996:236-238  ,อางถึงใน  จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ 2543:85)    ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่    1   การนัดพบที่ยังไมมีจิตใจ ผูกพันรักใครเปนพิเศษ
ขั้นตอนที่    2    การนัดพบที่เร่ิมมีจิตผูกพัน สนใจ  แตยังไมถึงกับรัก
ขั้นตอนที่   3    การนัดพบที่เริ่มจะรัก

              ขั้นตอนที่    4    การนัดพบตามลําพังสองตอสองและไดมีความรักตอกัน
ขัน้ตอนที่    5    มีความผูกพันที่ยอบรับซึ่งกันและกัน

       พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดลําดับจากพฤติกรรมที่นอยที่สุด  ไปยังพฤติกรรมที่
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มากที่สุดของความสัมพันธระหวางชายและหญิง  มี 8 ลักษณะ  (Muuss  1996:236-238 อางถึงใน 
จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ  2539:57 )   ไดแก   ไมมีการถูกเนื้อตองตัวกัน    มีการจูบที่หนาผากหรือ
หอมแกมเบาๆตอนลากลับ มีการโอบกอดและการจูบเล็กๆนอยๆ แตบอยครั้ง  มีการโอบกอดและ
จูบที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น มีการกอดรัด (ในระดับทอนบนของรางกาย)  มีการกอดรัดอยางหนักหนวง มี
การสําเร็จความใครใหกันและกัน  และมีเพศสัมพันธกันในที่สุด

แนวคิดเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ
วัยรุน เปนวัยที่ไดรับอิทธิพลจากฮอรโมนทางเพศมากที่สุด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตางๆทั้งทางรางกายและจิตใจ  รวมไปถึงความรูสึกหรือความปรารถนาทางเพศจะเกิดขึ้นไดงาย
และรวดเร็ว  เมื่อมีส่ิงมายั่วยุอารมณทางเพศซึ่งอาจไมเกี่ยวของกับความรักเลย  เชน  การคิดฝน   
การจินตนาการ  การไดเห็นรูปภาพ หรือการไดยินเสียงหัวเราะของเพศตรงขาม ( Sasse 1994 :371)
ในระยะนี้ความคิดฝนทางเพศจะเกิดขึ้นบอยและเกิดอยางกะทันหัน    อันเปนผลทําใหมีแรงขับ  
ทางเพศ  (sex drive) ที่รุนแรง  ทําใหเขาตองระบายเพื่อผอนคลายความตึงเครียดทางเพศในชวงแรก
อาจระบายในรูปของความฝนที่เรียกวา  “ฝนเปยก”  คือการหล่ังอสุจิขณะหลับ  การสําเร็จความใคร
ดวยตัวเอง ในเวลาตอมาแรงผลักดันทางเพศในวัยนี้จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม
ดวยความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง   สวนเพศหญิงจะเริ่มสนใจเรื่องเพศและเพศตรงขามเชน
เดียวกับเพศชาย โดยการพยายามทําตัวใหเปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขามหรือหลงรักผูชาย   
สักคนมากกวาจะเปนไปในทางดานการทดลองมีเพศสัมพันธ  วัยรุนหญิงโดยทั่วไปจะมีความ     
ตื่นตัวทางเพศชากวาวัยรุนชาย  และความตองการที่จะบรรลุความสุขสุดยอดทางเพศก็มีความ     
รุนแรงนอยกวา   ในขณะที่เพศชายแทบทุกคนเคยสําเร็จความใครดวยตนเอง   เพศหญิงจะสําเร็จ
ความใครเพียงรอยละ30-34 หรือกระทําหลังจากมีคูรวมเพศแลว  (สุวัทนา  อารีพรรค และเอนก  
อารีพรรค 2528:30-32) และอาจเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเขามา          
มีอิสระเสรีในเรื่องเพศมากขึ้น มีการจับมือหรือถูกเนื้อตองตัวกันระหวางหนุมสาว กระทําไดอยาง
เปดเผยมากขึ้น  จึงมีแนวโนมนําไปสูการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนได  (วันทนีย วาสิกะสิน และ
คณะ   2537:53)

วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ (2537:51–52) ไดกลาวไววา สําหรับสังคมไทยมีคานิยม
ที่ไมสนับสนุนหรือสงเสริมใหคนในสังคมพูดคุยหรือกลาวถึงในเรื่องเพศอยางเปดเผย  โดยสังคม
มักจะกําหนดวาเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก   หยาบชา    เร่ืองต่ํา    พูดถึงไมได โดยเฉพาะฝายหญิง
สังคมไทยมีทัศนคติและการอบรมในเรื่องเพศที่เขมงวดมาก มีกฎเกณฑและระเบียบเครงครัด    
โดยมีคานิยมยกยองผูหญิงที่เปนกุลสตรีจะตองรักนวลสงวนตัว รูจักงานบานงานเรือน ไมคบหา    
ผูชาย  การรูจักกับเพศตรงขามนั้นอยูภายใตความดูแลของบิดามารดาหรือผูควบคุม ในขณะเดียวกัน
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สังคมไทยก็มีคานิยมยกยองใหเพศชายเปนใหญกวาเพศหญิง  และเพศชายสามารถมีประสบการณ
ทางเพศไดทั้งกอนและหลังสมรส โดยไมถือเปนเรื่องเสียหาย    ดังนั้นในการติดตอทําความรูจักกับ
เพศตรงขามในอดีต     บิดามารดาจะพยายามเขามามีสวนดวยไมวาหญิงหรือชาย  โดยเฉพาะถาเปน
หญิงก็ไมใหไปกับชายตามลําพัง  หญิงไมมีสิทธิ์ที่จะไปรักใครชอบใครหรือเกี้ยวพาราสีกับ       
ชายคนใดกอน    เพราะถือเปนเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอยางรายแรง   นาอับอายและเปนที่ติฉินนินทา  
ทําใหโอกาสที่ชายหญิงจะปลอยตัวปลอยใจมีเพศสัมพันธกอนสมรสจึงมีนอย

นอกจากนี้อัณณพ   ชูบํารุง (2542 :66-67)   กลาววา ในปจจุบันนี้มีความคิดไปไกลถึง
ขนาดที่วาเมื่อความตองการทางเพศมีกําลังแรงก็ไมควรกดดันหรือมีการหามปราม  ควรเปดโอกาส
ใหแสวงหาความสุขใหเต็มที่  โดยไมตองคํานึงถึงศีลธรรมใด ๆ คือใหมีอิสระในเรื่องนี้จนสุดโตง
ไปเลย  ความคิดเชนนี้ไดมีการนําไปปฏิบัติในหมูชนตาง ๆมากมาย  ถึงขนาดมีการแลกคูนอนกัน  
แตผลของการปลอยตัวตามใจตนเองจนไมมีขอบเขตเชนนี้ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา   นั่นคือ
การทําใหเกิดโรคนานาชนิด  โดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่สําคัญหรือโรคเอดส (HIV)  
ซ่ึงทําลายชีวิตของผูคนลงไปมากและเปนเรื่องที่ยากแกการแกไข   นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความ
เสื่อมทรามในทางสังคมอีกดวย   ในทางวิชาการนั้นถือวาหากคูใดสนองความตองการทางเพศให
แกกันและกันโดยมีความรักใครชอบพอกันก็ไมถือเปนความผิด  แตหากมีการขมขืนจิตใจกัน ไมมี
ความรักตอกันและนําไปสูอันตรายแกฝายหนึ่งฝายใดก็ถือวาเปนความผิด       ดังนั้น    การขมขืน
กระทําชําเรา   (forcible rape) การคุกคามทางเพศ (sexual harassment)  จึงเปนการกระทําที่ผิดและ
สามารถดําเนินคดีทางกฎหมายได
  สาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนสมรส

วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ (2537:27)  ไดเสนอสาเหตุของการที่คนเรานิยมการมี
เพศสัมพันธกอนสมรสอาจจะเนื่องมาจาก

1. เปนการสนองเพื่อความปรารถนาทางเพศ และสนองความพอใจทางดานรางกาย
และจิตใจ เพื่อความสนุกสนาน

2. เปนการพิสูจนวามีความสามารถทางเพศ ไมเปนผูผิดปกติในเรื่องเพศ
3. เปนการเตรียมตัวกอนเขาสูภาวะการสมรส  หรือเปนการปรับความตองการทาง

เพศของทั้งสองฝายใหเขากันได
4. เปนการผูกมัดฝายตรงขามหรือสําหรับผูหญิง บางครั้งเปนเพราะความรักตอ           

เพศตรงขาม
5.   เปนการทําตามความนิยมของสังคมในปจจุบัน

      นอกจากนี้ วิทยา   นาควัชระ  (2531:33-34)  ไดกลาวถึงสาเหตุที่วัยรุนมีเพศสัมพันธ
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กอนแตงงานไวดังนี้
1.   วัยรุนชอบทดลอง    อยากรูอยากเห็น    ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมเพศสัมพันธกอนการ  

แตงงานของวัยรุน
       2.   วัยรุนคิดวาเปนแฟชั่น  เมื่อคบกันเปนแฟนกันก็มีไดเสียกัน     ยิ่งไปกวานั้นบางคน

ยังบอกดวยวา   “ไมเห็นวาเสียหายอะไร”
3.  วัยรุนอยากไดความรูสึกเปนเจาของกันและกัน ซ่ึงเกิดไดทั้งชายและหญิง  แตหลัง

จากมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานกันแลวความรูสึกวาจะเปนเจาของซึ่งกันและกันมีไดจริงหรือไม
4.    วัยรุนรูสึกวาตนเองมีคาเปนที่ตองการของอีกฝายหนึ่ง
5.   วัยรุนมีแรงผลักดันจากฮอรโมน  และสัญชาติญาณของการสืบพันธุ
เหตุผลท้ังท่ีสนับสนุนและตอตานการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส

      คินเซย  (Kinsey 1975 ,อางถึงใน หทัยรัตน  กิจบํารุง 2546 :24-25) ไดศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุนชายหญิง และไดสรุปถึงเหตุผลทั้งที่สนับสนุนและตอตานการมีเพศสัมพันธกอน
การสมรส ดังนี้

       เหตุผลในการสนับสนุนใหมีเพศสัมพันธกอนสมรส คือ
1. ชวยปลดปลอยความตองการทางเพศ
2. เปนแหลงหาความรื่นรมยทั้งทางรางกายและจิตใจ
3. ชวยพัฒนาความสามารถในการปรับอารมณใหเขากับคนอื่นๆ ได
4. ชวยพัฒนาความสามารถในการปรับอารมณและรางกายใหเขากับคูสมรสไดดีขึ้น
5. ความลมเหลวของการมีเพศสัมพันธกอนสมรสนั้นใหความสูญเสียทางสังคมนอย

กวาความลมเหลวหลังการสมรส
        6. ประสบการณทางเพศของชายและหญิงอาจจะชวยปองกันพฤติกรรมรักรวมเพศได
       สวนสาเหตุที่ตอตานการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส คือ

1. อาจทําใหตั้งครรภนอกสมรส
2. อาจทําใหเกิดการติดโรคได
3. การตั้งครรภกอนการสมรสนําไปสูการสมรสแบบจํายอม
4. ความรูสึกผิดที่ไดสูญเสียพรหมจรรยไป
5. ความรูสึกละอาย กลัวการไมยอมรับของสังคม    อาจทําใหถูกดูหมิ่นวาใจงาย
6. เกิดความรูสึกกลัววาคนที่มีเพศสัมพันธดวยจะไมยอมสมรสดวย
7.     เปนการกระทําที่ผิดศีลธรรม
สรุปไดวา ปจจุบันพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในประเทศไทย เร่ิมเห็นเดนชัดกวา   
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แตกอนเพราะการยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาติในวัยรุนหยอนยานลง  เนื่องมาจากการรับวัฒนธรรม
จากประเทศอื่น ๆ เขามาในประเทศไทย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลแกวัยรุน เชน มีการแตงกายอิสระ       
คบเพื่อนตางเพศไดอิสระและใกลชิดสนิทสนมกันงาย  ประกอบกับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม      
ภายนอกทั้งดานขาวสาร ภาพยนตร วิดีทัศน อินเตอรเนต   รวมทั้งสถานเริงรมยมีมากทําใหวัยรุน
ขาดความยั้งคิด ปลอยตัวปลอยใจใหเปนไปตามความปรารถนาของธรรมชาติ  ลืมคิดถึงความ
พรอมของตนเองดานเศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหวัยรุนที่เร่ิมมีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศมัก
จะมีความคิดที่แตกตางกันออกไป โดยวัยรุนหญิงนั้นมีความตองการเพียงอยากใกลชิดสนิทสนม    
รูสึกอบอุนที่อยูใกลชิด ตองการสัมผัสที่นุมนวล  ออนโยน  โดยไมมีความตองการถึงขั้นมี         
เพศสัมพันธ  แตวัยรุนชายมีอิทธิพลของฮอรโมนเพศที่รุนแรง  ทําใหความสนใจมีความตองการ
ทางเพศหรืออารมณทางเพศสูงและถูกกระตุนไดงาย  ยิ่งถามีโอกาสสัมผัสทางกายจะยิ่งกระตุน
ความตองการทางเพศจนถึงกับตองการมีเพศสัมพันธดวยเสมอ  โดยฝายชายมักจะคิดวาการที่ฝาย
หญิง  ยินยอมใหมีการสัมผัสถูกเนื้อตองตัว เชนนี้เพราะยินยอมพรอมใจและคงยินยอมไดมากกวา
นั้นถึงขั้นยอมมีเพศสัมพันธกัน (พนม  เกตุมาน  2535:115)  ซ่ึงพฤติกรรมที่เพศชายแสดงออกเพียง
เพื่อสนองความตองการ  ความพอใจของตนโดยปราศจากพื้นฐานของความรัก และการยกยอง    
ใหเกียรติ  ซ่ึงผลเสียจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้นคือ  ทําใหเกิดปญหามากมาย
ตามมา เชน ปญหาการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส   การเรียนตกต่ําอาจตองออก
จากสถานศึกษา  การตั้งครรภไมพึงประสงค   และการทําแทง  เปนตน

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธ
                    ในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศนั้น มีทฤษฎีที่อธิบายการเกิด        
พฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศ มีหลายทฤษฎีดวยกัน  ในที่นี้จะขอกลาวถึง  2  ทฤษฎี    ดังนี้

1.  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม   (Social  Learning  Theory)
 การดําเนินชีวิตของคนเราในปจจุบันนี้ จะตองปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบ    

ตัวเราตลอดเวลาทั้งคนและสิ่งแวดลอมตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน     ดังนั้นการเรียนรูในสังคมจึง
เกิดขึ้นตลอดเวลา
       ความคิดพื้นฐานของทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม

แบนดูรา   ( Bandura  1977)   กลาววา การเรียนรูเปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมโดยผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกัน  โดยถือวาทั้งบุคคลที่ตองการจะ
เรียนรูและส่ิงแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม  และไดอธิบายการปฏิสัมพันธไว   ดังแผนภูมิที่ 1
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         B

                                                               P                                      E

         B = พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล   P  =  บุคคล    E = ส่ิงแวดลอม
แผนภูมิที่ 1   สาเหตุของพฤติกรรม
ที่มา: A.  Bandura , Social  Learning Theory (New  Jersey : Prentice Hall ,1977), 235.

    แบนดูรา  (Bandura  1977)   ไดกลาวถึงความแตกตางของการเรียนรู  (learning) 
และการกระทํา (performance) ซ่ึงนับวาสําคัญมากเพราะคนเราอาจจะเรียนรูอะไรไดหลายอยางแต
ไมกระทํา  โดยสรุปวา พฤติกรรมของมนุษยแบงออกเปน 3  ประเภท

1.    พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรูผูซ่ึงแสดงออกหรือกระทําสม่ําเสมอ
2.    พฤติกรรมที่เรียนรูแตไมเคยแสดงออกหรือกระทํา
3.    พฤติกรรมที่ไมเคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไมเคยเรียนรูจริง
แบนดูรา  (Bandura   1977)  กลาววา การเรียนรูโดยการเลียนแบบอาศัยการเรียนรู

โดยการสังเกตเปนสําคัญ  ซ่ึงประกอบดวย  3 องคประกอบ  คือ ตัวแบบ  ตัวแบบแสดงพฤติกรรม  
และการกระทําตามตัวแบบ ซ่ึงการเรียนรูโดยการเลียนแบบ มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ไดรับมาซึ่งการ
เรียนรู ทําใหสามารถแสดงพฤติกรรมได  ขั้นที่ 2  เรียกวา ขั้นการกระทํา  ซ่ึงอาจกระทําหรือไมก็ได    
ดังแสดงในแผนภูมิที่  2

          ขั้นที่  1                                         ขั้นที่  2
           ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู                            ขั้นการกระทํา
                    (acquisition)                                        (performance)

แผนภูมิที่  2     ขั้นการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
ที่มา :  A.  Bandura , Social  Learning Theory (New  Jersey: Prentice  Hall ,1977) ,235.

    ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรูประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ  ดังแสดงในแผนภูมิ
ที่  3

สิ่งเราหรือการ
รับเขา ( input )

บุคคล
( person )

พฤติกรรมสนองตอบ
หรือการสงอออก

( output )
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ตัวแบบ   (Model)
     (input)

แผนภูมิที่  3   สวนประกอบของการเรียนรูขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู
ที่มา : A.  Bandura , Social  Learning Theory (New  Jersey: Prentice  Hall ,1977) ,236.

จากแผนผังจะเห็นไดวา  สวนประกอบทั้ง 3 สวน ของการรับมาซึ่งการเรียนรูเปน
กระบวนการทางสติปญญา   ความใสใจที่เลือกสิ่งเรามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัวแบบ   สําหรับ
ขั้นการกระทํานั้นขึ้นอยูกับผูเรียน เชน ความสามารถทางรางกาย ทักษะตางๆ รวมทั้งความคาดหวัง
ที่จะไดรับแรงเสริมซ่ึงเปนแรงจูงใจ

ประเภทของตัวแบบ
แบนดูรา  (Bandura  1977) ไดแบงตัวแบบโดยการสังเกตเปน  3  ประเภทหลัก คือ
1. ตัวแบบจริง หมายถึง ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมใหผูสังเกตเห็นโดยทั่วไป       

ตัวแบบจริงจะมีอิทธิพลตอผูสังเกตมากที่สุด
2.   ตัวแบบสัญลักษณ  หมายถึง  ตัวแบบรูปภาพ  ตัวแบบโทรทัศน  ภาพยนตร  

หรือรูปภาพอื่น ๆ  ในสภาวะที่เด็กวัยรุนใชเวลาในการดูโทรทัศนมากกวาดูตัวแบบอื่นๆ ที่เคยมี  
อิทธิพลตอเด็กมากกวาในอดีต เชน  พอ  แม  ครู   นั้นก็จะมีอิทธิพลตอเด็กนอยลง

3.   คําบอกเลา หรือสารบันทึก   หมายถึง  ตัวแบบที่แสดงถึงการกระทําพฤติกรรม
ใหผูสังเกตโดยการบอกเลาดวยคําพูด หรือการเขียนเปนลายลักษณอักษร

กระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกต
แบนดูรา (Bandura 1977) ไดอธิบายถึง กระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู         

พฤติกรรมของมนุษยวาเปนขบวนการทางสติปญญาอยางตอเนื่องวามี  4   กระบวนการ   ดังนี้
 1. กระบวนการความใสใจ (attention  process) ความใสใจเปนเงื่อนไขจําเปน
ประการแรกในการเรียนรูที่มนุษยจะตองมีโอกาสไดพบเห็น ไดสังเกต หรือไดรับสัมผัสกับตัวแบบ
นั้นเสียกอน  เนื่องจากการรับรูโดยการสังเกตของมนุษยมีขอบเขตจํากัด    ตัวแบบที่จะเราใหสังเกต
เห็นนั้นตองเปนตัวแบบที่มีความนาสนใจและโดดเดนพอสมควร อยางไรก็ตามเขาจะตองเอาใจใส
(attention) รับรูการกระทําของตัวแบบนั้นดวย ทั้งจะตองมองวาการกระทํานั้นเปนสิ่งไมผิด
หรือเลว  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล  ดังนั้นตัวแบบที่จะมีแรงจูงใจที่ดีใหเกิดการ
เลียนแบบนั้น นอกจากจะตองมีความนาสนใจและมีความโดดเดนแลว ยังตองไดรับการประเมินคา
ไปในทางที่ดี   กระทําไดงาย   เปนการกระทําที่มีใหเห็นบอยและมีประโยชน

ความใสใจเลือกสิ่งเรา
(selective   attention)

การเขารหัส
(coding)

การจดจํา
(retention)
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2.  กระบวนการการจดจํา  (retention  process)  เมื่อมีการสังเกตเห็นและใสใจแลว
จะตองมีบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไวในความจําระยะยาว และมีการลงรหัสเก็บไวในรูปของ
สัญลักษณภาพ  (visual) หรือตัวภาษา  (verbal)  อยางเปนหมวดหมู  และเมื่อเผชิญกับสถานการณ
จริงก็จะสามารถสรางพฤติกรรมขึ้นมาใหม (reproduce) ตามแบบอยางที่เคยเห็นมาจากตนแบบ
นอกจากนี้ ถาผูสังเกตมีโอกาสที่จะไดเห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรียนรูซํ้าก็จะเปนการชวย
ความจําใหดียิ่งขึ้น

3.  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนแบบอยาง ( reproduction  Process)   เปน
กระบวนการที่ผูเรียนแปรสภาพ  (transform)  ภาพพจน (visual  Image) หรือส่ิงที่จําไว  เปนการ
เขารหัสเปนถอยคําในที่สุด แสดงออกมาเปนการกระทําหรือพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปจจัยที่
สําคัญของกระบวนการนี้ คือ ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่จําเปนจะตองใชในการ
เลียนแบบของผูเรียน

4. กระบวนการการจูงใจหรือการเสริมแรง  (motivational process or  
reinforcement  process)  การแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบที่ตนสังเกต  เนื่องมาจาก     
ความคาดหวังวาการเลียนแบบจะนําประโยชนมาให  เชน  การไดรับการเสริมแรงในทางบวกหรือ
รางวัล  (reward) จะเปนสิ่งลอใจใหแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาจนกลายเปนแบบแผนพฤติกรรม
ใหมประจําตัว  ดังนั้นเมื่อจําเปนตองเผชิญหนากับสิ่งเราโอกาสที่พฤติกรรมใหมจะถูกแสดงออกมา 
(probability) ก็จะมีสูงกวาพฤติกรรมอื่น ๆ  แตถาเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงในทางลบ 
(punishment) ก็จะกลายเปนตัวขัดขวางที่จะไมใหมนุษยเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นออกมา  
หรือมีโอกาสที่จะเลียนแบบนอยลง

             ดังนั้นในการเรียนรูจากการเลียนแบบ ตามองคประกอบทั้ง  4  ประการ จึงเปน  
องคประกอบที่จําเปนที่ขาดไมได  ถาขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจะทําใหการเรียนรู   
ขาดความสมบูรณ และสภาพแวดลอมทางสังคมของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการหลอหลอมใหเกิดการ
เรียนรูและนําไปสูพฤติกรรมหรือการกระทํา  เมื่อมองตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social 
Learning Theory)  จะพบวา  สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนตัวแบบ  (model)  ใหมนุษยสามารถ
เรียนรู    เลียนแบบ และจูงใจใหกระทําพฤติกรรมใด ๆ ไดมากที่สุด ก็คือ  ตัวมนุษย นั่นเอง

     แบนดูรา (Bandura 1977) ไดสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกต ดังนี้
  1. การสรางพฤติกรรมใหม  ตัวแบบสามารถชวยใหผูสังเกตสรางพฤติกรรมใหม 

โดยผูสังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระทําใหมที่ไดเห็นไดยินมาแลว ถายทอดออกมาเปนการ
กระทํา

    2. การสรางเกณฑใหม  หลักการใหมในสภาพที่ผูสังเกตเห็นการกระทําของตัวแบบ
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ในลักษณะตางๆ  เชน  การเรียนรูทางภาษา  การตัดสินใจ เปนตน ตัวแบบจะชวยใหผูสังเกตสราง        
กฏเกณฑหรือหลักการใหมขึ้นมาไดจากการไดยินตัวแบบพูด

  3. การสอนพฤติกรรมสรางสรรค   การมีตัวแบบจะชวยสนับสนุนการพัฒนาเชิง     
สรางสรรค เพราะเมื่อผูสังเกตเห็นตัวแบบกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งผูสังเกตอาจใช    
ประสบการณตางๆที่มีอยูประกอบกับการกระทําของตัวแบบมาพัฒนาความคิด หรือพฤติกรรมใหม
ขึ้นมา  อยางไรก็ตามยังมีขอมูลจํากัดสําหรับตัวแบบเชิงสรางสรรค  ถาตัวแบบเชิงสรางสรรคมี     
ประสิทธิภาพไมเพียงพอหรือผูสังเกตมีทักษะจํากัด  พฤติกรรมสรางสรรคก็จะไมมีอิทธิพลเพียงพอ
ที่จะทําใหผูสังเกตกระทํา  หรือแสดงพฤติกรรมตาม

   4.  การยับยั้งการแสดงพฤติกรรมหรือการลดความกลัวที่จะแสดงพฤติกรรม  การ
ที่ไดเห็นตัวแบบถูกลงโทษผูสังเกตจะมีแนวโนมไมแสดงพฤติกรรมตัวแบบนั้น  ในทํานองเดียวกัน
ถาไดเปนตัวแบบทําพฤติกรรมที่ไมถูกตองและไมถูกหามปรามแลว ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ

    5.  การสงเสริมการกระทํา  ตัวแบบจะมีอิทธิพลตอการกระทําทั้งทางบวกและ   
ทางลบ  ถาผูสังเกตไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมหนึ่งและไดรับรางวัลผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะ
กระทําตามมากขึ้น ในทํานองเดียวกันถาผูสังเกตไดเห็นตัวแบบที่แสดงความกาวราวและไดรับการ
ยกยองวาเปนสิ่งที่ดี   ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตามมากขึ้นเชนกัน  ดังนั้นการเสนอ
ตัวแบบในสังคมจําเปนตองมีความระมัดระวังอยางยิ่ง  เพราะอาจจะมีผลตอการเพิ่มพฤติกรรม    
ทางลบไดเชนเดียวกัน

   6. ดานอารมณ นอกจากตัวแบบจะมีอิทธิพลตอผูสังเกต ในการกระทําตาม         
ตัวแบบแลว ยังมีผลตออารมณของผูสังเกตใหรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก และกระตุนใหเกิดอารมณ      
คลอยตามไปดวย

     7.  การเผยแพรแนวความคิดและการกระทํา   การกระทําของตัวแบบจะมีอิทธิพล
ตอการเผยแพรแนวความคิดและการกระทําตางๆ ใหบุคคลในสังคมกระทําตามตัวแบบจากสังคม
หนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งไดดวยกระบวนการเผยแพรพฤติกรรมทางสังคมใหม ทาํใหสังคมนั้นๆ มี
การเปลี่ยนแปลงอีกดวย

    นอกจากนี้  แบนดูรา (Bandura 1977) กลาวย้ําในเรื่องนี้วา ตัวแบบ (model)  ที่ทําให
มนุษยเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางพฤติกรรมนั้นมาจากทั้งในบาน โรงเรียน หนังสืออานเลน   
และจากโทรทัศนของทุกบาน จากภาพยนตร  นักจิตวิทยาสังคมไดเรียกการเรียนรูของมนุษยจาก         
ตัวแบบวา  การถายทอดทางสังคม  (Socialization) ซ่ึงหมายความถึง  กระบวนการที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมขึ้นในตัวมนุษยทุกเพศทุกวัย อันเนื่องมาจากมนุษยนั้นมีความสัมพันธ
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เกี่ยวของกับสังคม
    สรุปไดวา  การเรียนรูทางสังคมนั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะของตัวแบบและผูเรียน  ซ่ึง
มีความสําคัญเทาๆกัน เนื่องจากพฤติกรรมที่สําคัญตางๆทั้งที่เสริมสรางสังคม  และพฤติกรรมที่
เปนภัยตอสังคม  การเรียนรูทางสังคม ไดเนนความสําคัญการเรียนรูจากการสังเกต หรือเลียนแบบ
จากตัวแบบมากกวาการเรียนรูผลกรรม  ซ่ึงอาจเปนไดจากตัวบุคคลจริง เชน ครู เพื่อน ภาพยนตร
โทรทัศน  การตูน หรือจากการอานหนังสือ
    จากการทบทวนทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม จะเห็นไดวาการแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุน  เกิดจากการเรียนรูทางสังคมโดยการลอกเลียนแบบจากการสังเกตตัวแบบตางๆ ที่มีอยู
ในสังคม ซ่ึงถือวาเปนสภาพแวดลอมที่เขาถึงไดงายของวัยรุน ไมวาจะเปนตัวแบบจากสื่อประเภท
ตางๆ ที่แสดงออกในลักษณะที่ยั่วยุและกระตุนอารมณเพศของผูสังเกต และกําลังระบาดหนักใน
หมูวัยรุนขณะนี้   ไดแก  วีดีโอเกม ซีดีเพลยสเตชั่นซึ่งเปนเกมที่ปลุกเราอารมณเพศ       ภาพโปหรือ
ขอความที่เลาถึงประสบการณทางเพศจากนิตยสารโทรทัศน วิดีทัศน  ตลอดจนสื่อลามกที่แพรภาพ
ทางอินเตอรเนตที่มีเนื้อหาที่เนนการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ  การไปเที่ยวสถานบันเทิง
ตลอดจนพบเห็นกลุมเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล    ซ่ึงทําใหวัยรุนเปนวัยที่อยากรู
อยากลอง   จึงเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากตัวแบบเหลานั้นมากขึ้น
 

2.  ทฤษฎีระบบเพศสัมพันธ  (The  Sexual   System )
  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของแอบแรมสัน (Abramson 1983:51-53,อางถึง

ใน ศรีภัทรา จาริยวงศ 2539:21-23)  ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานที่วาการแสดงออกทางเพศ                 
(sexual expression) จะถูกควบคุมโดยกลไกลเชิงสมมติที่เรียกวา โครงสรางทางสติปญญา 
(Cognitive  system) โครงสรางทางสติปญญานี้เปรียบเสมือนแหลงที่สะสมอารมณ ความรูสึก และ           
ประสบการณของบุคคลที่ไดรับมาจากแหลงตางๆ เชน ครอบครัว ประสบการณของตนเอง  
เปนตน  ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับบทบาททางเพศ  และหนาที่ควบคุมพฤติกรรมการ        
ตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องเพศของตนเองในปจจุบัน

ทฤษฎีระบบเพศสัมพันธ  ไดมีขอเสนอวา โครงสรางทางสติปญญาเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมทางเพศทั้งหมด   ซ่ึงมีการพัฒนามาจากปจจัย 4  ดาน  คือ

1. วุฒิภาวะ(maturtion) คือ ขบวนการเติบโตของรางกาย สติปญญา บุคลิกภาพ      
จิตใจ  อารมณ เพื่อพัฒนาจากเด็กไปสูความเปนผูใหญ  และสงผลเห็นชัดเจน เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน

2.  บรรทัดฐานทางสังคม  (social  norm) เปนกฎเกณฑทางสังคม  เด็กไมไดเรียนรู
จากบิดามารดาอยางเดียวแตไดเรียนรูจากสังคม ไดแก  กลุมเพื่อนซ่ึงการยอมรับจากกลุมเพื่อนจะมี
อิทธิพลตอความคิด  และการกระทําของวัยรุนเปนอยางมาก  นอกจากเพื่อนแลวเด็กยังเรียนรูไดจาก
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ส่ือมวลชน เชน  ภาพยนตร หนังสือ  วีดิทัศน  อินเตอรเนต เปนตน  รวมถึงศาสนา  วัฒนธรรมของ
แตละทองถ่ิน และองคกรชุมชนตางๆ ดวย

3.  มาตรฐานของบิดามารดา  (parental  standard)   อิทธิพลของการเลี้ยงดู คานิยม
ของบิดามารดาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติในเรื่องเพศทั้งทางตรงและทางออม

4.   ประสบการณทางเพศในอดีต  (previous  sexual  experience)  คือ  ส่ิงที่ตกคาง
อยูภายในโครงสรางการรับรู  กอตัวเปนหลักในการปฏิบัติซ่ึงจะกําหนดวา  จะรับรูและจดจําเปน
หลักในการประพฤติทางเพศ (code of conduct) เชน เด็กผูหญิงจะเรียนรูเร่ืองหามการมีเพศสัมพันธ   
และจะถูกลงโทษถาประพฤติฝาฝนระเบียบ เปนตน ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมทางเพศและชีวิตสมรส

    แอบแรมสัน (Abramson 1983:49-60, อางถึงใน ศรีภัทรา จาริยวงศ 2539:21-23) 
ไดกลาวถึงสิ่งกระตุนในเรื่องเพศ ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางความเพียงพอใหเกิดการแสดงออก
ของพฤติกรรมทางเพศ    และแบงส่ิงกระตุนออกเปน 4   ประเภท  ไดแก

1. เหตุการณที่กระตุนการหลั่งของฮอรโมนเพศ (endrocrinological stimulus 
event)   อิทธิพลอันเนื่องมาจากฮอรโมนเพศ

2.  ส่ิงกระตุนทางสรีรภาพ  (physiological  stimulus)     อิทธิพลอันเนื่องมาจาก
ระบบประสาทสวนกลาง และระบบประสาทอัตโนมัติ

3. ส่ิงเราที่เปนเงื่อนไขและสิ่งเราที่ไมเปนเงื่อนไข (condition and uncondition 
stimulus) ประกอบดวยส่ิงกระตุนที่มีบุคคลหรือส่ิงที่เปนตัวแทนเขามาเกี่ยวของ เชน การแตงกาย
ดวยเสื้อผาที่ยั่วยวน  การดูภาพโป  หรือการไดรับกระตุนโดยตรงจากคนรัก

4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (situational parameters) เปนอิทธิพลจากตัวแปรภายนอก
หรือส่ิงแวดลอม เชน ยา  เครื่องดื่มแอลกอฮอล บรรยากาศที่เปนใจ หรืออยูในกลุมที่มั่วสุมเรื่องเพศ   
เปนตน

นอกจากนี้ แอบแรมสัน  (Abramson 1983 :49-60,อางถึงใน ศรีภัทรา จาริยวงศ
2539:21-23) ไดอธิบายถึงระบบเพศสัมพันธไววา โครงสรางทางสติปญญาเปนผลมาจากการสะสม
ประสบการณในอดีตที่ผานมา  ไดแก วุฒิภาวะ มาตรฐานของผูปกครอง  บรรทัดฐานทางสังคม 
และประสบการณทางเพศที่ไดรับมากอน กอตัวเปนหลักปฏิบัติแหงความประพฤติทางเพศ  ซ่ึง
โครงสรางทางสติปญญาที่ถูกสรางขึ้นนี้เปนสิ่งที่คอยควบคุมเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศทั้งหมด  
และเมื่อมีส่ิงตางๆมากระตุนในเรื่องเพศใหบุคคลแสดงออกดานเพศจะเหมาะสมหรือไมก็ตาม   
พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกนั้น จะสงผลยอนเขาสูระบบกลายเปนประสบการณของคนผูนั้น    
ตอไป  ซ่ึงสามารถอธิบายการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไดวาการที่วัยรุนไดรับการอบรมสั่งสอนจาก
บิดามารดาในเรื่องตางๆ รวมทั้งเรื่องเพศมาตั้งแตเด็ก  เมื่อเติบโตขึ้น และมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น รวมทั้ง
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มีการเรียนรูจากบรรทัดฐานทางสังคมจากเพื่อนหรือจากสื่อมวลชน  ส่ิงเหลานี้ลวนสั่งสมอยูในตัว
ของวัยรุนและพัฒนาขึ้นกอตัวเปนบุคลิกภาพสวนตัว ซ่ึงจะสงผลพฤติกรรมตางๆรวมทั้งพฤติกรรม
ทางเพศดวย   เมื่อวัยรุนไดรับส่ิงกระตุนในเรื่องเพศ ไดแก ฮอรโมนเพศในรางกาย   การไดเห็น
สถานการณตางๆที่กระตุนอารมณเพศ ไดแก การดูโทรทัศน วิดีทัศน ที่มีภาพการแตงกายที่ยั่วยุ
อารมณเพศ  การกอดจูบ  การรวมเพศและอยูในสภาพแวดลอมที่มีการดื่มสุรา  สถานเริงรมย อยูใน
บรรยากาศที่เปนใจ ส่ิงเหลานี้ลวนแตสงผลใหวัยรุนมีการแสดงออกทางเพศได  อาจจะเหมาะสม
หรือไมก็ตามขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  ที่วัยรุนเขาไปมีสวนรวม

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเพศสัมพันธมีขอเสนอแนะวา โครงสรางทางสติปญญาของ
บุคคลเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องเพศสัมพันธทั้งหมด  อีกทั้งเปน
หลักยึดเหนี่ยวภายในจิตสํานึกของบุคคล  และสามารถที่จะแสดงออกมาในวิถีการดําเนินชีวิตใน
ลักษณะของความรู   ความเชื่อ  เจตคติ คานิยม   เกี่ยวกับเรื่องเพศเหลานั้น

1.3    แนวคิดท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
คําวา “พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ”    ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้
อรอุษา  จันทรวิรุจ  (2544 :13-14) ใหความหมายของ   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวา     

หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติของนักเรียนที่กระทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประกอบดวย
พฤติกรรม  5  ดาน คือ การดื่มสุราหรือของมึนเมา การอานหนังสือที่กระตุนอารมณเพศ การดู           
วิดีทัศน/ภาพยนตร/อินเตอรเนตที่กระตุนอารมณทางเพศ การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงใน     
เชิงชูสาว   และการเที่ยวสถานเริงรมย

ณิฐินันท     วิชัยรัมย   (2545:8-9) ใหความหมายของ  พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี         
เพศสัมพันธวาหมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนกับเพศตรงขาม ที่มีผล
หรือโอกาสที่จะทําใหเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ใน 6 ดาน คือ การใชสารเคมี
กระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา   การเที่ยวสถานเริงรมยและสถานที่พักผอนหยอนใจ   
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ  การแตะตองสัมผัสระหวาง
ชายหญิงในเชิงชูสาว   การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง    และการแตงกายที่ลอแหลม

บัวทิพย   ใจตรงดี  และคณะ  (2546:3)   ไดใหความหมายของ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   
วาหมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ เส่ียงตอการเกิดโรคติดตอทาง   
เพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค  ซ่ึงการกระทําหรือการปฏิบัติที่เส่ียงตอการมี             
เพศสัมพันธของวัยรุนหญิงอาจเกิดจากการอยูในสถานการณ  หรือส่ิงแวดลอมที่เสี่ยงตอการมี      
เพศสัมพันธ  ไดแก  การอยูตามลําพังกับเพื่อนตางเพศในที่รโหฐาน  การแสดงความรักกับคูรักหรือ
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เพื่อนตางเพศ     การไปเที่ยวในสถานเริงรมย   การไปเที่ยวคางคืนกับเพื่อนตางเพศโดยไมมีผูใหญ
ไปดวย   การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือสารเสพติด

การศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยสรุปความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  วา
หมายถึง  การกระทําของนักเรียนที่ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธมากขึ้น ประกอบดวย       
3  ดาน  ไดแก  การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล   การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศ  และการ
สัมผัสรางกายเพศตรงขาม      ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.3.1   การดื่มเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล
    การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน ไวน  เบียร  สุรา  เปนตน       

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลนั้นเปนชนิดเอทิลแอลกอฮอล       ซ่ึงเปนแอลกอฮอลที่ได
จากธัญญพืช  เชน ผลไม เมล็ดพืช ขาว แปง หรือน้ําตาลจากพืชและผลไม  เปนตน  สอดคลองกับที่      
สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย (2534:127)  ไดกลาวถึง สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลนั้นมีตางกันออกไป เชน ทางดานรางกาย  การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลนั้นสามารถชวยใหเจริญอาหาร ลดความเจ็บปวดในยามเจ็บไข บางครั้งใชแกหนาว   
ไดดวย   ทางดานจิตใจ ผูดื่มคิดวาสามารถสรางความมั่นใจใหกับตนเอง  ปดบังหรือลดปมดอย   
บางประการ  ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ความกลัว เพื่อเปนเครื่องมือสรางความกาวราวตอ
ผูอ่ืน และดานสังคมนั้น เยาวชนมักดื่มเพื่อความอยากรูอยากเห็น ถูกชักชวนจากเพื่อน และ       
เลียนแบบผูใหญเพื่อสังสรรค  เมื่อวัยรุนดื่มเขาไปแลวจะสงผลตอสมองและประสาทโดยไปกด 
การทํางานของระบบประสาท    ถาดื่มเขาไปในปริมาณนอยจะเปนเหมือนตัวกระตุนทําใหรูสึก     
ปลอดโปรง  เกิดความรูสึกสุขมากกวาทุกข  พูดคลอง ไมเขินอาย  แตถาดื่มเขาไปในปริมาณมากจะ
ทําใหขาดสมาธิ  การรับรูลดลง  ขาดความยับยั้งชั่งใจ  ความกลัวตางๆ ลดลง  สติสัมปชัญญะเสียไป     
จึงพบวา ผูที่ดื่มสุราจะมีพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะตางๆ ที่ผิดปกติ และยังเปนการกระตุน
ใหเกิดอารมณเพศขึ้นได      ในปจจุบันวัยรุนไทยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลในชวงงานเทศกาล งานสังสรรคของกลุม  และวัยรุนบางกลุมนั้นนิยมไปเที่ยวกลางคืน
ตามสถานบันเทิงตางๆ  ในสถานบันเทิงสวนใหญมีการจําหนายเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลอยู 
ดวยเสมอ    พบวา  หลังจากที่วัยรุนไดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลแลว  สวนใหญจะ
จบลงดวยการมีเพศสัมพันธ (สมประสงค พระสุจันทรทิพย  2544:5)   นอกจากนี้จากการศึกษาของ
เอสซิมา  และคณะ (Ueshima  and others 1996, อางถึงใน ชุลีพร  ศรศรี 2541:29)  พบวา            
การดื่มเหลามากกวา 30 ml.ทุกวัน จะทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้นเพราะแอลกอฮอลทําใหการ       
ออกซิเดชั่นของกรดไขมันลดลง อาจเปนปจจัยทําใหหลอดเลือดแข็งหรือแตก และการดื่มเครื่องดื่ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35

ผสมแอลกอฮอลมากกวา 3 แกวตอวัน อาจทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น   ในวัยรุนถาดื่มเหลาไมยั้งจะ
มีอาการเมาจากเหลา (intoxication) ซ่ึงขึ้นอยูกับจํานวนที่ดื่มกับความทน (tolerance) ของบุคคลนั้น  
การดื่มเหลาติดตอกันนานๆจะทําใหประสิทธิภาพการเรียนลดลงและการงานลดลง     จากการ
สํารวจเรื่องอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในรอบ 10 ป  จํานวนผูบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9 ลานคน  โดยในป พ.ศ. 2544 มีผูบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลจํานวน 15.33 ลานคน คิดเปนรอยละ  32.6 ของประชากรอายุ   15 ป ขึ้นไป (จํานวน 
46.9 ลานคน)   โดยเฉพาะการดื่มไวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  (กระทรวงสาธารณสุข,กรมสุขภาพจิต 
2546:21,43)     อาจเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลสงเสริมและพัฒนาการผลิตในระดับรากหญา   
1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  จึงพบวา มีการผลิตไวนจากผลไมชนิดตางๆ มากขึ้น ดังมีผูศึกษาวิจัยไวดังนี้

     ปวีณา สายสูง (2539:50-51) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนใน
อําเภอเมือง  จังหวัดนาน โดยศึกษาวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา   พบวา   
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาดื่มสุรามากกวาในระดับมัธยมศึกษารอยละ 69.2 และ36.6 ตามลําดับ  
ในจํานวนนี้พบวา ทั้ง 2 กลุมดื่มสุราครั้งแรกในชวงอายุตั้งแต 12-16 ปหรือมากกวา  (เฉล่ียอายุ   
14.4 ป)  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเพศสัมพันธภายหลังดื่มสุราเปนบางครั้ง รอยละ 88.0                  
ถึงรอยละ 93.0

  ศรีพัทรา จาริยวงศ (2539:บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ        
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา  กลุมตัวอยางเปน     
คนงานเยาวชนอายุ  15-24 ป จํานวน 286 คน พบวา  กลุมตัวอยางที่มีการดื่มสุราตางกันมีคะแนน
พฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ การแสดงออกในเรื่องเพศของ
กลุมตัวอยางที่มีคะแนนพฤติกรรมทางเพศมากจะมีการดื่มสุราบอยๆ รองลงมาคือกลุมที่ดื่มสุรา
นานๆ คร้ัง และไมเคยดื่มสุรา   ซ่ึงจะมีคะแนนทางเพศนอยกวา

  จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539:บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร จาก             
กลุมตัวอยางนักเรียนชายจํานวน   434  คน พบวา  การดื่มสุรามีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   กลาวคือในนักเรียนที่ดื่มสุราจะเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 32.2  ซ่ึง       
มากกวานักเรียนที่ไมดื่มสุรา  จะเคยมีเพศสัมพันธรอยละ  7.9

        พาเพอรนีย   และคณะ  (Papermy  and others 1990:456-46 ) ไดศึกษาเชิงสํารวจ        
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพของวัยรุนในอเมริกา พบวา เพศชายมีพฤติกรรมการดื่มสุราสูงกวา     
เพศหญิงและการดื่มสุราจะทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

   โลวรี  และคณะ (Lowry and others 1984 , อางถึงใน ขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน  
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2541:45)  ศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา  จํานวน  11,631  คน       
พบวา    การดื่มสุรามีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   ซ่ึงนักเรียนที่ดื่มสุรามีจํานวน
คูรวมเพศมากกวา  4 คน  ขึ้นไป

  ขวัญชนก    ศิริวัฒนกาญจน (2541 :120-127)  ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมทางเพศ
และปจจัยที่สามารถรวมทํานายการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหญิงโสด ในสังกัดศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี   กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงโสด อายุ  15-24 ป จํานวน  433 คน 
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 25.40 เคยมีเพศสัมพันธ  อายุของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกต่ําสุด คือ    
12 ป  อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธ คร้ังแรก คือ 17.27 ป   ปจจัยที่สามารถรวมทํานายการมี     
เพศสัมพันธของเยาวชนหญิงโสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก อายุ ที่พักอาศัย การดื่มสุรา     
การมีคูรัก  การมีเพื่อนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธ และการใชส่ือที่กระตุนความรูสึกทางเพศ

   กาญจนา  ปฏิยุทธ  (2541:22-117)  ไดศึกษาเรื่อง คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม    
ทางเพศและอํานาจแหงตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ        
ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุมตัวอยางเปน         
นักเรียนวัยรุนชาย   จํานวน  441  คน  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธระดับ
ปานกลางมากที่สุด คือ รอยละ 77.5  โดยมีเพศสัมพันธกับคูรักมากที่สุด  มีการใชถุงยางอนามัยกับ
หญิงบริการทางเพศ รอยละ  15.6  ส่ิงที่กระตุนกอนการมีเพศสัมพันธ  พบวา มีการดื่มสุราจนเมา
เปนบางครั้งถึงเมาทุกครั้ง รอยละ 70.6

   สรอยวลัย     สุขดา (2543:บทคัดยอ)  ไดศึกษาคานิยมทางเพศ และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ กับกลุมตัวอยาง 478 คน  ผลการศึกษาพบวา           
กลุมตัวอยางที่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล รอยละ 74.5 ซ่ึงพบวา เพศชายดื่ม      
มากกวาเพศหญิงคือ  รอยละ 83.5 และ69.7 ตามลําดับ   จากการดื่มสุราเปนสาเหตุนําใหไปเที่ยว
หญิงขายบริการทางเพศ  ประกอบการดื่มสุราจนมึนเมา ทําใหขาดการควบคุมตนเอง  ทําใหลืมใช
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ

  พิทักษ    ศิริวงษ (2543:บทคัดยอ)  ไดศึกษา การสรางและการปรับเปลี่ยน     
ความเปนเพศและจินตนาการทางเพศในกลุมวัยรุนชาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเทคนิค ระดับ 
ปวช. 1,2 และ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติ หากฝายหญิง       
ยินยอม  และการมีเพศสัมพันธมักเกิดขึ้นในโอกาสตางๆ กัน  เชน ไปเที่ยวตางจังหวัดดวยกัน    
การไปงานเลี้ยงบานเพื่อนที่มีการดื่มสุรา   การอยูดวยกันตามลําพังสองตอสอง

   หทัยรัตน     กิจบํารุง  (2546:131)    ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงสังกัดอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา             
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กลุมตัวอยาง  ที่เคยใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร สุรา สวนใหญมีเพศสัมพันธ รอยละ 
53.75 โดยจํานวนครั้งของการใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 1-2 ครั้ง/เดือน จากคูรักชักชวน             
ถูกมอมเมา   และเพื่อระบายความเครียด

  จึงสรุปไดวา     การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล   นาจะมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   เพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล   จะทําใหไมสามารถคุมสติ  ขาดความยั้งคิด ขาดความยับยั้งชั่งใจ  และถูกชักจูงใหมี
เพศสัมพันธไดงาย   กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได  กลาวคือนักเรียนที่ดื่มเครื่อง
ดื่มที่ผสมของแอลกอฮอล  จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่ไมดื่มเครื่อง
ดื่มที่ผสมของแอลกอฮอล

1.3.2  การเปดรับสื่อท่ีกระตุนอารมณเพศ
   ปจจุบันสื่อมวลชนนับวันยิ่งจะมีอิทธิพล     และทวีความสําคัญในกระบวนการ

ถายทอดทางสังคม (socialization  process) มากขึ้น ในยุคโลกาภิวัฒนที่เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
พัฒนาไปอยางรวดเร็วและทั่วถึง   ส่ือมวลชนจึงไดเขามาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของบุคคลและมี
บทบาทในการถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้นเปนลําดับ ไดแก วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร   
วิดีทัศน หนังสือพิมพ  นิตยสาร  และอินเตอรเนต  ปจจุบันนักวิชาการแขนงตางๆ เร่ิมมีความ     
หวงใยวาส่ือมวลชนดังกลาว จะมีอิทธิพลตอเยาวชนไปในทางที่ไมพึงปรารถนา และอาจทําใหเกิด
ปญหาที่ยากแกการแกไข  เพราะการที่เด็กไดรับรูรับฟงเปนประจําจะคอยๆ ซึมซับ (assimilation)  
รับเอาไวในตนเอง (internalization)  จนเปนแนวความคิด ความเชื่อ  คานิยม หรือเปนแบบแผนแหง
การประพฤติปฏิบัติ  จากการศึกษาของพิชิต เทพสมบัติ และคนอื่นๆ  (2532:190) พบวา ส่ือมวลชน
ที่เยาวชนสวนใหญใชบริการทุกวัน คือ โทรทัศน รองลงมาไดแก วิทยุและหนังสือพิมพ ตามลําดับ  
และจากการศึกษาของดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2529:190 )    พบวา    เยาวชนไทยอายุ 
10-15 ป   ดูโทรทัศนโดยเฉลี่ยวันละ 25  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ซ่ึงจะมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาเยาวชนใน    
ตางประเทศ     ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเร่ือง “ส่ือ..สรางสรรคหรือทําลายเด็ก” 
ของเครือขายองคกรเพื่อพัฒนาเด็กไทย 25 องคกร (เพญ็จันทร  ชูประภาพรรณ 2545:1-3)  พบวา 
เยาวชนไทยอายุ 13-18 ป  ดูโทรทัศนเฉล่ียวันธรรมดา 3.3 ช่ัวโมง วันหยุดเฉลี่ย 4.9  ช่ัวโมง โดยราย
การที่ชอบดูมากที่สุด คือ ละครหรือภาพยนตร รอยละ 32.2

สําหรับบทบาทของสื่อมวลชนในเรื่องเพศ พบวา สามารถจําแนกตาม            
วัตถุประสงคในการเผยแพรความคิด  ความเชื่อ  คานิยมและแบบแผนทางเพศ   แบงไดเปน 2 กลุม
ดังนี้
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  1. ส่ือมวลชนประเภทที่มีวัตถุประสงคเผยแพรเร่ืองเพศโดยตรง ไดแกภาพยนตร
ประเภทเอกซ  อาร  หรือวิดีโอโป (ลามก)  และหนังสือโปประเภทตางๆ (pornography) เปนตน

  2.  ส่ือมวลชน ประเภทเผยแพรในเรื่องเพศทางออม ไดแก  ส่ือมวลชนที่ตองการ
เผยแพรเนื้อหาขอมูล สาระอื่นๆ เชน ความบันเทิงในภาพยนตร ในละครโทรทัศน ในหนังสือตางๆ
ที่มีเรื่องเพศแฝงอยู ไดแก การแสดงความรักระหวางเพศ การเจาชู การแยงแฟนหรือสามีภรรยา  
การไปเที่ยวหรือมั่วสุมในสถานบันเทิงเริงรมย  การแตงกายเพื่อดึงดูดความสนใจเพศตรงขาม  ใน
เพศชายการรับส่ือที่กระตุนอารมณเพศไดดีที่สุดคือ การดูการรวมประเวณีระหวางชายหญิง  ใน 
เพศหญิงการรับสื่อที่กระตุนอารมณไดมากที่สุด คือการอานหนังสือประเภทเกี่ยวกับบทพิศวาส
ของตัวเอกในเรื่อง รองลงมาคือ การมองดูผูชายโดยเฉพาะชายที่ตนฝงใจ หรือดูบทรักในภาพยนตร  
เปนตน  (จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543:82-83)   แมแตการโฆษณาสินคาในสื่อประเภทตางๆ อาจ
จะมีการแสดงออกเกี่ยวกับกามารมณ  เชน การแสดงใหเห็นสัดสวนรางกายในรมผา  การแสดง
ความรักใครหรือเลาโลมระหวางชายหญิง   การแสดงทาทีที่ยั่วยุกามารมณ โดยใชสายตา    มือ ปาก 
ทาเตนที่ยั่วยวน  และการใชคําพูดที่เปดเผยหรือมีความหมายไปในทางที่ยั่วยุกามารมณ ประกอบ
กับวัยรุนเปนวัยซ่ึงมีความอยากรูอยากเห็น  อยากลองประสบการณใหม ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรม    
ทางเพศของวัยรุน อาจนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมได  (ปาริฉัตร มั่นคง 2534:13)    
ดังมีผูศึกษาวิจัยไวดังนี้

ดารณี   จงอุดมการณ  (2537:19)   สรุปวา   มีงานวิจัยหลายช้ินยืนยันถึงทัศนคติ
และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย อาจเปนเพราะการหลั่งไหลเขามาของ
วัฒนธรรมตะวันตก ผานทางสื่อสารมวลชน  เชน วารสาร นิยตสาร ภาพยนตร วิดีทัศน และ        
อินเตอรเนต    เด็กจึงซึมซับคานิยมทางเพศที่ผิดแผกแตกตางไปจากอดีต

ประภาพร  โอภาสสวัสดิ์ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่อิทธิพลตอ        
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี  จากกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน       
600 คน  พบวา  การไปเที่ยวสถานเริงรมย  การอานหนังสือ หรือการดูภาพยนตรที่ปลุกเราอารมณ
เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  นักเรียนที่เคยใชส่ือที่
กลาวมานี้ จะมีพฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนที่ไมเคยใชส่ือที่กลาวมา

ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ         
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา  จากกลุมตัวอยาง      
คนงานเยาวชนอายุ  15-24  ป จํานวน  286  คน พบวา การอานหนังสือ  ดูภาพยนตร ดูเทปโทรทัศน  
ที่ปลุกเราอารมณเพศมีความสัมพันธกับคะแนนพฤติกรรมทางเพศ  กลาวคือ ผูที่ใชส่ือเหลานี้บอยๆ  
จะมีการแสดงออกในเรื่องเพศสูงกวาผูที่นานๆ คร้ัง   หรือไมเคยใชส่ือเหลานั้นเลย
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ดารุณี    ภูษณสุวรรณศรี  (2540 :บทคัดยอ)   ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี
เพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร  พบวา ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุด ไดแก  ลักษณะที่พักอาศัย   
การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชส่ิงเสพติด  และการสัมผัสแตะตองรางกายระหวางชายหญิง  
สามารถทํานายไดถึงรอยละ  43.20

กาญจนา   ปฏิยุทธ  (2541:22-117) ไดศึกษา เร่ือง คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม  
ทางเพศและอํานาจแหงตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ 
ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุมตัวอยางเปน          
นักเรียนวัยรุนชาย  จํานวน  441  คน  พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธระดับ
ปานกลางมากที่สุด คือรอยละ  77.5  โดยมีเพศสัมพันธกับคูรักมากที่สุด  มีการใชถุงยางอนามัยกับ
หญิงบริการทางเพศรอยละ 15.6  ส่ิงที่กระตุนกอนการมีเพศสมพันธ พบวา การอานหนังสือโปหรือ
หนังสือปลุกเราอารมณทางเพศรอยละ 55.3 และดูวีดีโอหรือภาพยนตรปลุกเราอารมณทางเพศ   
รอยละ 57.1

สรอยวลัย   สุขดา  (2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาคานิยมทางเพศ และพฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐกลุมตัวอยาง 478 คน   พบวา   กลุมตัวอยางที่ไดรับ
อิทธิพลจากสื่อดานตางๆ คือ ส่ิงพิมพ  วีดีทัศน และอินเตอรเนต ที่ปลุกเราอารมณเพศ ทําใหอยากรู  
อยากลองหาประสบการณแปลกใหม มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน คิดเปนรอยละ 52.9  
เปนกลุมเพศชาย และเปนกลุมเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 37.0

ช่ืนสุมน  อุกฤษฎวิริยะ  (2543: บทคัดยอ)     ไดทําการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของ
ความสัมพันธภายในครอบครัว ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิดีทัศนประเภทเอกซของ       
เยาวชนไทยที่อยูในสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนเยาวชนไทยอายุ 15-26 ป  
พบวา ส่ือมวลชนที่เด็กเปดรับสูงที่สุดคือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือ ภาพยนตร และวิดีทัศน ตามลําดับ  
ผลกระทบจากการใชส่ือ  พบวา  เด็กสวนใหญมีแนวโนมที่มีทัศนคติทางกาวราวในเรื่องเพศ

อนงค     ชีระพันธ  (2544:139)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง
คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1- 6 จํานวน 400  คน  พบวา กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสาร  
เกี่ยวกับเรื่องเพศ จากวิทยุ /โทรทัศน จากเพื่อนและจากภาพยนตรคิดเปนรอยละ42.0, 32.5และ 
31.40   ตามลําดับ  สวนเนื้อหาที่ไดรับเปนประจําสวนใหญ ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินคา
ตางๆ ที่แสดงการสัมผัสกอดจูบเนื้อตัวรางกายระหวางวัยรุนหญิงชาย  รองลงมาคือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
การตอบปญหาทางเพศ  และหนังสือการตูนลามก  คิดเปนรอยละ 16.3,12.0 และ 10.8  ตามลําดับ
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  วรรณวิมล   สุรินทรศักดิ์  (2546:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธ            
กอนแตงงานของวัยรุน ในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง  12-24 ป           
สถานภาพโสด จํานวน  581 คน  พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณการมีเพศสัมพันธกอน         
การแตงงานเพิ่มขึ้นตามอายุ     คือ คิดเปนรอยละ 17.2 ,28.1 และ 53.8  ในวัยรุนตอนตน (12-15 ป)     
วัยรุนตอนกลาง  (16-19 ป) และวัยรุนตอนปลาย (20-24 ป) ตามลําดับ  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญ ไดแก  อายุ  ลักษณะการพักอาศัยอยู
กับเพื่อนตางเพศ    พฤติกรรมของเพื่อนสนิท  การรับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ   และแนวโนมนํา
เชิงบวกตอการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน

  จึงสรุปไดวา  การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศนาจะมีความสัมพันธกับ        
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเพราะตามพัฒนาการตามวัยของวัยรุน  ดวยเปนวัยที่อยากรู อยากลอง 
และตองการหาประสบการณใหมๆ โดยเฉพาะกําลังมีความสนใจในเรื่องเพศ   ดังนั้นการเปดรับสื่อ
ที่กระตุนอารมณเพศนั้นเปนสิ่งเราที่จะทําใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศ จึงเปนพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

1.3.3    การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม
     ธรรมชาติของมนุษยชอบอยูรวมกันเปนกลุม   ซ่ึงตองมีปฏิสัมพันธตอกันความ

สัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงจึงเปนสิ่งจําเปนในสังคม  และถือเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสู
การใชชีวิตรวมกันของชายและหญิง   ซ่ึงเนสส และฟชเชอร  (Nass & Fisher 1988:80-81,อางถึงใน 
อนงค   ชีระพันธ 2544:40) ไดกลาวถึงการลําดับความสัมพันธทางเพศของวัยรุนไววา มักจะเริ่มตน
จากการเที่ยวกับเพื่อนสนิทบางคนในกลุมเพศเดียวกันกอน  ตอมาจะเปนเที่ยวกับเพื่อนทั้งสองเพศ
เปนกลุม หรือนัดทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  จากนั้นจะเปนการนัดเที่ยวกับคูรัก (dating)  เพื่อที่จะได
มีโอกาสไดใกลชิดสนิทสนมและเรียนรูซ่ึงกันและกัน   โดยพฤติกรรมทางเพศจะเริ่มตนจากการ 
จับมือ  การจูบ  การโอบกอด  การเตนรําที่ใกลชิดและวัยรุนชายอาจมีพฤติกรรมที่เกินขอบเขต     
โดยการแตะตองลูบคลํารางกายของฝายหญิงทั้งระดับทอนบนและทอนลาง  ซ่ึงการที่วัยรุนหญิง
เปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัวและมีการเลาโลมได รวมกับความรูสึกทางเพศซึ่งเปนแรง
ขับตามธรรมชาติอยูแลว จะเปนขั้นแรกที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกันในที่สุด

  ในชวงของการนัดหมายและการไปมาหาสูกันนั้น ชายหญิงจะมีปฏิสัมพันธตอ
กันตามกระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพที่มีตอกัน ซ่ึงจะแนนแฟนยิ่งขึ้น
เร่ือยๆ ตามลําดับ (Muuss 1996:236-238 ,อางถึงใน จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ 2543 :10)  พฤติกรรม
ที่อาจเกิดขึ้นโดยการจัดลําดับจากพฤติกรรมที่นอยที่สุดไปยังพฤติกรรมที่มากที่สุด ของความ
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สัมพันธระหวางชายและหญิง  มี 8 ลักษณะ  ไดแก ไมมีการถูกเนื้อตองตัวกัน  มีการจูบที่หนาผาก
หรือหอมแกมเบาๆ ตอนลากลับ  มีการโอบกอดและการจูบเล็กๆนอยๆ แตบอยครั้ง  มีการโอบกอด
และจูบที่ ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น  มีการกอดรัด(ในระดับทอนบนของรางกาย) มีการกอดรัดอยาง                
หนักหนวง   มีการสําเร็จความใครใหกันและกัน  และมีเพศสัมพันธกันในที่สุด    จากการศึกษา
ของวีณา โดมพนานคร (2538:29)  พบวา  เพียงการจับมือถือแขนมีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธได
รอยละ 10  แตถาความใกลชิดเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือ  การกอดจูบ มีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธได 
รอยละ  60  ถามีการลูบคลําขางนอกมีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 80 และถาการเลาโลม
ขางในมีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธได รอยละ  100    นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาวิจัยไวดังนี้

  ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี           
เพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุดไดแก ลักษณะที่
พักอาศัย การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชส่ิงเสพติด การมีนัด และการสัมผัสแตะตองรางกาย
ระหวางชายหญิง  สามารถทํานายไดถึงรอยละ  43.20

   ประพิมพร     อันพาพรหม  (2543:บทคัดยอ)  ไดศึกษาคานิยมและพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา  นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศตรงขามรอยละ 66.8 โดยมี
สาเหตุมาจากความรักความเสนหาเปนสวนมาก รอยละ 29.30 และนักเรียนเคยกอดจูบกับคูรักหรือ
เพศตรงขามรอยละ 40.8 สาเหตุของการกอดจูบคูรักหรือเพศตรงขามสวนมาก เกิดจากความรัก
ความเสนหารอยละ 25.90   และสถานที่ที่นักเรียนกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขามสวนมาก คือที่
พักรอยละ 58.90    รองลงมาคือ   โรงภาพยนตร ที่สาธารณะ  ที่อ่ืนๆ และสถานศึกษา รอยละ  
21.46,11.87 ,5.02  และ 2.74  ตามลําดับ

    อรอุษา   จันทรวิรุจ  (2544:130) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา  การแตะตอง
สัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว  พบวา         
กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาวมีเพศสัมพันธถึง รอยละ  
25.3   ในขณะที่นักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมการสัมผัสแตะตองระหวางชายหญิงในเชิงชูสาวมี           
เพศสัมพันธถึง รอยละ1.7

   จิราวรรณ   แทนวัฒนกุล  (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางเพศของ   
วัยรุน:กรณีศึกษาวัยรุนของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคอีสาน กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันปที่ 2   
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ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพศศึกษาภาคฤดูรอนปการศึกษา 2542 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา        
กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีประสบการณทางเพศในดานความรักครั้งแรกมีอายุเฉลี่ย คือ 
13.45 ป และ 15.35 ป ตามลําดับ และกลุมตัวอยางเพศชายรอยละ 75.00  เคยมีนัดเมื่ออายุ 16-17 ป 
และกลุมตัวอยางเพศหญิงรอยละ 30.00  เคยมีนัดเมื่ออายุ 18-19 ป  กลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นวาการ
ถูกเนื้อตองตัว  เปนสิ่งปกติของคนรักกัน   กลุมตัวอยางเพศชายรอยละ 20.00 เคยมีเพศสัมพันธ  
และรอยละ 83.33    มีเพศสัมพันธกับเพื่อนนักเรียนหญิงดวยกัน

อนงค   ชีระพันธ  (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง
คือ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1- 6 จํานวน 400  คน  พบวา กลุมตัวอยางรอยละ  27.0  เคยมี            
เพศสัมพันธที่ลึกซึ้งตอกันเพื่อถายทอดความสุขใหแกกัน  รอยละ49.80 เคยจับมือถือแขน รอยละ 
32.30 มีการกอดจูบลูบไลกระตุนอารมณใหแกกัน โดยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน 
ไดแก  การทํากิจกรรมกลุมของเพื่อนที่คบ  เนื้อหาของขอมูลที่ไดรับ  อายุ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ในครอบครัวที่ไมเหมาะสม   ทัศนคติตอเรื่องเพศ   สวนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของ 
วัยรุน    ไดแก  เพศ    บุคคลที่อาศัยอยูดวย     การตระหนักรูตนเองในเรื่องเพศ        สัมพันธภาพใน
ครอบครัว   และการอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศในครอบครัว

   จึงสรุปไดวา   การแตะตองสัมผัสรางกายกับเพศตรงขาม ดวยความพึงพอใจและ
ความเสนหานั้นเห็นวาเปนสิ่งที่สามารถปฏิบัติไดและเปนเรื่องไมเสียหาย  อาจพัฒนานําไปสูการมี            
เพศสัมพันธไดงาย  ดังนั้น  การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม  จึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี             
เพศสัมพันธของนักเรียน

 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
   ในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนนั้นมีแนวคิด หรือทฤษฎี

ทางพฤติกรรมศาสตรในรูปแบบการศึกษาแบบองครวม (holistic  approach) ซ่ึงพิจารณา              
องคประกอบทางดานชีวจิตสังคม  (biopsychosocial  perspective) โดยแนวคิดนี้เชื่อวาบุคคล 
ประกอบดวยองคประกอบทางกาย จิตใจ และสังคม  การทําความเขาใจในวิถีชีวิตของบุคคลหรือ
พฤติกรรมจะตองพิจารณาปรากฎการณที่เกิดขึ้น  และเชื่อมโยงความสัมพันธของปรากฏการณนั้น
กับสิ่งแวดลอม     นั่นคือ  ถาพิจารณาพฤติกรรมเปนเสมือนปรากฏการณ  การที่จะเขาใจพฤติกรรม
จะตองศึกษา “บริบท”   ซ่ึงก็คือส่ิงแวดลอมและเงื่อนไขที่กอใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว   การศึกษา
บริบทของพฤติกรรมจึงจําเปนตองพิจารณาปจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวของทั้งชีววิทยาและจิตสังคม         
ดังนั้น  แนวคิดนี้จึงถูกนํามาประยุกตในการศกึษาถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 
ดังมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังนี้
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      1.    ปจจัยดานชีววิทยา   (biological   factor)   เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนอยางมาก  เนื่องจากเปนไปตามพัฒนาการทางธรรมชาติของ
มนุษย ซ่ึงพฤติกรรมของวัยรุนจะมีความสัมพันธใกลชิดกับความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายและจิตใจ (สุชา จันทรเอม 2529)  แบงปจจัยทางชีววิทยาออกเปน อายุ เพศและวุฒิภาวะ

               1.1 อายุ  อัตราความเจริญเติบโตของวัยรุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงยอมเปนไปตาม
ระยะหรือกระบวนการตามวัย  นักจิตวิทยาแบงไดแบงอายุออกเปนชวงๆ ตามระยะของ             
การเจริญเติบโต   ในวัยรุนแตละคนจะมีลักษณะการเจริญเติบโตเปนแบบฉบับของตนโดยเฉพาะ   
และที่สําคัญคือเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีแรงขับทางเพศ (sex drive) ซ่ึงเปนสวนผลักดันใหวัยรุนเกิด       
พฤติกรรมหรือความสัมพันธระหวางเพศขึ้น (ปวีณา  สายสูง 2541:17)

            1.2 เพศ เมื่ออยูในวัยเด็กจะพบวาเด็กหญิงและเด็กชายจะแตกตางกันทางดาน     
รางกาย  เมื่อแรกเกิดเด็กชายจะโตกวาเด็กหญิงเล็กนอย  ในระยะตอมาเด็กหญิงจะเจริญเติบโตเร็ว
กวาเด็กชาย  เมื่อคิดโดยเฉลี่ยแลวเด็กหญิงจะเจริญทางเพศไปสูวุฒิภาวะ และโตกวาเด็กชาย
ประมาณ 1-2 ป   (สุชา  จันทรเอม  2529:35)   และเมื่อเขาสูระยะวัยรุนเพศหญิงและเพศชายจะมี
ลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน  เรียกพัฒนาการทางเพศระยะนี้วา ลักษณะทางเพศขั้นที่สอง 
(secondary  sex characteristics) ในระยะนี้วัยรุนมักมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว  (พึงพิศ  จักรปง 
2539:56)  ซ่ึงการปรับตัวของวัยรุนที่มีปญหาจะเกี่ยวโยงกับการเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆ 
ของวัยรุน  จากการศึกษาของนฤมล  พรรณวงศ  (2540:78)   ศึกษาในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
จังหวัดนครพนม  พบวา  นักศึกษาชายมีพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงตอการเกิดโรคเอดสสูงกวา       
นักศึกษาหญิง

            1.3  วุฒิภาวะ    ซ่ึงกีเซล   (Gesel  1978 ,อางถึงใน ปวีณา สายสูง 254 :18)           
นักจิตวิทยาพัฒนาการอธิบายวา วุฒิภาวะสําคัญที่สุดในการพัฒนาทุกดานของมนุษยโดยวุฒิภาวะ 
หมายถึง  ภาวะการเจริญเติบโตเต็มที่ถึงขีดสุดในดานตางๆ เชน วุฒิภาวะทางรางกาย  ทางอารมณ 
ทางเพศและทางสังคม ซ่ึงวุฒิภาวะในดานตางๆจะไมเทากัน พัฒนาการบางอยางจะถึงระดับ       
วุฒิภาวะเร็วกวาพัฒนาการดานอื่นๆ เชน  พัฒนาการทางเพศจะถึงระดับวุฒิภาวะในระยะวัยรุน
ตอนตน  สวนพัฒนาการทางกายจะถึงระดับวุฒิภาวะเมื่ออายุ 17-21 ป   ซ่ึงถาวุฒิภาวะเปลี่ยนแปลง
เขาสูวัยรุนเร็วหรือชาไปอาจเกิดปญหาในการปรับตัวไดมากกวาผูที่เขาสูวัยรุนตามเกณฑปกติโดย
เฉพาะวุฒิภาวะทางเพศ  ซ่ึงเปนตัวเรงใหวัยรุนเกิดความสนใจในเพศตรงขาม  วัยรุนที่ยางเขาสูการ
มีวุฒิภาวtทางเพศที่เร็วกวา  ยอมตองการมีความสัมพันธระหวางเพศกอนผูที่เขาสูวุฒิภาวะทางเพศ
ที่ชากวา (ประสาท     อิศรปรีดา  2533:49)

    2.   ปจจัยดานจิตสังคม  (Psychosocial  factor) โดยธรรมชาติของมนุษยจะมีความ
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ตองการทางจิตสังคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมมนุษย อิริคสัน (Ericson 1978)    ได
อธิบายอีกวา พฤติกรรมของบุคคลนอกจากเกิดการผลักดันของแรงขับทางเพศ ซ่ึงเปนแรงขับตาม
ธรรมชาติแลวยังขึ้นกับตัวแปรทางสังคมดวย (พึงพิศ  จักรปง 2539:85) โดยบุคคลแตละบุคคลจะ
พบกับวิกฤตการณทางจิตใจอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  หากปรับตัวเขากับ      
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นไดจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ดี แตถาไมสามารถปรับตัวไดอาจทําใหเกิด
ความลมเหลวในการดํารงชีวิตในสังคม  โดยเฉพาะวัยรุนเปนชวงที่คนหาความตองการที่แทจริง
ของตนเกี่ยวกับเปาหมายในชีวิต และวัยรุนแตละคนนั้นมีพฤติกรรมอยางไรนั้นขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ที่เด็กไดเรียนรูและไดรับตลอดเวลาตั้งแตวัยทารก   ในปจจุบันสภาพแวดลอมในสังคมมี    
อิทธิพลเหนือจิตใจและอารมณของเด็กวัยรุน  เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยแหงการเรียนรู
ทั้งจากสิ่งแวดลอม  การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสังคม   ในขณะเดียวกันก็เปนวัยที่มี       
ความรูสึกไวตอส่ิงกระตุน    ดังนั้นเพื่อเขาใจถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนนั้น     
จึงจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธดวย โดยเฉพาะ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆตัวของวัยรุน  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ดาน   ดังรายละเอียดตอไปนี้

     2.1  ดานสังคม   ประกอบดวย สถานที่พักอาศัย  แหลงสถานบันเทิงเริงรมย  
ส่ิงที่กระตุนอารมณทางเพศ  เปนตน

          2.1.1    สถานที่พักอาศัย    ในดานสถานที่พักอาศัยนั้น ซัดเธอรแลนด
(Suterland  ,อางถึงใน สุชา   จันทรเอม  2529:79)  กลาววา   คนเราจะมีพฤติกรรมเชนใดเปนเพราะ
อิทธิพลของสภาพแวดลอมนั้น   โดยที่ถาอาศัยอยูในสถานที่มีส่ิงยั่วยุใจตางๆ   อาจสงผลใหวัยรุนมี
พฤติกรรมเรียนรูนํารูปแบบที่พบไปปฏิบัติได  โดยเฉพะเมื่อวัยรุนอยูหางจากครอบครัวที่ไมมีผู     
ปกครองดูแลอาจประสบปญหาการปรับตัว หากไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได  
อาจกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมตางๆได ดังเชนการศึกษาของศุภาจี วจีภิวัฒน (2533:36)      
กลุมตัวอยางที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดา เชน อยูหอพัก มีประสบการณทางเพศสูงกวา           
กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูกับบิดามารดา สอดคลองกับการศึกษาของหทัยรัตน กิจบํารุง (2546:131) 
พบวา กลุมตัวอยางที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดา เคยมีเพศสัมพันธมากถึงรอยละ  67.50

               2.1.2   แหลงบันเทิงเริงรมย   เนื่องจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมี
อิทธิพลเหนือจิตใจและอารมณของวัยรุนในแตละชุมชนของแตละทองถ่ินจะมีแหลงบันเทิงเริงรมย
ห รือแหล งสถานบริการทาง เพศต างๆอยู ม ากมายและมีแนวโนมมากขึ้น เรื่ อยๆ  ซ่ึ ง                
กระทรวงสาธารณสุข (2537:23)  ไดแบงสถานบันเทิงเริงรมยออกเปน 19 รูปแบบ ไดแก  สํานัก 
(ซอง) โรงแรมหรือบังกะโล  ไนตคลับ  บารเบียร บารรําวง บารอโกโก ดิสโกเธค รานอาหาร   
คอฟฟชอป  คาเฟ คอกเทลเลาจ  ผับ โรงน้ําชา อาบอบนวด นวดแผนโบราณ  รานเสริมสวย        
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รานตัดผมชาย นางทางโทรศัพท และอ่ืนๆ(เรรอน) ซ่ึงสถานที่เหลานี้มีสวนสําคัญในการสงเสริม
การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของบุคคล  ถาที่พักอาศัยของเยาวชนอยูใกลแหลงบันเทิงเริงรมย
เหลานั้น   สงผลใหวัยรุนซึ่งมีความอยากรูอยากเห็น และอยากทดลองในสิ่งใหมๆ ตัดสินใจเขาไป
ในแหลงสถานเริงรมย   และกอใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตอง (สุชา   จันทรเอม  2529:58)  
อยางเชนการศึกษาของจันทรแรม  ทองศิริ  (2539:63)  พบวา การสามารถเขาถึงแหลงสถานเริงรมย
ไดงาย โดยเฉพาะวัยรุนที่มีแหลงที่พักอาศัยอยูใกลแหลงบริการทางเพศและสถานเริงรมย  มีสวน
กระตุนใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงาย

               2.1.3    ส่ือที่กระตุนอารมณเพศ      ในปจจุบันเปนยุคของขาวสารและ
สารสนเทศที่ไรพรหมแดน  ส่ือมวลชนมีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมของ    
วัยรุน   แตในปจจุบันสื่อมวลชลบางสวนนําเสนอขาวสาร สาระบันเทิงที่มีลักษณะสรางสรรคนอย 
หรือมักเปนสื่อที่มีลักษณะยั่วยุและกระตุนความตองการทางเพศของวัยรุน ซ่ึงความสามารถของ   
วัยรุนในการเลือกรับรูหรือกลั่นกรองขอมูลจากสื่อยังไมดีพอ  ทําใหวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ   
สุขภาพสูง  เชน   ดื่มสุรา การมีเพศสัมพันธ  มีสัดสวนตอการดูภาพยนตร โทรทัศน และฟงเพลง
มากกวาวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพต่ํา  สอดคลองกับที่โจนาธาน และคณะ (Jonatan and 
others 1993:86,อางถึงใน ปวีณา   สายสูง 2541:21)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับสื่อที่เผยแพรทางโทรทัศน 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล  พบวา ส่ือเหลานี้มีอิทธิพลที่ทําใหวัยรุนอยากลอง
ทําตาม และยังพบวาเปนสวนกระตุนใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานมากขึ้น   และจาก
การศึกษาของอรอุษา  จันทรวิรุจ   (2544:123-124)  พบวา  การดื่มสุราหรือของมึนเมา  การอาน
หนังสือที่กระตุนอารมณเพศ  การดูภาพยนตร  การดูวิดีทัศนที่กระตุนอารมณเพศมีความสัมพันธ
กับการมีเพศสัมพันธ โดยยอมรับวาการรับส่ือท่ีกระตุนอารมณเพศมีสวนกระตุนใหเกิดความรูสึก   
ทางเพศ     ดังนั้น   จึงกลาวไดวาสิ่งพิมพและส่ือตางๆ มีสวนกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศ       
ซ่ึงวัยรุนเปนวัยแหงการเรียนรูและอยากทําตามสื่อ  อันอาจนํามาซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี            
เพศสัมพันธได

             2.2    ดานครอบครัว  ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลสูงตอการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กวัยรุน โดยเปนสวนสําคัญในการกําหนดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเสี่ยงดาน  
สุขภาพของเด็กวัยรุน พบวา ปญหาของเด็กวัยรุนสวนใหญมีสาเหตุมาจากปญหาครอบครัวเปน
สําคัญ  (คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและดูแลเด็กและวัยรุน  2535:45)  ซ่ึงแนวคิดดาน    
จิตสังคม   ไดแบงปจจัยดานครอบครัวออกเปน  2  ปจจัย   ดังตอไปนี้

                 2.2.1     ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว    ถาบิดามารดามี       
ความเขาใจในความตองการของลูกวัยรุน มีความหวงใยกัน คอยชวยเหลือและแนะนําอยูเสมอ      
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ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีจะชวยใหบุคคลในครอบครัวมีกําลังใจในการดํารงชีวิต  สามารถปรับตัว
ใหอยูในสังคมไดอยางมั่นคง ในทางตรงขามถาครอบครัวใดมีการทะเลาะเบาะแวง  จะทําใหเด็ก   
วัยรุนเรียนรูและเลียนแบบความสัมพันธเหลานี้ไปปฏิบัติ  (พึงพิศ  จักรปง  2539)  สอดคลองกับ
การศึกษาของ จันทรแรม  ทองศิริ  (2539:69) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนใน
จังหวัดนาน พบวา   กลุมตัวอยางที่มีครอบครัว อบอุน และบิดามารดามีความสัมพันธที่ดีตอกันจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอยกวากลุมตัวอยางที่มีครอบครัวแตกแยก   และสอดคลองกับการศึกษา
ของณิฐินันท วิชัยรัมย (2545:105)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี            
เพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย   พบวา         
มีความสัมพันธในครอบครัวทางลบในระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา ความสัมพันธ
ในครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนมกัน เขาใจกัน  เอื้ออาทรหวงใยกัน จะมีแนวโนมมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยลง  ฉะนั้นจะเห็นไดวาครอบครัวมีบทบาทที่สําคัญมากในการพัฒนา
แบบแผนความประพฤติที่เด็กจะแสดงออกมาใหปรากฏแกสังคม  (สุชา  จันทรเอม  2533:39)     
นอกจากนี้ ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็มีสวนสําคัญ  โดยเฉพาะรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหวัยรุนมีความสามารถในการใชจายในการเที่ยวสถานเริงรมยตางๆ  อันอาจนําไปสูการมี    
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงาย

             2.2.2   ฐานะทางเศรษฐกิจ  การที่เด็กวัยรุนจะไปเที่ยวสถานเริงรมยตางๆ
นั้น  ตองอาศัยเงินจากบิดามารดาหรือครอบคัวเปนคาใชจาย   เนื่องจากเงินเปนปจจัยหลักในการ
ซ้ือบริการตางๆ  จากการศึกษาของจรรยา  ดวงแกว (2539:85) พบวา กลุมตัวอยางที่มคีาใชจายที่ได
รับสูงกวา  มีความสัมพันธกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา การไปเที่ยวสถานเริงรมย และการดู    
ภาพยนตรที่กระตุนอารมณเพศมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาใชจายที่ไดรับนอยกวา   และจากการ
ศึกษาของอรอุษา  จันทรวิรุจ (2544:117)  พบวา นักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนสูงมีแนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้น โดยพบวานักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนมากกวา       
50 บาท/วัน   มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนที่ไดรับคาใชจาย                
41-50 บาท/วัน  และนอยกวาหรือเทากับ 40 บาท / วัน จะเห็นไดวาคาใชจายที่ไดรับสะทอนใหเห็น
อํานาจในการซื้อบริการหรือการเที่ยวสถานเริงรมย  ดังนั้นถาวัยรุนที่ไดรับคาใชจายมากจะมีโอกาส
ไปเที่ยวสถานเริงรมยมาก จึงทําใหมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธไดมากขึ้น

           2.3    ดานกลุมที่มีอิทธิพล     ธรรมชาติของวัยรุนตองการมีเพื่อนรุนเดียวกัน       
มากกวาบุคคลวัยอ่ืนๆ   กลุมเพื่อนจะมีบทบาทชวยใหวัยรุนมีมโนภาพเกี่ยวกับตน (self concept) 
ไดดีขึ้น การรวมกลุมในวัยรุนมีความสําคัญตอพฤติกรรมของวัยรุน ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคม   ในทางตรงกันขาม ถาวัยรุนอยูในกลุมที่ไมดีจะสงผลใหวัยรุนมีปญหาในดานการปรับตัว  
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อิทธิพลจากกลุมเพื่อนหรือคูรัก  เปนปจจัยทางสังคมที่นําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของวัยรุน  
เชน  การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา หรือการมีเพศสัมพันธ โดยที่อิทธิพลของกลุมเพื่อนและคูรักนี้ไมใช
ปรากฏการณที่ใหม   แตมีความสําคัญและโนมแนวใหเกิดพฤติกรรมตางๆมากมาย  ดังตอไปนี้

          2.3.1   กลุมเพื่อน   เปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางคานิยม ลักษณะ
นิสัย   ตลอดจนพฤติกรรมของเด็กวัยรุนเปนอยางมาก   เพราะวัยรุนตองการการยอมรับจากกลุม    
และจะมีความผูกพันกันมาก การเลือกคบเพื่อนมีอิทธิพลตอการครองตนของวัยรุนหากคบเพื่อนที่ดี
ก็ชักพาไปใหมีประสบการณที่ดี  สรางสรรคและเกิดการพัฒนา  ในทางตรงขามหากวัยรุนคนใด
เลือกคบเพื่อนที่ไมดี ยอมมีแนวโนมที่จะพบกับความลมเหลวในการครองตนในสังคม พรอมกัน
นั้นอาจถูกชักจูงไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพได  (คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและดูแล
เด็กวัยรุน 2535:25)    จากการศึกษาเชิงสํารวจของวราภรณ  จิโนรส  (2538:86)  ในนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายกับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จังหวัดเชียงราย  พบวา    
เพื่อนมีความสําคัญในการตัดสินใจที่จะประพฤติตนไปทางใดทางหนึ่ง  สวนครอบครัวมีอิทธิพล
รองลงมา เชนเดียวกับการศึกษาของ  สหภาพ  พูนเกษร   (2544:52)   พบวา  กลุมที่มีอิทธิพลในการ
ปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธเปนสวนใหญ คือ  กลุมเพื่อนในวัยเดียวกัน

             2.3.2  กลุมคูรัก โดยทั่วไปชายหญิงจะเริ่มคบกันตั้งแตอยูในชวงของวัยรุน   
ซ่ึงเปนวัยที่เร่ิมสนใจเพศตรงขาม  ตองการมิตรภาพ  ความรัก และความเปนอิสระจากบิดามารดา     
ทําใหวัยรุนเริ่มมองหาเพศตรงขามที่ถูกใจ เพื่อสนองความสนใจ อันจะนําไปสูความรักเพศตรงขาม
และการแตงงานในอนาคต  ในปจจุบันมีแนวโนมวาวัยรุนจะมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากขึ้น 
สวนหนึ่งนั้นมาจากการไดรับอิทธิพลสังคมตะวันตก มีความอิสระเสรีมากขึ้น  และนัดพบเพื่อน  
ตางเพศตามลําพังมากขึ้น  กอใหเกิดปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และมีปญหาตางๆ   
ตามมา  เชน   การติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงปรารถนา จากการศึกษาของ    
อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย  (2538:59)   พบวา กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธกับคนรัก  การชักชวนให    
คนรักใชถุงยางอนามัยทั้งชายและหญิงมีคอนขางนอย  เนื่องจากคิดวาคูรักของตนไมมีโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ จึงขาดการปองกันขณะมีเพศสัมพันธ  ทําใหเกิดการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ      
หรือโรคเอดส และการตั้งครรภได   อยางไรก็ตามการมีคูรักเปนพฤติกรรมที่เปนไปตามพัฒนาการ   
ทางเพศ   และในปจจุบันพบวาวัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธคร้ังแรกตั้งแตอายุนอยที่สุดคือ อายุ 9 ป      
(วีระ  สุดสังข 2547:38)   จึงเปนสิ่งที่ควรใหความสนใจศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปของ  
วัยรุน  เปนการคนหาปจจัยปองกันพฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตองของวัยรุน  เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนตอไป
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2.   แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง

2.1.     ความหมายของการควบคุมตนเอง  (self -  control ) มีผูใหความหมายไว   ดังนี้
โรเจอรส  (Rogers 1966:315)    มีความเห็นวา  การควบคุมตนเองนั้นเกี่ยวของกับการ

เลือกตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจากพฤติกรรมที่ขัดแยงกัน
อะเวริลล  ( Averill 1973 :286)  ไดกลาววา   ความสามารถในการควบคุมตนเอง  นั้น

จะชวยลดปฏิกิริยาตอบสนองจากความเครียด การควบคุมตนเอง ซ่ึงประกอบดวย  3  ดาน    คือ
1.   ดานพฤติกรรม   หมายถึง  การกระทําใดๆที่เปนการตอบสนองตอส่ิงเรา
2.   ดานการคิด   หมายถึง   กระบวนการแปลความหมายของเหตุการณที่เกิดขึ้น
3.  ดานการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งตอเหตุการณนั้นๆ
ทอรเซนและมาโฮนี (Thorensen and Mahoney 1974:2,อางถึงใน นวลฉวี ประเสริฐสุข 

และคณะ 2529:8) ไดใหความหมาย การควบคุมตนเองวา หมายถึง   ความสามารถของบุคคลใน
การควบคุมการกระทําของตนเอง  โดยปราศจากการควบคุมของสิ่งเราภายนอก

แบนดูรา (Bandura 1977:140) ไดใหความหมาย การควบคุมตนเองวา หมายถึง     
ความสามารถในการกําหนดตนเองของบุคคล  ดานความคิด ความรูสึก  และการกระทําใหเปนไป
ในทิศทางที่บุคคลตองการ ไมวาจะเผชิญปญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรืออยูในสถานการณที่เกิด
ปญหาความขัดแยงในใจ

แคซดิน (Kazdin  1984:79) การควบคุมตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระทําเพื่อ
ใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตองการ  โดยส่ิงนั้นเปนสิ่งที่ตนเองพิจารณาตัดสินเลือกดวยตนเอง

สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต  (2536:328-355)  กลาววา การควบคุมตนเอง สรุปไดวา  เปน
ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยเลือกพฤติกรรมเปาหมายและ
กระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายไดดวยตัวเอง

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546:1) กลาววา การควบคุมตนเอง หมายถึง               
ความสามารถในการระงับยับยั้ง ความตองการของตนเองในขณะนั้น สามารถบังคับตนเองไม
ปฏิบัติตามความตองการของตน เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ เห็นถึงผลเสียมากกวา         
หากกระทําลงไป  เกรงวาจะไดรับโทษ หรือตัดสินใจเลือกอีกสิ่งหนึ่งที่นาปรารถนามากกวา         
แมตองรอคอย

จึงสรุปไดวา การควบคุมตนเอง หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการควบคุม
ตนเอง เพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   แบงเปน 3  ดาน    คือ

 1.    ดานการกระทํา   หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมการกระทําของตนเอง
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 2. ดานการคิด หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องราวตางๆที่       
เกี่ยวของ

3.   ดานการตัดสินใจ หมายถึง  ความสามารถในการเลือกตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง
ตอเหตุการณนั้นๆ

2.2   แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมตนเอง
                   แนวคิดของการควบคุมตนเองนั้น แคซดิน (Kazdin1989,อางถึงใน สมโภชน            
เอี่ยมสุภาษิต   2536:328) กลาววา  สามารถมองไดในแงของระดับของความเขมของอิทธิพลของ   
ส่ิงเราที่มีพฤติกรรมของบุคคล นั่นคือ ถาบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองไดดี ส่ิงเราภายนอก
ก็ยอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นนอยมาก  ในทางกลับกัน ถาบุคคลใดมีทักษะใน  
การควบคุมตนเองในระดับต่ํา  ส่ิงเราภายนอกก็ยอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นมาก
นั่นเอง    สําหรับในทางพุทธศาสนามีวิธีการสอนการควบคุมตนเองใหกับบุคคล เชน การทําสมาธิ  
การฝกหัดใหมีสติสัมปชัญญะ คือ รูตัววากําลังทําอะไร อยูที่ไหน เพื่อใหเกิดความสุขสงบ และ    
เกิดปญญา  เขาใจของสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหาที่จะตามมา   นอกจากนี้หลักธรรม    
ทางศาสนาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ไดแก ทมะ  คือ การขมใจตนเอง  ซ่ึงเปนธรรมขอหนึ่งใน  
ฆารวาสธรรม 4  และเปนหนึ่งของคุณธรรม 4  ประการ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              
รัชกาลปจจุบัน   ไดพระราชทานใหประชาชนนอมนําไปปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ป 
ของกรุงรัตนโกสินทร  จึงเปนหลักธรรมสําคัญที่ใหบุคคลยึดถือปฏิบัติ รูจักขมใจตนเอง ใหละเวน
ความชั่ว ทําความดี โดยการควบคุมความคิดและการกระทํา  รูจักเหนี่ยวร้ังการกระทําของตนเอง 
อยาเผอเรอและประมาท  (พระราชนันทมุนี 2528:23)
                  กระบวนการควบคุมตนเอง (Self -Control) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการปรับพฤติกรรม
ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู (Kalish 1981:294,อางถึงใน กัญญา  บุญชวย 2535:23-24)  
โดยอาศัยหลักการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรม ซ่ึงกระบวนการนี้บุคคลจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจากฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปสูพฤติกรรม
ที่พึงประสงค  โดยบุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย  สวนผูปรับพฤติกรรมเปนเพียงผูให
คําปรึกษาหรือฝกวิธีการที่เหมาะสมเทานั้น   ซ่ึงแคนเฟอรและคารอลี (Kanfer and Karoly 1982
:576-7 , อางถึงใน กัญญา  บุญชวย  2535:23-24)    กลาววา ในการควบคุมตนเองวาเจาของ        
พฤติกรรมจะมีบทบาทในการเลือกพฤติกรรมเปาหมายที่เปนปญหา และประเมินผลเปาหมายของ  
ตัวเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองที่ไมมีประสิทธิภาพ ไปสูวิธีการแกไขอยางเปนระบบ  
และมีผลระยะยาวใหพฤติกรรมที่เปลี่ยนใหมนี้มีความคงทนถาวร
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     วิธีการที่คนเราใชในการควบคุมตนเองนั้น สกินเนอร (Skinner 1953:328) ไดแบงเปน 
8 วิธีการ    ดังนี้

       1. ใชวิธีการยับยั้งทางรางกาย  เชน  การกัดริมฝปากตนเองเพื่อไมใหหัวเราะหรือปดตา
ตนเองเพื่อไมใหมองเห็น  เปนตน

     2. เปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณตางๆ ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ตองการจะหลีกหนี 
เชน การเลือกสถานที่ตากอากาศ เพื่อเลือกหนีสัญญาณตางๆที่เกี่ยวของกับการทํางาน การจด        
รายการนัดหรือจดวันที่สําคัญลงในปฏิทิน จะเปนสิ่งเราใหแสดงพฤติกรรมบางอยางในเวลาตอมา
ดังนั้นการเปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณตางๆ จะชวยใหคนเราแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
มากขึ้น

     3. ยุติการกระทําบางอยาง เชน การที่คนเรางดรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อที่จะ   
รับประทานอาหารเย็นที่แสนจะอรอยมากขึ้น    หรืองดอาหารกอนการแขงขันกีฬา  เปนตน

    4. เปลี่ยนแปลงการสนองตอบทางอารมณ บางครั้งเราอาจพบวาการแสดงงพฤติกรรม
ตามอารมณที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นนําไปสูผลกรรมที่ไมพอใจ จึงตองเปลี่ยนแปลงการสนองตอบ
ทางอารมณเสียใหม  โดยการแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมที่เคยแสดงออกเมื่อมีอารมณ       
ดังกลาว เชน  การเห็นหัวหนางานเดินตกบันได  เราอยากหัวเราะ แตเราตองหยิกขาตนเองแทน 
เพราะถาเราหัวเราะออกมา  อาจถูกหัวหนางานลงโทษได

5.  ใชเหตุการณที่ไมพึงพอใจในสภาพแวดลอม     เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
เชน  การตั้งนาฬิกาปลุก  โดยที่เสียงนาฬิกาปลุกจะเปนเหตุการณที่ไมพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อที่ทําให
สามารถไปทํางานไดตรงเวลา

6.  ใชยา  แอลกอฮอล  หรือส่ิงกระตุนตางๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เชน   
การดื่มสุราเพื่อที่จะใหลืมความทุกข   หรือดื่มกาแฟเพื่อจะไมใหงวงนอนเวลาขับรถ

7.  การใหการเสริมแรงหรือ การลงโทษบุคคลอาจจะสัญญากับตนเองวา    ถาอาน
หนังสือจิตวิทยาจบแลวจะไปดูโทรทัศนหรือถาทําคะแนนสอบไมดี จะทําโทษตนเองโดยไมดู   
ภาพยนตรเปนเวลา 1 เดือน  เปนตน

 8.  ทําส่ิงอ่ืนแทนสิ่งที่กําลังทําอยูโดยท่ีบุคคลจะเปลี่ยนไป    แสดงพฤติกรรมอื่นแทน
ที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะนําตนไปสูการรับผลกรรมที่ไมพึงพอใจ เชน การเปลี่ยนหัวขอสนทนา 
เพื่อจะไดหลีกเลี่ยงการโตเถียง  เปนตน

       ทอรเซน และมาโฮนี่ (Thorensen and Mahoney 1974:16-22,อางถึงใน กัญญา         
บุญชวย   2535:23-24)  ไดสรุปกลวิธีที่ใชในการควบคุมตนเอง  มี 2 กลวิธี   ไดแก

      1.   การควบคุมส่ิงเรา  (stimulus control)   คือการที่บุคคลวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลง    
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ตัวแปรในสิ่งแวดลอมกอนที่จะทําพฤติกรรมเปาหมาย เปนการจัดสภาพแวดลอมที่เปนสิ่งเราของ
บุคคลเสียใหม  เพื่อที่จะกระตุนหรือลดพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เนื่องจากพฤติกรรมบางอยางมี    
ส่ิงเราเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม  เพราะฉะนั้นเพื่อเปนการควบคุมพฤติกรรมจึงตองควบคุม    
ส่ิงเรา  เชน   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเมื่อเห็นที่เขี่ยบุหร่ี  ดังนั้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
ตองเอาสิ่งเราคือ   ที่เขี่ยบุหร่ีออกไป

      2.  การควบคุมผลกรรม   (self – persented  consequence)  คือ    การใหผลที่เกิดการ
กระทําพฤติกรรมมีผลกระทบตนเอง หลังจากไดทําพฤติกรรมเปาหมายแลวผลดังกลาวเกิดจากการ
วางเงื่อนไขผลกรรม หรือควบคุมส่ิงที่เกิดขึ้นตามหลังพฤติกรรม  จากแนวคิดที่วาผลกรรมมีผลทํา
ใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลงได  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวทางนี้   
จึงทําไดดวยการใหการเสริมแรง    เมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงคการเสริมแรงจะมี  
สวนชวยใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพิ่มขึ้น และการใหการลงโทษเมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค  ซ่ึงจะมีผลทําใหบุคคลลดการกระทําที่ไมพึงประสงคดังกลาวลง

   วิลสันและโอเลียรี  (Wilson and O’Leary 1980:218-224 ,อางถึงใน กัญจะนา            
พุมมาลา 2534:12)  กลาวถึง    เทคนิคที่ใชในการควบคุมตนเอง  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาการควบคุมตนเองนั้น  สวนใหญนักปรับพฤติกรรมใชวิธีการตั้งเกณฑมาตรฐานกับ      
ตนเอง  การสังเกต และบันทึกพฤติกรรมตนเอง   การประเมินตนเอง  และการใหเสริมแรงตนเอง  
นอกจากนี้ ผูที่ตองการจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  อาจทําไดโดยการเลือกตัวเสริมแรงที่  
เหมาะสมกับการไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขางมากขึ้น จะยิ่งชวยใหการควบคุมตนเอง
สามารถกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและวิธีการตางๆ ที่จะนํามาใชในการควบคุมตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพการณอีกดวย  (สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต 2526:149)  แตอยางไรก็ตามในการ  
ควบคุมตนเอง มักใชวิธีการเหลานี้ควบคูกันไป  และพบวาการใชวิธีการเหลานี้มาผสมผสานกันจะ
มีประสิทธิภาพมากกวาการใชเทคนิคเพียงอยางเดียว   ดังเชนการศึกษาของ เพอรรีและริชารด 
(Perri and Richard 1977:177)   ที่พบวา ผูประสบความสําเร็จในการควบคุมตนเองจะใชเทคนิค 
มากกวาผูที่ประสบความลมเหลวในการควบคุมตนเอง นอกจากนี้การใชวิธีการควบคุมตนเอง      
ยังขึ้นอยูกับสภาพการณและพฤติกรรมที่จะใชอีกดวย

2.3    ความสําคัญของการควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเองเกิดจากการสะสมผลของการเรียนรูจากประสบการณ ตั้งแตอดีต

ของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะความเชื่อมั่นของสภาพสังคม  การคาดหวังในการกระทํา  ความพยายาม
กับผลกรรมที่ไดรับและการผลของการฝกหัดตั้งแตวัยเด็ก  โดยเร่ิมจากการฝกในเรื่องการขับถาย
เปนเวลา  การกําหนดและการฝกระเบียบวินัยในตน   เมื่อเติบโตขึ้นสังคมจะเรียกรองใหบุคคลใน
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สังคมมีระเบียบวินัยและควบคุมตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยสังคมจะเรียกรอง
ใหบุคคลควบคุมพฤติกรรมของตนเองมากกวาสังคมประเภทอื่น   สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดมี
การเปลี่ยนแปลงตางๆมากมายทั้งทางดานเศรษฐกิจ   ความกาวหนาทางดานการสื่อสาร เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม การพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดความไมสมดุลยระหวางความเจริญทั้งทางดานวัตถุกับ
สภาพวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรชาวไทย   สอดคลองกับที่ทานพุทธทาสภิกขุ  (2531:53)     
ไดกลาวถึงความทันสมัยแตไมพัฒนาของสังคมไทยวา   สังคมไทยมีการพัฒนาทางดานวัตถุซ่ึงดู
เหมือนจะเปนสังคมที่ศิวิไลซเหลือเกิน แตคนในสังคมไทยยังมีสภาพทางดานความรู     จิตใจ และ
พฤติกรรมที่ไมเขากับวัตถุที่พัฒนาเลย จึงทําใหสังคมสับสนและเกิดปญหาตางๆมากมาย ทั้งในดาน
การปรับตัว สุขภาพจิต การเบี่ยงเบนของพฤติกรรม การประพฤติผิดศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย   
เปนตน   และสาเหตุประการหนึ่งที่สําคัญคือ   คนในสังคมขาดการควบคุมตนเอง

 2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเอง
 การจากทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ขณะนี้ยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การควบคุมตนเองที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธเลย  สวนใหญจะศึกษาในเชิง
ทดลองเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการตั้งใจเรียน (ภรณี อินทศร 2526:72-75) เพื่อลด             
พฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียน (ปภาวดี แจงศิริ 2527:3-7)   เพื่อลดความหุนหันพลันแลนของ
เด็กอายุ10-12 ป (อนงค  อนงคตระกูล 2528 :3-7)  เพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6 (สุพล  ชัดเชื้อ 2535:47-48)   เพื่อเสริมแรงพฤติกรรมที่ขัดเกลาเพื่อความกาวราว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ( คมคาย   อนุจันทร  2538:54)   เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  (นิตยาภรณ   ดวงเรือง  2540)  ลดพฤติกรรมความขัดแยงกับ
เพื่อนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6  (อรุณ  หมื่นวงค  2540 ) และการศึกษางานวิจัยของตางประเทศ
ที่พบจะเปนเรื่องการปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน เชน แดรบแมน และคณะ 
(Drabman and  others 1973:10, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2542 :70) ไดศึกษา
เพื่อปรับพฤติกรรมการกอกวนในชั้นเรียนของเด็กชายอายุ  9-10  ป  เปนตน  จากที่กลาวมาแลวนั้น
แสดงใหเห็นวา การควบคุมตนเองนั้นมีความสําคัญเปนทักษะที่สามารถพัฒนาได เพื่อไปใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนใหเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา   อันจะสงผลใหวัยรุนนั้นแสดงอารมณที่รุนแรงมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในดานตางๆ อาจนําไปสูพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพได  โดยเฉพาะเรื่อง
เพศ   ถาวัยรุนมีการควบคุมตนเองได  มีความยับยั้งชั่งใจได  อดทน  อดกล้ันตอส่ิง ที่มายั่วยุได ก็จะ
มีพฤติกรรมเสี่ยงดานเพศนอยลง  และเทาที่ผูวิจัยไดทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัย    
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พบวา มีงานวิจัยที่ใกลเคียงกัน  ดังนี้
ณัฐวัตร    ลุณหงส   ( 2543:161 )  ไดศึกษา    ความสัมพันธระหวางการควบคุมตนเอง

กับการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน โดยศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา นักเรียนที่มีระดับการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับ   
การเรียน มีพฤติกรรมกาวราวนอย และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดานอื่นๆ นอยกวานักเรียนที่มี
ระดับการควบคุมตนเองต่ํา จะมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสูง

รยากร   งามดี  (2541, อางถึงใน ณัฐวัตร  ลุณหงส  2543:161)  พบวา เด็กและเยาวชน
ที่มีการควบคุมตนเองสูง มีแนวโนมที่จะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาทั้งในและนอกระบบ         
โรงเรียนสูงกวาเด็กที่มีการควบคุมตนเองต่ํา  และพบอีกวาเด็กที่มีการควบคุมตนเองต่ํามี           
พฤติกรรมการหยุดเรียนกลางคัน

จึงสรุปไดวา การควบคุมตนเองมีผลตอการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนทั้ง
ในดานการเรียน พฤติกรรมกาวราว ความหุนหันพลันแลน และดานอื่นๆ  และการควบคุมตนเอง
นาจะมีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดานเพศดวย    ดังนั้น   ผูวิจัยจึงกําหนดให  
การควบคุมตนเอง   เปนปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนใน 
การวิจัยครั้งนี้

         3. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว (Family Relation)

3.1    ความหมายของครอบครัว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ใหความหมายของคําวา “ครอบครัว”

ไววา  ครอบครัว หมายถึง ผูรวมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร
The United States Bureau of the Census แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (1988, อางถึงใน

อุมาพร ตรังคสมบัติ 2542 : 2) ไดใหคํานิยามวา ครอบครัว (family)  เปน  “กลุมบุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป ที่เกี่ยวของสัมพันธกันโดยการเกิด การแตงงาน หรือการรับเปนบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู
รวมกัน ลักษณะครัวเรือนที่นอกเหนือไปจากนี้ถือวาไมใชครอบครัว”

ความสําคัญของครอบครัว
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย เพราะทําหนาที่ใหชีวิตแก

สมาชิกที่เกิดใหม และใหการเลี้ยงดูใหอยูรอด   ตลอดจนใหการศึกษาอบรมเพื่อใหเติบโตเปนคนดี
และมีคุณภาพ  การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองและเหมาะสม การประพฤติตัวที่ดีของพอแมจะเปน
แบบอยางใหลูกลอกเลียนแบบไปเปนบุคลิกภาพของตนตอไปในอนาคต  ถาสมาชิกในครอบครัวมี
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ความเขาใจ รักใคร และหวงใย  เอื้ออาทรตอกัน  ครอบครัวก็จะมีความมั่นคงและเขมแข็ง   ลูกๆก็
จะไมตองออกไปแสวงหาความรักความอบอุนนอกบาน โดยไปมั่วสุมกับเพื่อนและประพฤติตนไม
เหมาะสม  เชน  ลักขโมย หนีโรงเรียน  หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  เปนตน ซ่ึงเปนปญหา
สังคมในปจจุบัน ถาครอบครัวมีความมั่นคงและเขมแข็งก็จะสามารถปองกันปญหาสังคมได

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสาน
งานสตรีแหงชาติ (2542 :8) กลาววา ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญในการ
สรางคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข และเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นครอบครัวที่มีความมั่นคงและเขมแข็ง จะชวยลดปญหา
ตางๆ ในสังคมได ความสําคัญของครอบครัว มีดังนี้

1. ครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย  ทําหนาที่ในการตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน และหลอหลอมความเปนมนุษยของสมาชิกในครอบครัว ไดแก
การใหชีวิต การอุปถัมภใหอยูรอด การอบรมเลี้ยงดู เปนตน

2.  การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการใหการศึกษาแกสมาชิกในครอบครัว    มี
อิทธิพลตอระดับคุณภาพของคนและบุคลิกภาพ ซ่ึงรวมทั้งคานิยม เจตคติ และพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน วิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอกันและกัน

3. ครอบครัวประกอบดวยสมาชิกที่ดําเนินชีวิตรวมกัน ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม      
การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม คุณภาพของครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคม
จึงมีผลตอ คุณภาพของสังคมในสวนรวมดวย

4.  ครอบครัว ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงตอกันและกัน
อยางมีกระบวนการ มีวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงโดยไมหยุดนิ่ง ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมของ
บุคคลและคุณภาพชีวิตครอบครัว

5. ปญหาสังคมหลายประการจะปองกันได  ถาครอบครัวมีความเขมแข็ง  สมาชิกมี
ความเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนั้นสถาบันครอบครัวที่รวมกันไดจะเปนพลังชุมชนที่สามารถพัฒนา
ปองกัน และแกไขปญหาของชุมชนไดดวยตนเอง

สําหรับศิริรัตน  แอดสกุล  (2540 : 60 -65)  กลาวถึงครอบครัวที่มีคุณภาพวาเปน
ครอบครัวที่มีความรักความอบอุน  มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความผูกพันใกลชิดสนิทแนบแนน
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความเอื้ออาทรตอกัน ครอบครัวที่มีคุณภาพนั้น ยอมสงผลตอสังคม
กลาวคือ หากสมาชิกของสังคมมาจากครอบครัวที่มีคุณภาพ ก็จะสงผลใหปญหาสังคมลดนอยลง
มเีกณฑพิจารณา  ดังตอไปนี้

1. ทุกคนมีความสําคัญ สมาชิกทุกคนในครอบครัวพึงระลึกอยูเสมอวา “เราคือคน
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สําคัญคนหนึ่งของครอบครัว” ครอบครัวจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได เรามีสวนรวมในกิจกรรม
ของครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆ  หากสมาชิกทุกคนเตือนตนเองเสมอวาเราคือคนสําคัญคนหนึ่ง
ของครอบครัว ทุกคนสําคัญเทากันหมด หากคิดไดเชนนี้ยอมทําใหทุกคนมีสวนรวมในความเปน
เจาของบาน  เจาของครอบครัว และรวมกันชวยสรางครอบครัวใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

2. รวมทุกขรวมสุขดวยกัน  สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวจะตองมีความเปนเนื้อ
เดียวกัน (Homogeneous group) ไมแตกแยก ทุกคนจะตองรวมทุกขรวมสุขดวยกันยามที่ทุกขก็ทุกข
รวมกันยามที่สุขก็สุขรวมกัน สมาชิกครอบครัวใดที่มีลักษณะรวมทุกขรวมสุขดวยกัน ยอมมี
ความรัก  ความผูกพัน   ความเอื้ออาทรตอกันอยางเหนียวแนน

3. มีการปรับความเขาใจกัน เปนเรื่องธรรมดาที่สมาชิกของครอบครัวจะตองมีเร่ือง
ทะเลาะวิวาทกันมีปากมีเสียง  เมื่อมีความขัดแยงตอกันไมวาเรื่องใดก็ตาม  ที่สําคัญจะตองมีผูที่
ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ย ใหคูที่ขัดแยงกันเลิกแลวตอกัน อภัยใหกันและกัน  ใหหันกลับมาปรับ
ความเขาใจกัน รักใครปรองดองกัน ในกรณีของพอแมลูกๆอาจเปนผูไกลเกล่ียใหก็ได สวนกรณีพี่
กับนอง   พอหรือแมก็ตองเปนผูไกลเกลี่ยใหลูกดวยความยุติธรรม  โดยไมมีอคติใดๆ

4.  พอแมตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก  ครอบครัวที่มีคุณภาพนั้นก็สืบเนื่องมาจาก
การมีพอแมตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกๆ ไมวาจะเปนเรื่องของระเบียบวินัย การใชเหตุผล
การรูจักประหยัดมัธยัสถ  การเปนคนดีมีศีลธรรม การเปนผูที่รูจักอดทนอดกลั้น ซ่ือสัตย เสียสละ
รับผิดชอบ ตลอดจนการประกอบกรรมดีตางๆ เมื่อลูกไดเห็นไดสัมผัสกับแมแบบที่ดีมีคุณภาพ
ลูกๆก็จะคอยๆซึมซับ รับไปปฏิบัติตามโดยไมรูสึกตัว ซ่ึงก็เทากับวาเปนการขัดเกลาโดยออมใหแก
ลูกนั่นเอง  (Indirect Socialization)

5.  พอแมตองพรอมที่จะรับฟงลูก   ครอบครัวที่มีคุณภาพตองมีลักษณะที่พรอมจะ
รับฟงลูกเสมอ ควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของลูก อยามองขามวาไรเดียงสา ไรสาระ
รําคาญใจ  หากพอแมไมรับฟงลูก ลูกอาจหาที่ระบายที่อ่ืนหรือกับคนอื่น ซ่ึงจะเปนผลเสียมากกวา
ผลดี  หากผูอ่ืนฟงแลวช้ีแนะไปในทางที่ไมถูกตองไมเหมาะสม  การฟงลูกพูด ลูกคิด เปนการเปด
โอกาสใหลูกไดกลาพูด  กลาแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเอง   เมื่อลูกโตเปน
ผูใหญเขาก็จะไดมีความกลาในการแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาพูด กลาคิดกลาตัดสินใจ
หากพอแมไมพรอมที่จะรับฟงลูก โตขึ้นลูกก็อาจจะกลายเปนคนขลาด หวาดกลัว ไมกลาแสดงออก
และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การที่พอแมพรอมที่จะรับฟงทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอยางจากลูกนั้นเปน
ส่ิงที่ดี   ยังเปนวิธีการหนึ่งที่พอแมสามารถรับรูความในใจของลูกไดเปนอยางดีอีกดวย  เด็กที่ไมพูด
พอแมยอมไมรูวาลูกกําลังคิดอะไรอยู และคิดจะทําอะไรตอไป

6.   พอแมควรสื่อภาษาเดียวกันกับลูก   การสื่อภาษาเดียวกันกับลูก   ทําใหพอแมลูก
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เกิดความเขาใจตรงกัน   เขาใจถึงอารมณ ความรูสึกของลูก   เปนสิ่งจําเปนที่พอแมจะตองเขาใจใน
ความรูสึกนึกคิดของลูกดวย วาลูกวัยนั้นวัยนี้เขาคิด รูสึกตอเร่ืองนั้น เร่ืองนี้อยางไร เขามีมุมมอง
หรือทัศนคติตอเร่ืองนั้นเรื่องนี้อยางไร  นอกจากนี้พอแมยังตองเขาใจเสมอวาเด็กก็คือเด็ก  ซ่ึงวัย
และประสบการณชีวิตของพอแมและลูกนั้นหางไกลกันมาก ซ่ึงพอแมควรเปนฝายเขาใจลูกมากกวา

7.   พอแมตองมีเวลาใหลูกเสมอ  เวลาเปนสิ่งที่มีคามากสําหรับทุกๆคน   ซ่ึงในฐานะที่
เปนพอเปนแม   ควรตองตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบตอลูกๆ  ดวยการแบงเวลาใหเหมาะสม
ถึงแมวาพอแมจะตองออกไปทํางานนอกบานก็ตาม เวลาที่ใหลูกนั้นมีความสําคัญมาก เพราะ
เปนสื่อที่บอกใหลูกรูวาพอแมนั้นไดใหความรักความอบอุนแกลูก ไมไดทอดทิ้งเขา การใหเวลา
แกลูกนั้นทําใหมีโอกาสไดใกลชิด การพูดคุยกัน ปรึกษากัน  หรือบางครั้งอาจเปนโอกาสที่ไดรับฟง
ปญหาของลูก   ทําใหพอแมไดชวยกันคิดแกไขปญหาใหแกลูกได

8. พอแมตองรูจักขอโทษลูกเปน พอแมยุคสมัยใหมที่รูตัววาทําอะไรกับลูกผิดพลาดไป
ตองรูจักขอโทษลูกดวย   การขอโทษลูกไมใชส่ิงที่นาอับอายหรือเสียหนาแตอยางใด แตอยางนอยก็
ทําใหลูกรูวาเขาทําถูก   พอแมผิดและเมื่อผิดแลวก็ตองรูจักการขอโทษ   การขอโทษนั้นเปนสิ่งช้ีให
เห็นวาทุกคนไมวาจะเปนพอเปนแมหรือลูกก็ตาม    ก็มีโอกาสผิดพลาดไดดวยกันทั้งนั้น  การผิด
พลาดถือวาเปนเรื่องธรรมดาใหถือเสียวานักปราชญยังรูพล้ัง การขอโทษเปนการชวยลดความ
ตึงเครียด     ชวยแกไขสถานการณตางๆไดชวยทําใหบรรยากาศที่ไมดีกลับดีขึ้นมาได    ชวยทําให
เร่ืองใหญกลายเปนเรื่องเล็กได

9.  พอแมไมควรเห็นลูกเปนกระโถนทองพระโรง   ในบางครั้งพอแมอาจมีความทุกข
ความเครียด  อารมณไมดี  ก็ไมควรที่จะนําความทุกขความเครียดไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว เร่ืองงาน
เร่ืองเศรษฐกิจไปใสอารมณกับลูก เพราะลูกไมใชกระโถนทองพระโรงที่สามารถจะรองรับอารมณ
ความทุกขของพอแมไดทุกเรื่อง   หากพอแมนําความทุกขความเครียดไปใสอารมณกับลูก  ก็อาจจะ
ทําใหคนลูกเกิดความเครียด และสุขภาพจิตเสื่อมตามไปดวย

10. ทุกคนมีสุขภาพจิตแจมใส    ครอบครัวจะอยูกันอยางมีความสุขหรือเปนครอบครัว
ที่มีคุณภาพไดนั้นก็ตอเมื่อ  สมาชิกภายในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพจิตแจมใส  สุขภาพจิตดี
สุขภาพกายก็มักจะดีตามไปดวย  ครอบครัวที่มีคุณภาพมักเปนครอบครัวที่มีแตรอยย้ิม เสียงหัวเราะ
แทนเสียงทะเลาะวิวาท เสียงรองไห เสียงบน บรรยากาศภายในบานแบบนี้ก็จะนาอยู ทําใหทุกคน
รักบาน  อยากอยูบานไมอยากไปไหนเพราะอยูที่บานมีความสุข   ส่ิงหนึ่งที่ทําใหบรรยากาศภายใน
ครอบครัวดีก็คือการมีอารมณขัน    เพราะจะทําใหทุกคนไมเครียด   มีความสุข
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3.2      แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธในครอบครัว
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว จะทําใหครอบครัวมีความผาสุก  

สมาชิกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  สามารถใชชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม ถูกตองไมนอกลูนอกทาง  
แตถาครอบครัวที่ความสัมพันธไมดี ทําใหสมาชิกขาดความรักและความอบอุน ขาดการดูแล        
เอาใจใส  บิดามารดาไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอน  โดยเฉพาะวัยรุนก็จะหาทางออกโดยการไป
แสวงหาความรักจากบุคคลภายนอกครอบครัว  ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม     
เหมาะสม       ดังมีผูใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัว   ไวหลายความหมาย ดังนี้

      ขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน (2541:9) ใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัววา    
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงในที่นี้ไดแก  สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา  และการพูดคุยใหคําปรึกษาปญหาสวนตัวและปญหาเรื่องเพศ

     ช่ืนสุมน อุกฤษฎวิริยะ (2543:9) ใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัววา     
หมายถึง ความผูกพันทางอารมณของสมาชิกในครอบครัวที่มีใหกับอีกคนหนึ่ง และระดับประสบ
การณการปกครองตนเองของแตคนในระบบครอบครัว หรืออีกความหมายหนึ่งคือ  ความผูกพัน    
ใกลชิดของสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวของกันทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจในสภาวะที่มีกําลังใจ
หรือทอถอย

       กิตติมา   ร้ิวแดง (2545:13) ใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัววา หมายถึง 
ลักษณะการดําเนินชีวิตและความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวกับบิดามารดา สามีภรรยา  หรือ      
ผูปกครองบุตร ญาติพี่นอง รวมกันดวยความรัก ความอบอุน มีความสุขความสอดคลองหรือ    
ความขัดแยง  และรวมถึงความรูสึกที่มีตอบุคคลในครอบครัวในปจจุบัน  ซ่ึงแสดงออกใน          
พฤติกรรม   5   ดาน    ดังนี้

     1.     การแสดงความรัก  หวงใย ซ่ึงกันและกัน
 2.     การพักผอนหยอนใจและไดสนุกสนานรวมกัน

     3.     ความมีน้ําใจไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
     4.     การใหอิสระตอกัน

5. ความเปนประชาธิปไตยในครอบครัว
ณิฐินันท  วิชัยรัมย  (2545:10)  ใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัววา     

หมายถึง ความผูกพันใกลชิดของสมาชิกในครอบครัว    มีความอบอุน  หวงใย และไดรับการ          
เอาใจใสซ่ึงกันและกัน ที่เกี่ยวของกันทางดานกายภาพและจิตใจ  ความผูกพันธทางดานอารมณ 
(Emotion bonding)    ขอบเขตความสัมพันธ (Boundaries)  และการใชเวลาอยูรวมกัน(Time)

-   ความผูกพันธทางดานอารมณ (Emotion bonding)  หมายถึง  สมาชิกในครอบครัว  
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มีความรัก   ความเอาใจใส   ดูแลหวงใย  เอื้ออาทรตอกัน   ช่ืนชมและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน
-  ขอบเขตความสัมพันธ (Boundaries)  หมายถึง   การยืดหยุนของผูปกครองที่มีตอ    

นักเรียนใหสามารถคบเพื่อนหลากหลายประเภท   และสามารถเปดรับคานิยมความคิดเห็นผานสื่อ
หรือบุคคล  ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกันในครอบครัว

-   การใชเวลาอยูรวมกัน(Time)  หมายถึง  การที่สมาชิกในครอบครัว    ควรจะมีเวลา
ใหแกกัน ไดทํากิจกรรมที่หลากหลายรวมกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  และไดมีโอกาสพูดคุยกัน

หทัยรัตน  กิจบํารุง (2546:7) ใหความหมายของความสัมพันธในครอบครัววา หมายถึง
ความสัมพันธนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว ในเรื่องของความเชื่อใจกัน  รักใครผูกพัน มีเวลาให
แกกัน ทํากิจกรรมรวมกัน การมีสวนรวมกันในการตัดสินใจ และยินดีใหกําลังใจในความสําเร็จ

สรุปไดวา  ความสัมพันธในครอบครัว  หมายถึง  ลักษณะของพฤติกรรมระหวาง
สมาชิกในครอบครัวที่ปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดความสุข ดวยความรัก ความอบอุน มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆของครอบครัว มีการชวยเหลือและแกไขปญหารวมกัน ยินดีในความสําเร็จของ
สมาชิกในครอบครัว

ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย
1.  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  ถาคูสามีภรรยามีความรักใครเขาใจซึ่งกันและกัน

มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  พยายามปรับตัวเขาหากัน รวมมือรวมใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ตลอดจน
รับผิดชอบและแกไขปญหาตางๆ ภายในครอบครัวรวมกัน ยอมทําใหครอบครัวมีความราบรื่น
มั่นคง  สมาชิกอื่นๆในครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปดวย โดยไมคิดไปแสวงหาความสุขนอกบาน

2.  ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร   เปนความสัมพันธที่มีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และเมื่อมีการกําเนิดบุตรแลว ความสัมพันธในครอบครัวก็
เพิ่มขึ้นเปนความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรตามมา ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและ
บุตรจะแนนแฟนดีอยูเสมอถาบิดามารดา ทําตัวเปนหลัก รักใครผูกพันกันดี ความรักใครผูกพัน
แนนหนา ของบิดามารดานั้น จะมีผลสะทอนไปผูกพันรักใครตอบุตรใหแนนแฟนตอไปดวย

3. ความสัมพันธระหวางพี่นอง  สัมพันธภาพระหวางพี่นองจะดีหรือไมขึ้นอยูกับ
สภาพการณในครอบครัวอันประกอบดวย ความสัมพันธพื้นฐานและการอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดา  ถาไดใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยความรัก ความเขาใจ ใหความยุติธรรม ตลอดจนเสริม
สรางความรักใครในระหวาง พี่นองยอมดําเนินไปดวยดี     มีความรักใครชวยเหลือปองกันซึ่งกัน
และกัน  บิดามารดาใหเวลาเอาใจใส และใชความอดทนในการทําความเขาใจกับเหตุการณตางๆ ใน
ครอบครัว   เพื่อไมใหเกิดความรูสึกไมดีระหวางบุตรดวยกัน

4.  ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ในลักษณะของครอบครัวเดี่ยวที่มี    
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แนวโนมเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยในปจจุบัน  ความสัมพันธของสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็  
หมายถึง  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา บิดามารดากับบุตร พี่กับนอง หรือเปนการรวมความ
สัมพันธใน 3 ขอแรกเขาดวยกัน   ซ่ึงเปนลักษณะของความสัมพันธที่ใกลชิดกัน มีการเผชิญหนาซ่ึง
กันและกัน

3.3  องคประกอบของความสัมพันธในครอบครัว
นอกจากลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวดังกลาวแลว  ถาเปนไปดวยดี

ความขัดแยงในครอบครัวก็จะไมเกิดขึ้น และปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธในครอบครัวที่ดีหรือไม
ดีนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ซ่ึงแกรนดาลล (Grandall 1988, อางถึงใน นุชลดา       
โรจนประภาพรรณ  2539:57-58 ) กลาวถึงความสัมพันธในครอบครัววา เปนความสัมพันธแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Relationship)  มีองคประกอบ สรุปไดดังนี้

1.  บทบาทที่หลากหลาย  (number of  role)  ความสัมพันธในครอบครัวมีความ
สัมพันธกันหลายบทบาท เชน  เปนพอแม  เปนผูส่ังสอน เปนผูเล้ียงดู เปนผูชวยเหลือ   สมาชิกใน
ครอบครัวมีการปฏิสังสรรคในหลายๆ ดาน  ทําใหเกิดความสนใจ  ไดรูจักคานิยม  ความเชื่อถือ
ตลอดจนบุคลิกที่เปนจริงของกันและกัน

    2.  การสื่อสาร (communication)  เปนความสัมพันธในกลุมปฐมภูมิ เปนการสื่อสาร
แบบเปดมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางอิสระและกวางขวาง

    3. อารมณ (emotion) ความสัมพันธในกลุมปฐมภูมิหรือในครอบครัวกอรูปขึ้นจาก
อารมณตางๆ ระหวางสมาชิก  กอใหเกิดความรัก  ความเขาใจ ความผูกพันรักใคร ความคิดถึงหรือ
ความขัดแยง ความโกรธก็ได

    4.   ความสามารถในการถายทอดความรูสึก ( transferability)  ความสัมพันธแบบปฐม
ภูมิกอรูปแบบขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแนน ไมสามารถที่จะถายทอดไปสูคนอื่นๆไดงายเปนการ         
ปฏิสัมพันธกับบุคคลเปนคนๆไป  มีความรูสึกผูกพันเฉพาะเจาะจง ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได

     นอกจากนี้ฉวีวรรณ  แกวพรหม (2530:45) ไดอางแนวคิดของวิสส  (Weiss n.d.)      
เกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีในครอบครัววา  ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
                    1. ความใกลชิดสนิทสนม ทําใหบุคคลรูสึกอบอุนปลอดภัย ซ่ึงบุคคลในครอบครัวควร
มีใหแกกันและกัน
                    2. การมีสวนรวมในสังคม  เปนการแสดงถึงการมีสวนรวมระหวางบุคคลกับบุคคลใน
การเปนครอบครัวเดียวกัน  ทําใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ขาวสาร ความคิดซึ่งกันและกัน

      3. พฤติกรรมในการดูแลรับผิดชอบ  เชน บิดามารดาดูแลบุตรที่ยังเล็ก บุตรวัยผูใหญ     
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ดูแลบิดามารดาที่สูงอายุ    ผูที่แข็งแรงกวาดูแลผูที่ออนแอกวา
4.  การยอมรับซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสามารถกระทําตางๆ ตามความเหมาะสม  

ซ่ึงบทบาทนี้อาจเปนบทบาทในครอบครัวหรืออาชีพ   การยอมรับทําใหผูไดรับเกิดความมั่นใจ
5. การชวยเหลือ  เปนการชวยเหลือแบงปนกันในเรื่องตางๆ ซ่ึงบุคคลมีความสัมพันธ

จะใหซ่ึงกันและกัน
     สตินเนทท   (Stinnett  1983 ,อางถึงใน ศศิพัฒน  ยอดเพชร  2540 :205-206)  กลาววา

ส่ิงที่แสดงลักษณะของความสัมพันธที่ดีในครอบครัววาจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้
 1.  การชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว  เมื่อคนในครอบครัวแสดงความรูสึก 

แสดงการกระทําวาพอใจในคนอื่นที่อยูรวมกันในครอบครัวเดียวกัน  ช่ืนชมและตระหนักถึงคุณคา
ซ่ึงกันและกันในครอบครัว  ซ่ึงคุณสมบัติในขอนี้เปรียบเสมือนพื้นฐานความอบอุน และความมั่น
คงในครอบครัว

 2.  การมีเวลาอยูรวมกัน  ทุกคนในครอบครัวควรไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน และ
ควรเปนกิจกรรมที่ทุกคนพึงพอใจที่จะเขารวม  ไมใชการบังเอิญ หรือบังคับ

        3.  การมีพนัธะตอความสุข  และสวัสดิภาพของคนในครอบครัวรวมกัน   คนใน    
ครอบครัวรูสึกเปนพันธะที่ตองสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุข  และมี          
สวัสดิภาพที่ดี  โดยที่แตละคนจะมานั่งพรอมหนาพรอมตากัน  แลวเลาใหคนในครอบครัวฟงถึง   
กิจกรรมของแตละคนไดทํา   ที่ถือวาเปนความหวงใยกันและกันอยางแทจริง

     4.  มีการติดตอส่ือสารกันที่ดี  มีเวลาพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอและเปดเผย  สมาชิก     
ทุกคนเปนผูฟงที่ดีมีความไววางใจตอกัน และการนําความขัดแยงมาพูดคุยกันอยางไมปกปด  หรือ   
เก็บไวในใจ  ซ่ึงจะชวยคนหาทางเลือกในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีทางที่ดีสําหรับทุกคน

5.   มีศรัทธาตอศาสนา  มีกิจกรรมทางศาสนารวมกันจะทําใหมีสติ  ความอดทน  มี
การใหอภัยตอผูอ่ืนสามารถระงับความโกรธไดเร็ว และรูจักที่จะชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมซึ่งเปนพื้น
ฐานของความรับผิดชอบตอสวนรวมดวย

      6.  มีการขีดความสามารถในการจัดการวิกฤตการณในครอบครัวไดเปนอยางดี ซ่ึงจะ
สกัดกั้น  และปองกันปญหาสังคมได

นอกจากนี้ยังมีแอริค  ฟรอมม (Erick Fromm n.d. , อางถึงใน สุรีรัตน  บุรณวัณณะ   
2546:1)  นักทฤษฎีบุคลิกภาพชาวเยอรมัน   ไดกลาวถึงองคประกอบของครอบครัวสัมพันธไว ดังนี้

1.   การเอาใจใสเอื้ออาทรตอกัน   ตอการใชชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว        
ดูแลสุขภาพเปนการแสดงความรัก ความหวงใย และทําไดอยางเหมาะสมทําใหมีความสุขทั้งผูให
และผูรับ
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2.  ตองมีความรูเกี่ยวกับคนผูนั้น คือ ตองรูถึงลักษณะนิสัยใจคอ  ความชอบหรือ       
ไมชอบในสิ่งตางๆของบุคคลในครอบครัวของเรา ยิ่งรูจักมากเทาใดก็จะทําใหเราสามารถเขาใจ  
และเรียนรูที่จะปรับตัวเขาหากันไดงายขึ้น สามารถตอบสนองความตองการและไดงายข้ึน

3.   ตองใหการเคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  เชน รูจักรับฟงความคิดเห็นของกัน
และกัน  โดยใชเหตุผลในการสื่อสารระหวางกันมากกวาการใชอารมณ และหวังเอาชนะกัน

4.  มีความรับผิดชอบ  ถือเปนหนาที่ของครอบครัวที่จะตองรับผิดชอบตอกิจกรรมของ 
ครอบครัวรวมกัน  ชวยกันแกปญหาตางๆของครอบครัวไปดวยกันโดยไมคิดวาเปนภาระของใคร
คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา  ความสัมพันธในครอบครัวเปนความสัมพันธที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนบทบาทที่คนเรามีตอสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวจะชวยสงเสริมความ
สุขในครอบครัว  ซ่ึงประกอบไปดวยการชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว  การติดตอส่ือสารที่
ดีระหวางกันและการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงจะเปนพื้นฐานที่ดีของครอบครัวที่จะสงผลดีตอสังคม
ตอไป ทําใหเกิดความรัก ความหวงใย และเอาใจใสซ่ึงกันและกัน ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ       
กอใหเกิดความผาสุขในครอบครัว ซ่ึงจะเปนพื้นฐานทางอารมณที่ดีตอสมาชิกในครอบครัว โดย
เฉพาะบุตรหลานจะมีพัฒนาการดานตางๆไปตามวัย และสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน     
ตอไปได

      ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของสตินเนทท (Stinnett1983,อางถึงใน ศศิพัฒน         
ยอดเพชร 2540:205-206) และแนวคิดของวิสส (Weiss n.d.,อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรหม 
2530:45) มาประยุกตใชเพื่อทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  โดยกําหนดใหความสัมพันธในครอบครัว  หมายถึง ลักษณะของ  
พฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดความสุข ความพอใจ ทั้งทางดานรางกาย
และดานจิตใจ  ซ่ึงประกอบดวย   การชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว  การติดตอส่ือสารที่ดี
ระหวางกัน   และการยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน  สวนองคประกอบตัวอ่ืนนั้น ไดแก  การมี
เวลาอยูรวมกัน  การมีพันธะตอความสุข  ความใกลชิดสนิทสนม และการดูแลรับผิดชอบ อยูภายใต
ตัวช้ีวัดของความชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว      สวนการมีสวนรวมในสังคมอยูภายใต
ตัวช้ีวัดการติดตอส่ือสารที่ดีระหวางกัน และในสวนการมีความสามารถในการจัดการวิกฤตการณ
ในครอบครัวและการมีศรัทธาตอศาสนาอยูภายใตตัวช้ีวัด  การยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน

ปจจัยท่ีทําใหความสัมพันธครอบครัวมีปญหา
บุษยา ใจสวาง (2543:16-19) กลาวถึง สาเหตุของการสลายของความสัมพันธใน       

ครอบครัววามีสาเหตุมาจากปจจัย  2  ดาน คือ ปจจัยภายนอกครอบครัว และปจจัยภายในครอบครัว  
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กลาวคือ
1.   ปจจัยภายนอกครอบครัว  ไดแก
   1.1  ปจจัยทางสังคม    เปนสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและมี    

ผลกระทบไปถึงโครงสรางและความสัมพันธทางครอบครัว เชน
 ก) อํานาจในครอบครัวเปลี่ยนไป เชน อํานาจการปกครองระหวางพอแมลูก  

ระหวางสามีภรรยาลดลง  แตละฝายมีอิสระมากขึ้น
              ข)  บทบาททางสังคมของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนไป   ความสนใจตางกัน 
ทําใหการรวมตัวทางครอบครัวลดลง

     ค) โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวใหญเปนครอบครัว
เดี่ยวที่มีขนาดเล็กลง

1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจทําใหสมาชิกในครอบครัวทํางาน 
นอกบานมากขึ้น เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว หรือชวยเพิ่มพูนมาตรฐานความเปนอยูของ
ครอบครัว  การทํางานนอกบาน เมื่อมีความกาวหนาในอาชีพการงานทําใหลดความสําคัญของ  
ครอบครัวลงหรือเอาใจใสครอบครัวนอยลง  จะเกิดความหางเหินภายในครอบครัว  กอใหเกิดความ
ไมเขาใจกัน ลดความสนใจที่มีตอกัน  สงผลตอการรวมตัวของครอบครัวใหนอยลงได

1.3  ปจจัยทางขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม ซ่ึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  สมาชิกตางวัยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตางชวงระยะกัน  อาจจะมีความคิดเห็น
และการปฏิบัติที่แตกตางกัน   นํามาสูการขัดแยงกันในที่สุด

2. ปจจัยภายในครอบครัว เปนปจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของพอแมที่มีตอ
ลูก ที่สําคัญ   ไดแก

     2.1  บุคลิกภาพของพอแม  ครอบครัวที่มีพอแมบุคลิกภาพคลายคลึงกันหรือถา
แตกตางกัน ก็ตองลักษณะเกื้อกูลกันและกันจะทําใหปรับตัวเขาหากันได  แตถาหากมีความแตกตาง
กันมากจะทําใหไมเขาใจ   แตกแยก  ราวฉาน

2.2   เวลาสําหรับครอบครัว     ครอบครัวที่มีสมาชิกมีเวลาใหกันและกันนอย           
จะขาดการดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน เชน พอแมไมมีเวลาดูแลเอาใจใสลูก ผลก็คือลูกอาจจะ
ประพฤติไปในทางเสียหายได

2.3  บรรยากาศในครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวตองทํางานหนักตองเผชิญ
กับภาวะกดดันมากจากนอกบานจนเกิดความเครียด อาจนําอารมณที่ถูกเก็บกดจากภายนอกมา 
ระบายในบานเกิดความขัดแยง ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือหมางเมินกัน เกิดบรรยากาศที่นาเบื่อได

2.4  พฤติกรรมของพอแม พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือ
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เกิดจากการเรียนรูโดยการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  พอแมจึงเปนแบบอยางที่มีอิทธิพลอยางลึกซึ้งทั้ง
ทางตรงและทางออมตอการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก

2.5  การหยารางหรือการแยกทาง  เปนดัชนีบงชี้ความลมเหลวในชีวิตสมรสการ
หยารางของพอแมมีผลตอลูกทุกวัย  แมในบางกรณีการหยารางเปนทางออกที่เหมาะสมสําหรับ
ครอบครัวที่อยูรวมกันอยางทุกขทรมานก็ตาม   แตลักษณะครอบครัวที่ขาดพอหรือแมเด็กยอมขาด
ความอบอุน    ขาดบรรยากาศของครอบครัว   เด็กจะมีปมดอยได

3.4   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในครอบครัว
อังสนา บุญธรรม (2535) ระบุวาปจจัยหนึ่งที่สามารถทํานายระดับพฤติกรรมเสี่ยง   

ทางเพศในกลุมวัยรุนไดดี ไดแก โครงสรางความสัมพันธของครอบครัว โดยที่ถาความสัมพันธ  
ภายในครอบครัวแตกแยกยอมทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากขึ้น

ซาบานสกา  (Sabanska 1965:119, อางถึงใน นวรัตน  ศรีรัญเพชร 2539:27)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางเด็กวัยรุนและพอแม  โดยศึกษาเด็กวัยรุนที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย  จํานวน 50 คน อยางละเอียดโดยการสัมภาษณ การสังเกต  จากรายงานของครูเกี่ยวกับ
เด็กและจากบันทึกของโรงเรียน  พบวา  นักเรียนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูชายที่มี        
ความขัดแยงกับพอแมอยางมากถึงรอยละ  22  ของนักเรียนที่มีความสัมพันธที่ดีกับพอแม         
นอกจากนี้ยังพบวา วัยรุนหญิงและวัยรุนชายมีสัมพันธภาพกับพอแมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   แตไมพบความแตกตางดานอายุ และภูมิหลังทางสังคม

ช่ืนสุมน  อุกฤษฏวิริยะ (2543:บทคัดยอ)   ศึกษาอิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัว
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิดีทัศนประเภทเอ็กซของเยาวชนไทยที่อยูในสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร   พบวา ความสัมพันธในครอบครัวของเยาวชนไทยอยูในระดับสูงถึงปานกลาง  
โดยความสัมพันธในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือวิดีทัศนของเยาวชนไทย         
แตระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสัดสวนของความถี่ในการเปดรับวิดีทัศนประเภทเอกซ และ    
พบวานิยมชมสื่อโทรทัศนจากประเทศญี่ปุนมากที่สุด เพื่อผอนคลายและเพื่อความบันเทิงใน      
กลุมเพื่อนฝูง   ความถี่ในการชมสื่อ 1-2 คร้ัง/เดือน คือส่ือหนังสือปกขาว ส่ือการตูนลามก    สวน   
วีซีดีและอินเตอรเนต จะนิยมดูมากกวา 3 คร้ัง / เดือน  ส่ือที่นิยมดูนอยที่สุด คือโรงภาพยนตร     
ช้ันสอง    และประสบการณในการชมสื่อวิดีทัศนประเภทเอกซมากถึง รอยละ 64.9

พิสมัย  นพรัตน  (2543)  ไดศึกษา  ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
มัธยมและอาชีวศึกษา  จํานวนกลุมตัวอยาง  360  คน   ผลการศึกษา พบวาความผูกพันในครอบครัว     
มีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมตัวอยาง นั่นคือ นักเรียน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

นักศึกษาที่มีความรูสึกผูกพันในครอบครัวมาก  จะมีพฤติกรรมทางเพศในระดับต่ํา
ณิฐินันท    วิชัยรัมย   (2545 : 105) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา         
ความสัมพันธภายในครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนมกัน  เขาใจกัน  เอื้ออาทรหวงใยกันและกัน      
จะมีแนวโนมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธลดนอยลง

วรรณวิมล   สุรินทรศักดิ์  (2546:36)  ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของ      
วัยรุนในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง  12-24 ป สถานภาพโสด จํานวน 
581 คน   พบวา  กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับต่ํากวา
มากกวากลุมที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ

สวนการศึกษาของปวีณา สายสูง(2541:67)  ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดนาน   พบวากลุมตัวอยางที่ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีและ
ไมดี มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ไมพบความ
สัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

จึงสรุปไดวา ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว ยอมทําใหมีความผูกพัน
หวงใย เอื้ออาทรตอกัน  รวมทั้งการมีเวลาไดพุดคุยกันอยางสม่ําเสมอ มีความเขาใจกัน ไววางใจกัน
และกัน  มีโอกาสรวมกันคิดแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  จะทําใหวัยรุนมีความมั่นใจ
สามารถใชชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม   สวนวัยรุนที่อยูในครอบครัวที่มีความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัวไมดี บิดามารดาไมมีเวลาในการดูแลอบรมสั่งสอน ทําใหไมไดรับความรัก
และการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร วัยรุนจะหาทางออกโดยการไปแสวงหาความรักจากบุคคลภายนอก
ครอบครัว   โดยเฉพาะกลุมเพื่อนและวัยนี้มักตองการการยอมรับจากเพื่อน จึงมีพฤติกรรมตาม  
กลุมเพื่อน   ถาอยูในกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเชน หนีเรียน  สูบบุหร่ี  ดื่มสุรา  รวมทั้ง
ดานเพศ   การมีคูรัก เปนตน  อาจทําใหนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม  ดังนั้น ผูวิจัย
จึงกําหนด ความสัมพันธในครอบครัว มาเปนปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี           
เพศสัมพันธของนักเรียนในการวิจัยคร้ังนี้

4.  แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

4.1    ความหมายของความคิดเห็น  (Opinion)  มีผูใหความหมายไวหลากหลาย  ดังตอไปนี้
        สงวน   สุทธิเลิศอรุณ (2524:76) กลาววา  ความคิดเห็นคือการแสดงซึ่งวิจารณญาณ

ที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ตามขอเท็จจริง (fact) 
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และเจตคติ (attitude)ของบุคคล ความคิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด          
โดยเฉพาะ

       นพมาศ    ธีรเวคิน  (2533:139)  กลาววา ความคิดเห็น เปนสวนหนึ่งที่มนุษยแสดง
ออกมาโดยการพูดและการเขียน  มนุษยนั้นจะพูดจากใจจริง  พูดตามสังคม หรือพูดเพื่อเอาใจผูฟง   
ก็ตาม  แตเมื่อพูดแลวหรือเขียนไปแลวก็ทําใหเกิดผลได คนสวนใหญมักจะถือวาสิ่งที่มนุษย       
แสดงออกนั้นเปนสิ่งสะทอนความในใจ

      ฮิลการด  และแอทคินสัน (Hilgard  and  Atkinson 1971:531,อางถึงใน จตุพร  ผลเกิด 
2539:10)   มีความเห็นวา  การที่จะแยกทัศนคติและความคิดเห็นออกจากกันนั้นเปนเรื่องยาก   เมื่อ
ความคิดเห็นของเราเปลี่ยนแปลงไป  ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย

     พจนานุกรม  Cambridge  International  Dictionary  (1995:989)  ไดใหความหมายของ  
ความคิดเห็น  คือ การแสดงความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  ซ่ึงสวนใหญจะอยูบนพื้นฐานของความรูสึก (feeling)  และความเชื่อ  (beliefs)

       จึงสรุปไดวา  ความคิดเห็น   หมายถึง  การแสดงความคิดและความรูสึกเห็นของบุคคล   
เกิดจากการแปลขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ไดพบเห็นมาตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากที่ไดรับประสบ
การณมาแลว และแสดงออกมาทางภาษา ถอยคํา ความคิดเห็นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความรูสึก
และความเชื่อ

4.2    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
     ออสแคมป  (Oskamp  1977:119-133 ,อางถึงใน จตุพร  ผลเกิด 2539:12) ไดกลาว

สรุปถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น  ดังนี้ คือ
     1. ปจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ  คืออวัยวะตางๆของบุคคลที่ใชรับรูความผิดปกติของ

อวัยวะ   ความบกพรองของอวัยวะซ่ึงมีผลตอความคิดเห็น ไมดีตอบุคคลภายนอก
      2. ประสบการณโดยตรงของบุคคล คือ บุคคลไดประสบกับเหตุการณดวยตนเอง  การ

กระทําดวยตนเองหรือไดพบเห็น ทําใหบุคคลมีความฝงใจและเกิดความคิดตอประสบการณ      
เหลานั้นตางกัน

     3.  อิทธิพลของผูปกครอง  คือ เมื่อเปนเด็กผูปกครองจะเปนผูที่อยูใกลชิดและใหขอมูล
แกเด็กไดมาก  ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กดวย

     4.  ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุม คือ  เมื่อบุคคลเจริญเติบโตยอมจะตองมีกลุมและ
มีสังคม  ดังนั้นความคิดเห็นของกลุมเพื่อน  กลุมอางอิง หรือหนวยงานที่มีความคิดเห็นเหมือนหรือ
แตกตางกัน  ยอมจะมีผลตอความคิดเห็นของบุคคลดวย
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     5.  ส่ือมวลชน ไดแก  หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน  เปนตน  ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลมากตอ
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะวาจะเปนส่ือในการสรางความคิดทั้งทางดานบวก
และดานลบได

4.3      ความหมายของสถานบริการ  ( เสนห  วัฑฒนาธร 2528:180;ประชา  มาลีนนท   2547:202-
209 )

     สถานบริการบันเทิง หมายถึง สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการตางๆ ที่มีจุดประสงคเพื่อ
บริการโดยหวังประโยชนในการคา    ซ่ึงในที่นี้  หมายถึง

      1.   ดิสโกเธค  จัดเปนสถานบันเทิงตามมาตรา 3  (1)  หมายถึง  สถานบริการที่เปดให
บริการในเวลากลางคืน  มีอาหาร เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลหรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนจําหนาย  โดยมี
รูปแบบการเสดงดนตรี แสงสี ประกอบการเปดแผนเพลงเสียงดังๆ ตามจังหวะเร็ว มีการเตนรํา      
รําวงประกอบจังหวะเพลงเพื่อความบันเทิง และยินยอมใหนักรองหรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา

      2.    ผับ    จัดเปนสถานบันเทิงตามมาตรา 3  (1) หมายถึง สถานบริการที่เปดในเวลา
กลางคืนมีบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอลจําหนาย รวมทั้งบุหร่ี  
โดยมีการแสดงดนตรี หรือ การแสดงอื่นๆเพื่อความบันเทิง

      3.   คาราโอเกะ  จัดเปนสถานบันเทิงตามมาตรา 3 (4)  หมายถึง  สถานบันเทิงที่ให
บริการในเวลาคืน มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอลไวจําหนาย มีบริการใหความ
บนัเทิงแกลูกคาดวยการจัดอุปกรณ การรองเพลงประกอบดนตรีหรือคาราโอเกะ ใหลูกคาสามารถ
รองเพลงตามแผนที่เปดและการเตนรํา หรือจัดใหมีการแสดงเตนรํารวมอยูดวย  ซ่ึงปจจุบัน        
บางสวนของสถานบริการประเภทนี้  ไดแฝงเรนเพื่อขายบริการทางเพศดวย

       สรุปไดวา สถานเริงรมย หมายถึง สถานที่ทีเ่ปดบริการใหความบันเทิงในเวลากลางคืน 
ไดแก ดิสโกเธค ผับ คาราโอเกะ ฯลฯ สําหรับฟงเพลง รองเพลง เตนรํา มีอาหารและเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลไวบริการ เปนที่พบปะสังสรรคสําหรับเพื่อนฝูง ดังนั้น    
ความหมายของความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย หมายถึง  ความคิดและความรูสึกของ
นักเรียนตอการเขาไปใชบริการในสถานเริงรมยตางๆ  ไดแก ดิสโกเธค   ผับ  คาราโอเกะ  บาร   
เกิดจากการที่นักเรียนไปใชบริการดวยตนเองหรือโดยออม เชน เปนสถานที่พบปะสังสรรค เพื่อ
ความสนุกสนานรวมกัน เพื่อผอนคลายความเครียด ไดเรียนรูโลกภายนอก พบเพื่อนใหมๆ ไดดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล    สูบบุหร่ี  เปนตน

      สถานบันเทิงประเภท ดิสโกเธค  ผับ และคาราโอเกะมักมีจุดเดนในการดึงดูดลูกคา    
ตั้งแตการออกแบบตกแตงสถานที่ภายนอกใหมีความโดดเดน ทันสมัยเปนที่สะดุดตาของผูพบเห็น 
อยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวกและมีลานจอดรถที่เพียงพอ นอกจากนี้บรรยากาศภายในตกแตง
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สไตลทางตะวันตก  มีอุปกรณที่ออกแบบตกแตงมาโดยเฉพาะ ที่สําคัญที่เปนจุดขายของผับ และ   
ดิสโกเธค คือ มีการแสดงสดของนักดนตรี มีดีเจคอยเปดแผนสลับกันไป สวนมากชวงหัวค่ําเปน
เพลงเบาๆ ฟงสบายๆ   แตยิ่งดึกจังหวะจะยิ่งหนักหนวง  เราอารมณมากขึ้น  สวนสถานบันเทิง
ประเภทคาราโอเกะ ที่มีตนแบบมาจากประเทศญี่ปุนที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี และ
มีอักษรประกอบการรอง  (คม ใจเด็ด  2538:60-62)  ปจจุบันเปนที่นิยมกันมากในกลุมผูที่นิยมเที่ยว
กลางคืน และมีบริการอื่นเพื่อดึงดูดลูกคา ไดแก การบริการของบริกรผูหญิง ซ่ึงเรียกวา “เด็กนั่งด
ร๊ิง”  เพื่อคอยบริการลูกคา ไมเฉพาะแตในกลุมผูที่นิยมเที่ยวกลางคืนเทานั้น ยังพบเห็น “คาราโอ
เกะ” ชวงกลางวันตามศูนยการคาทั่วไปอีกดวยและในเกาะสมุยที่ศูนยการคาก็เชนกัน   ทั้งนี้เพื่อดึง
ดูดใหบุคคลมาเที่ยว  โดยเฉพาะวัยรุน

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ในสมัยแรกๆกลุมบุคคลที่เขามาใชบริการ      
มักเปนในกลุมของวัยทํางาน    ซ่ึงถือวาเปนวัยที่เหมาะสม  คือ มีความเปนผูใหญทั้งดานคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ มีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจ  และสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดระดับหนึ่ง     
แตปจจุบันนอกจากกลุมวัยทํางานที่นิยมกลางคืนแลว กลุมวัยรุนก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่สนใจและนิยม
เขาไปสัมผัสบรรยากาศในสถานบันเทิงเหลานั้นมากขึ้น  เนื่องจากเปนวัยแหงการอยากรู  อยาก
ทดลองในสิ่งที่แปลกใหม และตองการความอิสระ  วัยรุนจึงแสวงหาสถานที่ที่ทําใหตนสามารถ
ปลดปลอยความรูสึกตางๆ เหลานี้ได  จึงพบวา ผับ  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ  ก็เปนจุดมุงหมายหนึ่ง 
ที่สามารถทําใหวัยรุนปลดปลอยอารมณของตนออกมาไดตามใจคิด เพราะสถานที่ เชนนี้         
เปรียบเสมือน “โลกของวัยรุน”  ที่มีทั้งเสียงเพลงที่ดังกระหึ่ม เปนที่รวมของวัยเดียวกันไดมาพบปะ
เฮฮาและสนุกสนามรวมกัน มีการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล  (อรสม  สุทธิสาคร 2544:162)     
และการไปเที่ยวในสถานเริงรมยวัยรุนไดพบเห็นสิ่งที่เหมาะสมและไมเหมาะสม  เชนการจับมือ  
การโอบกอด การจูบกัน  การเลาโลม  เปนตน  ทําใหเกิดการเลียบแบบ  นําไปสูการมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได   และสามารถยืนยันไดจากขาวที่พบเห็นตามหนาหนังสือพิมพที่มีการ
ตรวจจับสถานบันเทิงตางๆ  และพบวาผูมาเที่ยวสวนใหญเปนวัยรุนที่ควรอยูในสถานศึกษาและ   
ยังตองพึ่งพาฐานะทางเศรษฐกิจจากพอแม  และมักมีพฤติกรรมการแตงกายตามแฟชั่น  เชน  ใสเสื้อ
สายเดี่ยว  รัดรูป เกาะอก กระโปรงสั้นมาก และมีการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล    เปนตน

4.4    ผลกระทบจากการใชบริการสถานเริงรมย
ดานรางกาย ในสถานบันเทิงมีการใชเสียงดังเกินกวา 90 เดซิเบล เสียงที่ใชมีกําลังวัตต

สูงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได คืออาจทําใหหูหนวกและตาบอดได   จากการเขาตรวจ
สถานบันเทิงของสํานักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2540 พบวา  ความดังของเสียงใน
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สถานบันเทิงรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยของผูมาเที่ยว ผลปรากฏวาระดับเสียงเพลง
ที่เปดในสถานบันเทิงสูงถึง  120  เดซิเบล  ซ่ึงเกินกวาอัตราปกติที่มนุษยจะสามารถรับได  จึงเปน
ปญหาอยางยิ่งสําหรับผูมารับบริการ  (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมพลศึกษา,กองสารวัตรนักเรียน 
2540:5)   จึงเกิดโรคหรือความผิดปกติของหูเกี่ยวกับการไดยิน เชน หูหนวก หูตึง หูอ้ือ เกิดจากการ
ฟงเสียงดังๆ เปนเวลานานๆ นั้น  ทําใหสูญเสียการไดยินไดซ่ึงการไดยินเสียงตางๆนั้น   มีผลตอการ
ติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันและการดํารงชีวิตของมนุษยมาก  นอกจากนี้อาจเกิดโรคติดตอที่
สามารถติดตอกันไดโดยระบบทางเดินหายใจ  ในกลุมคนที่อยูกันอยางแออัดและใกลชิดมากๆ   
เชื้อโรคอีกคนหนึ่งอาจออกมาไปสูอีกคนหนึ่งไดโดยจากการไอหรือจามใสกัน การหายใจรดตนคอ
กัน โดยเฉพาะดิสโกเธคหรือคาราโอเกะที่มีคนมาเที่ยวเนืองแนนตางออกมาเบียดเสียดเพื่อเตนรํา 
บางคนอาจกระแอมเพื่อใหหายอาย และระบบระบายอากาศก็ไมดี อากาศแหง เต็มไปดวยหมอก
ควันทั้งฝุนและควันบุหร่ี ทําใหมีปริมาณคารบอนไดออกไซดสูง เมื่อยิ่งดึกสภาพรางกายที่           
ไมไดนอนทําใหภูมิตานทานต่ําลง โอกาสการติดเชื้อโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยิ่งเพิ่มขึ้น

ดานอารมณ และดานสังคม    วัตถุประสงคสวนใหญของการมาเที่ยวกลางคืน        
สวนใหญเพื่อมานั่งดื่มสุรา เบียร ไวน  พรอมทั้งพูดคุยใหสนุกสนานเฮฮา เมื่อดื่มมากเขาทําใหการ
ควบคุมตนเองมีนอยลง  เกิดการพูดผิดหูกันก็ทะเลาะวิวาทกัน สวนใหญเกี่ยวกับเรื่อง “ผูหญิง”  
หรือไมก็อาจเขมนกันมากอน  (สิงห  เดชะ 2540 :15)  และสวนใหญวัยรุนเลือกใชพื้นที่บันเทิงใน
เวลากลางคืน เชน สถานบันเทิง ดิสโกเธค ผับ  เพื่อเปนพบปะสังสรรค ปลดปลอยอารมณและ    
ตัดขาดจากโลกภายนอก เปนพื้นที่ที่หลุดออกไปจากกรอบในชีวิตประจําวัน  วัยรุนสามารถทําใน
ส่ิงตองหามไดทุกอยางทั้งแอลกอฮอล บุหร่ี ยาเสพติด เเละเซ็กซ   สถานบันเทิงในเวลาค่ําคืนเปน
พื้นที่ที่ ผูใหญมีไวใหวัยรุนไดใชทาทายสังคมและทําในสิ่งที่ตองหามขางตนได  ภาพของ         
สถานบันเทิงโดยเฉพาะดิสโกเธค จึงกลายเปนพื้นที่อางอิงของวัยรุนที่ใจแตก เปนแหลงมั่งสุมของ
วัยรุนที่อยากโตเปนผูใหญเร็วกวาปกติ   และพฤติกรรมการเที่ยวดิสโกเธคของวัยรุนอายุต่ํากวา     
18  ป     ถือวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ตองดูแลใกลชิด           ดังจะเห็นไดจากการที่คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหใชประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 294  หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  เที่ยวสถานบันเทิงหลัง 
22.00  นาฬิกา   เวนแตมีผูปกครองไปดวย  มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2544  (จรัล  พงษจีน 
2544:32)    นอกจากนี้จากการออกตรวจสถานเริงรมยในโครงการจัดระเบียบสังคมของประชา  
มาลีนนท     (2547:25-28)    พบวา      สวนใหญพบเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป   ไปเที่ยว    
สถานเริงรมยในเวลากลางคืนมากทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล

ดานเศรษฐกิจ    สถานบันเทิงใชกลวิธีทุกรูปแบบในการเชิญชวนใหวัยรุนเขาไปเที่ยว    
เพื่อใหเกิดแรงดึงดูดใจในครั้งแรกและมักหวนกลับมาเที่ยวอีก  ฉะนั้นจึงเสียคาใชจายในการ     
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เที่ยวเตรเปนจํานวนมาก  ตอมาเมื่อเปนความเคยชินที่ตองไปทําใหคาจายที่ไดรับไมเพียงพอ วัยรุน
จึงลักทรัพยภายในบานตนเองออกมาขายหรือจํานํา   บางรายกออาชญากรรมจี้ปลนชิงทรัพย  ดังที่
ปรากฏขาวตามหนาหนังสือพิมพเสมอ เพียงเพื่อนําเงินไปเที่ยวสถานเริงรมย

4.5   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย สงผลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี          

เพศสัมพันธของนักเรียนนั้น ขณะนี้ยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชบริการ      
สถานเริงรมยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเลย    แตเนื่องจากสภาพสังคมใน
ปจจุบันมีปริมาณของสถานเริงรมยเกิดขึ้นมากมาย   อันเปนสิ่งที่ยั่วยุกระตุนใหเกิดความอยากรู
อยากเห็นของวัยรุนซึ่งเปนวัยที่ตองการหาประสบการณใหมๆทุกเรื่องราว โดยเฉพาะเรื่องเพศ   ถา
วัยรุนคิดวาการไปเที่ยวสถานเริงรมยเปนการผอนคลายความเครียดหรือเปนที่พบปะสังสรรค   ก็จะ
มีแนวโนมไปเที่ยวสถานเริงรมยมากกวากลุมที่มีความคิดตรงขาม    และในสถานบันเทิงเหลานั้น
กลุมเพื่อนหรือผูมาใชบริการจะแตงกายดวยเสื้อผาที่ยั่วยวนเพื่อดึงดูดเพศตรงขามใหมาสนใจ  หรือ
สวนใหญจะมากันเปนคูๆ มีการแสดงออกที่เปดเผย  มีการจูงมือ โอบกอดจูบ  ตลอดจนพบเห็น      
กลุมเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ประกอบกับสิ่งแวดลอมบรรยากาศที่เปนใจ  ทําใหวัยรุน
ไดเห็นแบบอยางนั้น แมวาจะไมดีไมถูกตองหรือไมมีใครหามปราบแลว วัยรุนก็มีแนวโนมที่จะ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่พบเห็น อันนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากขึ้น      
ในกลุมที่คิดตรงขามนั้นก็จะไมไปใชบริการ  ทําใหโอกาสที่จะพบเห็นแบบอยางหรืออยู              
ส่ิงแวดลอมเหลานั้นนอยลง  มีแนวโนมที่จะเกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยลง     
จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  พบวามีงานวิจัยที่ใกลเคียงกัน  ดังนี้

สุทธิลักษณ  ตั้งกุลบริบูรณ และคณะ  (2539:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติตอ
สถานบริการทางเพศ  ความเชื่ออํานาจในตน  อํานาจนอกตนดานสุขภาพ  และพฤติกรรมทางเพศที่
เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักศึกษาอาชีวศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
ขอนแกน   พบวา  พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส  ไดแก การมีคูรัก  และแสดง
ความรักในระหวางคูรัก เคยมีเพศสัมพันธ  รอยละ 8.2    ทัศนคติตอสถานบริการทางเพศ อยูระดับ
กลางถึงต่ํา  และมีความสัมพันธในทางลบกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส   
โดยทัศนคติดานการซื้อขายบริการทางเพศและสถานเริงรมย มีความสัมพันธทางลบสูงสุด และ   
พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูมีความเชื่ออํานาจภายในตน รอยละ 66.53    ซ่ึงมีความสัมพันธ
ทางลบกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส โดยทัศนคติดานการซื้อขายบริการ   
ทางเพศและสถานเริงรมยและมีความเชื่ออํานาจในตน สามารถทํานายการมีพฤติกรรมทางเพศที่
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เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสไดถึง รอยละ  88.6
ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540:69) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธกอน

สมรสของนักศึกษาผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร   
พบวา  ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเพศสัมพันธกอนสมรสไดดีที่สุดไดแก  ลักษณะที่พักอาศัย 
การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชส่ิงเสพติด  และการสัมผัสแตะตองรางกายระหวางชายหญิง  
สามารถทํานายไดถึงรอยละ  43.20

ชัยพฤกษ   ลาภหลาย  (2541: บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงทัศนะของเจาหนาที่ตํารวจกอง
กํากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตอการเที่ยวเตรในสถานบริการดิสโกเธคของวัยรุน  พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนะตอสถานบริการเริงรมย ไดแก  ดิสโกเธควาเปนสิ่งที่ไมดี เปนแหลง
อบายมุขตางๆ เปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรม  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เปนแหลงมั่วสุมทางเพศ 
และส่ิงเสพติด  รวมถึงเปนสถานที่ที่วัยรุนอาจถูกชักจูงลอลวงไปในทางที่เสื่อมเสียไดงาย  อีกทั้งยัง
สงผลใหเกิดอาชญากรรมตางๆ ขึ้นได

จึงสรุปไดวา การไปเที่ยวในสถานเริงรมยนั้นทําใหมีโอกาสไดพบเพื่อนใหม มีโอกาส
ไดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เห็นภาพการแตงกายที่ยั่วยุอารมณเพศ ภาพการโอบกอดการจูบ
ของหนุมสาว ประกอบกับวัยรุนมีฮอรโมนเพศที่ทํางานมากขึ้นในชวงนี้ การอยูในบรรยากาศที่    
เปนใจ  เหลานี้สงผลใหไปกระตุนจิตใจใหเกิดแรงขับทางเพศใหสูงขึ้น ทําใหวัยรุนแสดงออก     
ทางเพศไดอาจจะเหมาะสมหรือไมก็ตาม    ฉะนั้นการที่วัยรุนจะแสดงความคิดและความรูสึกตอ
การไปใชบริการสถานเริงรมยไดนั้น ยอมหมายถึงวาวัยรุนมีการรับรูผลกระทบของการไปใช
บริการในสถานเริงรมย  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงกําหนดให  ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย    
วาเปนปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้

5. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
5.1   ความหมายของความคิดเห็น

ความคิดเห็น หมายถึง  ความคิดและความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ภายหลังจากที่ไดรับ
ประสบการณมาแลว  และเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตอเร่ืองนั้นๆ
5.2    ความหมายของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

นงลักษณ  เอมประดิษฐ และคณะ  (2540:45-46)  ไดกลาวถึง การมีเพศสัมพันธใน        
วัยเรียนหรือความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสวา หมายถึง การที่ชายและหญิงมีความสัมพันธ
ทางเพศโดยไมไดจดทะเบียนสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายและอยูระหวางศึกษาเลาเรียน ความ
สัมพันธทางเพศกอนการแตงงาน  (Premarital sex )  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวมีอยูทัว่ไป
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วิลเลียม  และคณะ (William  and others 1995:430-431) ใหความหมายวา  หมายถึง  
การมีประสบการณทางเพศเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ (Coitus) โดยยังไมไดมีการแตงงานกันตาม
ประเพณีหรือกอนมีการจดทะเบียนสมรสแตมีจุดมุงหมายในอนาคตรวมกันวาจะแตงงานกัน

ดังนั้น สรุปไดวา การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน หมายถึง  การที่นักเรียนชายและ        
นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมใกลชิดกัน  มีความลึกซึ้งตอกันทางดานรางกาย เชน จับมือ กอดจูบ 
เลาโลมจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธกันในระหวางศึกษาอยูในสถานศึกษา

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้น เปนพฤติกรรมที่กลาวขวัญกันมากในวัยรุนที่เปน       
นักเรียน นักศึกษา  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนวัยที่ไดรับอิทธิพลจากฮอรโมนทางเพศมากที่สุด ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมไปถึงความรูสึกหรือความปรารถนาทางเพศ
จะเกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว  ประกอบกับการสื่อสารที่ไรพรมแดนทําใหวัฒนธรรมตางชาติ        
ไหลผานสื่อตางๆ เขาถึงวัยรุนไดงาย จึงเกิดการเลียนแบบ   เห็นไดจากการแสดงออกทางเพศของ 
วัยรุนจากการแตงกายที่เปดเผยมากขึ้นดวยเส้ือผารัดรูป กระโปรงสั้น การคบเพื่อนตางเพศอยาง
อิสระเสรี   ไปเที่ยวดวยกันตามลําพัง    มีการถูกเนื้อตองตัวกันอยางเปดเผย  มีการดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนทําใหมีโอกาสเกิดพฤติกรรมมีเพศสัมพันธในวัยเรียนไดงาย

การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานนั้นบางครั้งพบวา เกิดจากความเชื่อและความเขาใจ
ผิดของหนุมสาวที่คิดวาจะทําใหรักกันและจะเปนคูครองกันไปตลอดชีวิตสมรส การทดลองเรื่อง
เพศหรือการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานนั้น จะชวยใหทั้งสองทราบวาอวัยวะเพศของเขา     
เหมาะสมกันหรือไม จึงไดทดลองมีเพศสัมพันธกันเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจกอน       
แตงงานกัน  โดยวัยรุนชายบางคนคิดวาการรวมประเวณีเปนการครอบครอง เปนการเอาชนะ และมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง  (วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ 2537:54)  อยางไรก็ดียังไมมีหลักฐาน
หรือรายงานรับรองใหเห็นวา การทดลองมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานจะสามารถทํานายเรื่อง
ความรูสึกของเพศรสในชีวิตครอบครัวในอนาคตได และการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานก็ไมได
ชวยใหใครๆ เปนสามีหรือภรรยาที่ดีในอนาคตไดเลย    (สุชาติ โสมประยูร และวรรณี  โสมประยูร 
2541:71)

5.3     ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
บุคคลที่สมรสแลว เสมือนเปนการบอกใหสังคมรับรูวาสามารถมีเพศสัมพันธกันได 

เปนสิ่งถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนเรื่องปกติธรรมดาที่สังคมยอมรับได  ถาพฤติกรรม
ดังกลาวเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังไมไดแตงงาน สังคมไมยอมรับถือวาไมถูกตอง และถาเปนวัยรุนและ
อยูในกําลังศึกษาเลาเรียน  ยิ่งทําใหสังคมเห็นวาเปนสิ่งผิดเปนเรื่องไมเหมาะสมอยางยิ่ง และอาจ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72

นํามาซึ่งความเสี่ยงและความเสื่อมเสียในหลายรูปแบบ เชน ทางดานรางกาย  ดานจิตใจ ทั้งตนเอง  
ครอบครัว และสังคม  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

3.1   ดานรางกาย
         3.1.1 การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  (Risk of sexaully  transmitted  disease)

                                       กลุมของโรคติดเชื้อซ่ึงแพรกระจายโดยการมีเพศสัมพันธในปจจุบัน     
พบวา  มีเกือบ  30  โรค  สาเหตุที่ทําใหแพรกระจายของโรคมีมากขึ้นและรวดเร็ว  ไดแก    การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ การเคลื่อนยายของประชากร การคุมกําเนิด  ปญหา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ปญหาทางแพทยและการดื้อยาของเชื้อโรค  เพศศึกษา และรักรวมเพศ  
สวนโรคติดตอที่พบมาก   ไดแก  หนองในแท  หนองในเทียม   ซิฟลิส  เอดส  แผลริมออน  เริม   
หูดหงอนไก  พยาธิในชองคลอด  และเชื้อรา  เปนตน ซ่ึงโรคหนองในแท  เปนสาเหตุของการ
อักเสบ  ติดเชื้อในอุงเชิงกราน   ซ่ึงเปนการติดเชื้อที่มดลูก ทอนําไข   รวมถึงเยื่อบุโพรงมดลูก รังไข  
เยื่อบุชองทอง (พรรณพิไล ศรีอาภรณ   2537:56) และสถานการณที่นาเปนหวงมากคือ ชายไทยนั้น      
ไดรับเชื้อเอดส  ตั้งแตยังเปนเยาวชนรุนหนุมจากการมีเพศสัมพันธ  เพราะพบวา หนุมไทยนั้นมี
ประสบการณทางเพศกับหญิงขายบริการและเพื่อนหญิงตั้งแต อายุ 12-13 ป   ซ่ึงถาหนุมสาวที่เขามี
เพศสัมพันธดวยมีเชื้อเอดสเทากับเขาไดรับเชื้อเอดสตั้งแตอายุยังนอย  (อนุพงษ  ชิตวรากร และ
คณะ 2538:18)

               3.1.2   การตั้งครรภไมพึงประสงค  (Premarital pregnancy)
                              สําหรับคูที่มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งนั้นจนถึงระดับมีเพศสัมพันธกัน 
และขาดการปองกัน ปญหาที่ตามมาที่พบเสมอคือการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  ดังเชนการศึกษา
ของณัฐวดี  วิถีธรรม  (2539:33)  พบวารอยละ 20  ของผูหญิงที่เคยมีประสบการณทางเพศ          
เคยตั้งครรภกอนสมรสอยางนอยหนึ่งครั้ง   และการศึกษาของขวัญชนก    ศิริวัฒนกาญจน            
(2541:บทคัดยอ)  พบวา รอยละ 29.1   ของผูหญิงที่เคยการรวมเพศเคยตั้งครรภกอนการแตงงาน      
ซ่ึงในกลุมที่ตั้งครรภรอยละ 65.5   เคยทําแทง และยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 46.5  มี
การคุมกําเนิดเปนคร้ังคราว  และมีเหตุผลแตกตางวาทําไมเพศสัมพันธกอนการแตงงานจึงเกิดขึ้น
โดยมิไดปองกัน  และการศึกษาของโบวร (Bower 1975,อางถึงใน หทัยรัตน กิจบํารุง 2546:38)     
พบวา รอยละ 25 ของผูหญิงโสดที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาเคยมี
ประสบการณการตั้งครรภโดยมิไดตั้งใจอยางนอยหนึ่งครั้ง และยังพบวา  การมีอุปกรณคุมกําเนิดที่
เชื่อถือได และการมีความรูที่มากมายเกี่ยวกับการคุมกําเนิด  ก็มิไดลดจํานวนการตั้งครรภกอน
สมรสลงได แตประการใด

     โบวแมน และสปาเนียร (Bowman and Spanier  1978:107, อางถึงใน             
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หทัยรัตน  กิจบํารุง 2546:48) สรุปวา โดยทั่วไปหญิงสาวจํานวนมากรูสึกวาการเตรียมตัวใชอุปกรณ
คุมกําเนิดกอนการมีเพศสัมพันธเปนสิ่งประดักประเดิดทะลึ่งอวดดีและขาดอารมณ  กลาวคือ การมี            
เพศสัมพันธควรเปนสิ่งที่นาจะเกิดตามธรรมชาติในบรรยากาศของความรัก  ผูหญิงไมตองการให
ใครรูวาเธอจะตองการมีเพศสัมพันธถึงแมวาจริงๆ  แลวเธออาจจะตองการอยางนั้น

ดังนั้นจึงมีเหตุผลตางๆ นานาวา    ทําไมเพศสัมพันธกอนการสมรสจึงมักเกิดขึ้น
โดยมิไดมีการปองกันหรือคุมกําเนิดไวกอน   การงานวิจัยหลายช้ิน พบวามีเหตุผลตางๆ  กันดังนี้

1)       ขาดความรูวาการคุมกําเนิดที่ถูกตอง แบบใดที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
2) ปฏิเสธการใชการคุมกําเนิดโดยเหตุผลทางศาสนาหรือจริยธรรม
3) ปฏิเสธวา  ไมมีวิธีคุมกําเนิดใดที่ไดผลจริงจัง
4) ตองการพิสูจนความเปนหญิงหรือความเปนชาย
5) ไมมีวุฒิภาวะ และขาดความรับผิดชอบ
6) มีบริการทําแทงมากมาย
7) ความรูสึกที่วา “คงไมเกิดกับเราแน”

เมื่อผูหญิงที่ยังไมไดสมรสเกิดการตั้งครรภขึ้นมา จะมีทางเลือก 3 ทางคือ ทางแรก
คือ แตงงานแลวมีบุตร  ทางที่สองคือมีบุตรทั้งที่ยังไมสมรส หรือเรียกวามีบุตรนอกสมรส  ทางที่
สาม คือการทําแทง ในกรณีแรกอาจจะเลี้ยงบุตรเองหรือยกใหผูอ่ืนเลี้ยง  จากการศึกษาของเจฟและ 
ดรายฟูส  (Jaffe and Dryfoos 1986:167-1675, อางถึงในหทัยรัตน กิจบํารุง 2546:39) ศึกษา        
กลุมตัวอยางที่ยังไมสมรส อายุระหวาง 15-19 ปซ่ึงตั้งครรภ  พบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 14           
จบลงดวยการแตงงาน   รอยละ 38  ทําแทง   รอยละ  20  แทงเองโดยธรรมชาติ และรอยละ  29     
ใหกําเนิดบุตรนอกสมรส

3.2   ดานจิตใจ
       ผลทางดานจิตใจและความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น    ซ่ึงอาจเกิดตามมาจากการ

มีเพศสัมพันธกอนสมรส  สามารถแยกแยะออกไดยากกวาผลทางกายภาพ แตไดมีผูศึกษาในเรื่องนี้     
ไดแก เบอรเกส และวอลลิน (Bergess and  Wallin  1953:63 ,อางถึงใน ณัฐวดี  วิถีธรรม 2539:39)   
ไดศึกษากลุมตัวอยางที่เปนคูหมั้นกัน พบวา ผูที่เคยมีเพศสัมพันธกันมักมีแนวโนมที่จะลงเอยดวย
การถอนหมั้นมากกวาผูที่ไมเคยมีเพศสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวาคุณภาพของความสัมพันธ รวมทั้ง
ความมั่นคงในความรักและการตกลงปลงใจที่จะมีความสัมพันธทางเพศ   เปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดวา เพศสัมพันธกอนการสมรสนั้น  เปนสิ่งที่ผูหญิงใหความสําคัญและจะรูสึกผิด โกรธ  
ตอตาน และอับอายเมื่อชายไมไดใหเกียรติเธอ   จึงพบวาบางครั้งการหมั้นตองสิ้นสุดลง

ในทางตรงขาม  ภายใตสถานการณทีเ่ปนใจตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74

อาจมีผลทางบวกตอความสัมพันธระหวางบุคคล  และพบวาในกรณีที่คูรักมีความรักตอกันอยาง    
ลึกซ้ึง  การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมักเปนเรื่องที่เปนประโยชนและกระชับความรักให     
แนนแฟนยิ่งขึ้น

ในทัศนะของนักจิตวิทยาไทย  วิทยา นาควัชระ  (2531:35-36)  นั้นไดกลาว ถึง   
ผลที่เกิดขึ้น จากการที่วัยรุนชายและวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสนั้น  
สําหรับในวัยรุนชายผลที่ตามมา  คือ

     1.   เกิดความชาชินกับพฤติกรรมการรวมเพศ    ไมไดมองเห็นคาและความหมาย
ของการมีเพศสัมพันธ โดยเฉพาะในเพศชายที่มีรูปรางหนาตาดี มีคนมาจีบเขาอยูเร่ือยๆ หรือเขา
สามารถจีบใครไดงาย และมักเบื่อคนไดงาย

2.  ความรับผิดชอบในกิจกรรมทั่วๆไป  ในชีวิตก็จะมีนอยลง เพราะอาจรูสึกวา
อะไรๆไมตื่นเตนและนาสนใจอีกตอไป

         3.  อารมณแปรปรวนงาย   หงุดหงิด เพราะเขาไมรูจักจุดหลักของชีวิตจริงๆ ที่เขา
จะตองยึดใหได ชีวิตไมไดมีเพียงแตความสุขสนุกสนานมีเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แตเขาอาจตองออก
มาเผชิญกับปญหาทั่วไปของชีวิตที่ไมสามารถแกไขไดดวยความหลอเหลา

        4.   ขาดการพัฒนาตนเอง  ตามที่ควรจะเปนทั้งรางกายและจิตใจ
        5.  ขาดโอกาสในการขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไป
       6.  หากมีลูกตัวเขาก็ยังไมพรอมที่จะเปนพอเด็ก  การอบรมเลี้ยงดูหรือชวยพัฒนา

เด็กก็เปนไดยาก  อาจกลายเปนภาระอยางมาก  จนอาจจะรับความเปนจริงเหลานั้นไมได
       ในทางตรงขาม ถาเปนวัยรุนหญิงผลที่ตามมา มีดังนี้   (วิทยา  นาควัชระ  2527:37)
        1. มีความรูสึกวา  เสียส่ิงที่ตนเองสงวนไว  บางคนเสียความรูสึก มีความละอาย  มี

ความเสียดาย   เสียความภาคภูมิใจในตนเอง   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอบรมของพอแม  ถาในบาง      
ครอบครัวไมไดอบรมเรื่องเหลานี้  เด็กคงไมรูสึกอะไร แตในสังคมที่พอแมที่เปนไทยสวนใหญ      
ยังอบรมถึงคานิยมของการรักษาพรหมจรรยของลูกสาวเอาไวอยู

       2. เกิดเปนความเคยชิน   มีความตองการมากขึ้นและตองการเรื่อยๆ ซ่ึงจะหาได
ยากจากชายคนเดิม เพราะไดเห็นแลว รูแลว  ประจักษแลว เขาก็อาจรูสึก “ก็อยางงั้นๆ”

      3. เกิดความกรานตอชีวิตไดเร็ว  เพราะตองผจญกับปญหาการบํารุงรักษาตนเอง 
ระวังไมใหตั้งครรภ    คอยหวงกังวล   และพะวงวาฝายชายจะไปสนใจผูหญิงอ่ืน

   4. หากมีลูกก็จะเปนปญหาใหญ พอแมคงไมพรอมที่จะใหลูกสาวทองโดยไมมีพอ      
การอบรมเลี้ยงดูเด็กจะยุงยากและไมพรอม ที่สําคัญแมลูกออนคนนั้นจะพลาดโอกาสในการศึกษา
ตอไป
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          5.   คานิยมของคนไทยไมไดมองวาดี   เปนสิ่งผิดศีลธรรม
3.3   ทางดานสังคม
       นงลักษณ  เอมประดิษฐ และคณะ (2540:47)  กลาววา  เมื่อวัยรุนมีเพศสัมพันธ

กอนการแตงงาน  วัยรุนจะรูสึกกังวลกลัวผูอ่ืนจะรับรูโดยเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครอง กลัวถูก
บิดามารดาหรือผูปกครองตําหนิ  ใหรูสึกอับอาย   เสียช่ือเสียง  เพื่อนไมยอมรับ   กลัวคนในสังคม
จะดูถูก หาวาใจงาย กลัววาสังคมจะไมยอมรับ โดยเฉพาะเสียอนาคตทางการศึกษาตองออกจาก    
โรงเรียนและเปนการเพิ่มปญหาใหสังคมตอเนื่องจาการตั้งครรภไมพึงประสงคยอมเกิดบุตรที่ไมมี
พอหรือแม  หรือไมมีทั้งพอและแมเพิ่มขึ้นอีก  ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง  รวมทั้งเกิดปญหาโสเภณีเด็ก
ตามมาภายหลังได

อาจกลาวสรุปไดวา การที่วัยรุนชายหญิงมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส
หรือมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้น  ซ่ึงผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมของวัยรุนในอนาคตดวย

จากการทบทวนแนวคิดตางๆ ขางตน จึงสรุปไดวา  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน หมายถึง ความคิดและความรูสึกของนักเรียนตอผลของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  
โดยครอบคลุมทั้งดานรางกาย   จิตใจ และสังคม  อันประกอบดวย  ดานรางกาย  ที่แสดงความเปน
ชาย/หญิงที่สมบูรณตามธรรมชาติไมเปนผูผิดปกติทางเพศ การเกิดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ   
การตั้งครรภไมพึงประสงค  ดานจิตใจ การมีความรักความผูกพันกันเกินขอบเขต รูสึกวาตนเองมี
คุณคาเปนที่ตองการของอีกฝาย การเสียช่ือเสียง การถูกตําหนิ การเสียความภาคภูมิใจในตนเอง  
และดานสังคม ทําใหเพื่อนๆไมยอมรับ  เสียอนาคตทางการศึกษา เพิ่มปญหาใหสังคม   เปนตน

5.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
ล็อค  (Lock  1990:Abstract)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอเพศสัมพันธกอนการสมรสและ

การคุมกําเนิดของวัยรุนในชนบท  โดยกลุมตัวอยางเปนวัยรุนหญิงในรัฐ South Carolina มีอายุ 
ระหวาง  12-19  ป  จํานวน  564  คน  พบวา  ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ลักษณะของครอบครัว  
อิทธิพลของกลุมเพื่อน ขอผูกมัดของคูรัก และเจตคติทางเพศเปนปจจัยที่มีผลตอตอการมี             
เพศสัมพันธกอนการสมรส  สวนเจตคติตอการคุมกําเนิด การสื่อสารระหวางบิดามารดากับวัยรุน
เปนปจจัยที่สงผลตอวิธีการคุมกําเนิดของวัยรุน

จารุรัตน    เจียมประชานรากร (2537:135-140)     ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ   
พฤติกรรมการปองกันเอดสของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย  พบวา กลุมตัวอยางมีอายุต่ําสุดที่มี            
เพศสัมพันธคร้ังแรกคือ 13 ป  อายุสูงสุด คือ 21 ป บุคคลที่มีเพศสัมพันธคือคูรักมากที่สุด รองลงมา 
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คือ  เพื่อนหญิง และ 1 ใน 5 กับหญิงบริการ  และไมใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรค รอยละ 36.5 
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง รอยละ 34.1   และใชถุงยางอนามัยบางครั้งรอยละ 29.4     การรับรูเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของโรคเอดสมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ  โดยนักศึกษา
ที่มีการรับรูความรุนแรงของโรคเอดสในระดับสูงจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง

พัชรี  เทวะปรมาภรณ  (2538: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรูและความตระหนักเกี่ยวกับ
โรคเอดสของวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กรุงเทพมหานคร   พบวา  ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลางและระดับสูง ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปร พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ         
ช้ันเรียนตางกัน รายไดครอบครัวแตกตางกัน การศึกษาของบิดามารดาแตกตางกัน แหลงขอมูลที่ได
รับแตกตางกัน จะมีความรูและตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ศรีพัทรา   จาริยวงศ  (2539:69)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรม       
ทางเพศของเยาวชนที่ทําในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางเปนเยาวชนอายุ    
15-24 ป  จํานวน 286 คน  พบวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันระหวางเจตคติในเรื่องเพศกับ
คะแนน   พฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีเจตคติในเรื่องเพศดี 
จะมีการแสดงออกในเรื่องเพศนอยกวา กลุมตัวอยางที่มีเจตคติในเรื่องเพศไมดี

ธามนิธิ  โคตรวิบูลย (2540:74) ไดศึกษาความคิดเห็นตอความสัมพันธทางเพศกอน
การสมรสของวัยรุนที่ศึกษาในสถาบันศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3 และ      
มัธยมศึกษาปที่ 6  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  จํานวน  425 คน พบวา  ความคิดเห็นตอ
ความสัมพันธของผูชายและผูหญิงกอนการสมรส ในกรณีที่ชอบพอกันมีความคิดเห็นที่เห็นดวย
ระดับปานกลางทุกขอ คือกอดจูบ เลาโลม และรวมเพศกันได กรณีที่เปนคูรักกันมีความคิดเห็นที่
เห็นดวยระดับมาก 2 ขอ คือ กอดจูบ และเลาโลมกันได  แตการรวมเพศจะมีความคิดเห็นระดับ 
ปานกลาง  กรณีที่เปนคูหมั้นกันมีความเห็นที่เห็นดวยระดับมากทั้ง 3 ขอ คือ กอดจูบเลาโลม และ                
รวมเพศกันได

วรัญ ู  กุลดิลก  (2541:บทคัดยอ)  ไดศึกษาเจตคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอน     
การสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  นิสิตชายยอมรับการมีเพศสัมพันธ
กอนการสมรสมากกวานิสิตหญิง โดยนิสิตมีอายุมากกวา  20  ป  จะยอมรับการมีเพศสัมพันธกอน
การสมรสมากกวานิสิตที่มีอายุนอยกวา 20 ป  นิสิตที่บิดามารดาไมไดอยูรวมกัน จะยอมรับการมี         
เพศสัมพันธกอนการสมรสมากกวานิสิตที่บิดามารดาอยูรวมกัน  นอกจากนี้นิสิตมหาวิทยาลัย       
เอกชนยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมากกวานิสิตมหาวิทยาลัยของรัฐ   โดยที่ฐานะทาง
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เศรษฐกิจของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส
ศันสนีย  นิจพานิช และคณะ(2542:464)  ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ          

พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด
กาฬสินธุ   พบวา กลุมตัวอยางที่มีความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับดี       การรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส     
อยูในระดับต่ํา

ธาดา    ลีเกษม  (2545:75-76)  ไดศึกษาเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส
ของนิสินักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในจังหวัดมหาสารคาม  พบวา  กลุมตัวอยางมีเจตคติตอความ
สัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับ ปานกลาง

มานิดา  ธรรมตารีย (2545:บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับ
ครอบครัวและระดับความนับถือตนเองกับทัศนคติตอเพศสัมพันธกอนสมรสของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา นักเรียนสวนใหญ 
รอยละ 28.2  มีคะแนนทัศนคติตอเพศสัมพันธกอนสมรส อยูในระดับเสี่ยงมากที่สุด (คะแนนตั้งแต
เปอรเซ็นไทลที่ 0 ถึง 25) นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอเพศสัมพันธกอนสมรสต่ํากวา    
เพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํามีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอ               
เพศสัมพันธกอนสมรสต่ํากวากลุมที่มีระดับผลการเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการรับรู
การทําหนาที่ของครอบครัวและระดับความนับถือตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอเพศสัมพันธ
กอนสมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จึงสรุปไดวา การที่นักเรียนจะแสดงความรูสึกและความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนไดนั้น ยอมแสดงวานักเรียนมีการรับรูผลที่เกิดขึ้นตอสุขภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม ยอมมีผลในการยับยั้งพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนได   ดังนั้นผูวิจัย จึง    
กําหนดให  ความความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้

6. ความรูเกี่ยวกับบริบทในชุมชนเกาะสมุย    อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี
ปะการังงาม  น้ําทะเลใส  หาดทรายขาว  มะพราวเยอะ

6.1  ขอมูลท่ัวไป  (กวี  รังสิวรารักษ  2546:14-15 ;โรงพยาบาลเกาะสมุย,กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและวิชาการ 2546:1-3)

ท่ีตั้งและอาณาเขต
เกาะสมุยเปนอําเภอหนึ่ง  ในจํานวน 18  อําเภอ 1 กิ่ง ของจังหวัดสุราษฎรธานี     ตั้งอยู
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ในอาวไทยฝงตะวันตก หางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากตัวจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ 
84 กิโลเมตร หางจากอําเภอดอนสักประมาณ 24  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ  750  กิโลเมตร ( ช่ือเกาะสมุย  มาจากคําวา “เซาบวย หรือ ซูเหมย ภาษาจีนไหหลํา      
แปลวา  เกาะใหญ)

ทิศเหนือ เขตตําบลบอผุด    ติดตอกับอาวไทย และอําเภอเกาะพะงัน
ทิศใต เขตตําบลมะเร็ต , ตล่ิงงาม ติดตอกับอาวไทย และอําเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก เขตตําบลบอผุด , มะเร็ต   ติดตอกับอาวไทย
ทิศตะวันตก เขตตําบลอางทอง , แมน้ํา , ลิปะนอย ติดตอกับอาวไทย และ

อําเภอกาญจนดิษฐ  อําเภอดอนสัก
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเปนเกาะใหญอันดับ 3 รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะชาง   สภาพพื้นที่ 

ประกอบดวยเกาะตางๆ จํานวน 57 เกาะ รวมพื้นที่ประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร หรือ 157,273 ไร  
เฉพาะตัวเกาะสมุย มีเนื้อที่ 227 ตารางกิโลเมตร มีขนาดกวาง 21 กิโลเมตร ยาว 35 กิโลเมตร         
พื้นที่     1 ใน 3  เปนที่ราบลอมรอบสวนที่เปนภูเขา    ตรงกลางเกาะเปนที่ราบเหมาะสําหรับการทํา       
เกษตรกรรม  มีน้ําตก  3 แหง

ภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก   การประมง ธุรกิจสวนตัว และ

อ่ืนๆ  เชน  ทําสวนผลไม   สวนมะพราว  สวนยางพารา  ทํานา  โรงแรม  รีสอรท  เปนตน
การปกครองและประชากร
อําเภอเกาะสมุยแบงเขตการปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ฯ 

เปน 7  ตําบล 39 หมูบาน คือ ตําบลอางทอง ตําบลมะเร็ต ตําบลบอผุด   ตําบลแมน้ํา  ตําบลลิปะนอย     
ตําบลตลิ่งงาม และตําบลหนาเมือง   สวนการปกครองทองถ่ินมีเทศบาล 1 แหง คือ เทศบาลตําบล
เกาะสมุย         ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะสมุยทั้งหมด   ประชากรรวมกลางป 2547   รวมทั้งส้ิน 
44,652  คน   ประชากรอายุระหวาง  16-19 ป   มีจํานวนทั้งส้ิน 1,908 คน    (สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะสมุย 2547 :1-2 )

ศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ  97  นับถือศาสนาคริสตและ

ศาสนาอิสลามรอยละ 3  และศาสนาอื่นๆ    มีวัดจํานวน 20 วัด สํานักสงฆ  10 แหง โบสถคริสต
จํานวน 2 โบสถ มัสยิด 1 แหง  ศาลเจาไหลหลํา  2 แหง
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การศึกษา
อําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงการศึกษา

เปน 2 ระดับคือ  1) ระดับประถมศึกษา 24 โรงเรียน  2) ระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงจําแนกเปนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาส) 4 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 4โรงเรียน(รัฐบาล 2 โรงเรียน    
ไดแก  โรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา และเอกชน 2โรงเรียน ไดแก โรงเรียน  
เซนตโยเซฟเกาะสมุย และสมุยบริหารธุรกิจ)   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   3  ศูนย    หองสมุด
ประชาชน   ศูนยอนุรักษวัฒนธรรมโบราณวัดละไม

วัฒนธรรมและประเพณี
ชาวเกาะสมุยมีงานและพิธีการหรือกิจกรรมที่กระทําสืบตอกันมา คือ วัฒนธรรม

ประจําบาน ประเพณีเกาแก  ประกอบดวย พิธีลอยเคราะห กินขาวหอ  ประเพณีงานชักพระหรือ
ลากพระ วันสาทรกลางป  หรือที่ชาวบานเรียกวา “รับ – สงตายาย” หรือ “รับเปรตสงเปรต”        
งานเดือนสิบ   งานจบเดือนจบป  งานบุญปใหม  ประเพณีการทําขวัญขาว เปนตน

กีฬา
กีฬาซึ่งเปนที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในเกาะสมุย มีหลายอยาง เชน กีฬาควายชน   

ซ่ึงจะพบไดวามีสนามควายชนทุกตําบลในชุมชนเกาะสมุย    การชกมวย   เปนตน
การคมนาคน
การคมนาคมภายในเกาะสมุย มีทางหลวงแผนดิน 6 สาย ทางหลวงรอบเกาะสมุย 

(ถนนทวีราษฎรภักดี  4169 ) มีระยะทาง 50  กิโลเมตร โดยมีรถสองแถวบริการ  มีทางเชื่อมตอ
ระหวางตําบลและหมูบานกวา 100  สาย  การเดินทางสูอําเภอเกาะสมุยนั้น มี 3 ทาง  คือ

1.    ทางบก  ไดแก  รถสวนตัว  และรถปรับอากาศ
2. ทางน้ํา  ไดแก เรือธรรมดา (เรือนอน เวลา 21.00น. ทุกวัน)  และเรือเฟอรร่ี  ซ่ึงมี  

ตารางเวลาเดินทางตั้งแต   5.00-19.00น  ทุกวัน  ทุกชั่วโมง  ยกเวนฤดูมรสุมคลื่นลมแรงอาจงด
3. ทางอากาศ  ไดแก  เครื่องบินของบริษัทเอกชน ตั้งแต  5.00น. - 21.00น. ทุกวัน
การทองเที่ยว
เกาะสมุยมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศ

ไทย เชน หาดเฉวง อยูทางตะวันออกของเกาะ เปนหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะมีทรายขาว สะอาด 
ละเอียด น้ําใส นักทองเที่ยวนิยมมาอาบแดดและเลนน้ํากันมาก  หาดละไมมีหินตาหินยายที่เล่ืองชื่อ  
หาดแมน้ํา แหลมโจรคร่ํา อาวทองตะเคียน หางออกไปทางทิศตะวันตกมีอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
อางทอง เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงที่ 2 ประกอบดวยหมูเกาะตางๆจํานวน 42 เกาะ ฯลฯ     
มีนักทองเที่ยวยุคแรกที่ เขามาเที่ยวในเกาะสมุยเมื่อประมาณ พ.ศ.2510 เปนชาวเยอรมัน                 
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(กวี รังสิวรารักษ 2546:180) ปจจุบันมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติประมาณกวา 
200,000 คน  สวนใหญเปนชาวตางชาติ รอยละ 85.20   จากการที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเขามา
เที่ยวทําใหเกิดการ  เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานบวกและดานลบ กลาวคือดานบวกนั้นสงผลทาง
เศรษฐกิจในลักษณะที่ดีขึ้น มีการตื่นตัวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากจาง     
แรงงานเพื่อกอสรางสถานที่รองรับนักทองเที่ยวไดพักผอน  เชนโรงแรม รีสอรท ที่พัก  ซ่ึงมีจํานวน
มากมายกวา 1,000 แหง (การทองเที่ยวไทย  2546:1-2)   นอกจากนี้การใชจายของนักทองเที่ยว     
กอใหเกิดรายได เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ทั้งทางดานการผลิตสินคา            
ดานบริการ ดานการติดตอส่ือสารที่ไรพรหมแดนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนองความตองการ
หรืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพเพิ่มทางเลือกใหมี
มากขึ้น  จากที่เคยทําเกษตรกรรม   ทําประมง     เปลี่ยนมาประกอบอาชีพใหม คือทําการคาขาย 
เปนเจาของกิจการ   เปนพนักงานในโรงแรม รีสอรท หรือประกอบธุรกิจตางๆมากมาย รวมทั้งมี
สถานเริงรมยสถานบันเทิงยามค่ําคืนกวา 102 แหง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี,งาน
ขอมูลขาวสาร 2546:1)  มีศูนยการคา   สงผลใหมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น  นอกจากนี้มี
การเคลื่อนยายแรงงานตางถ่ินเขามาทํางานในเกาะสมุย     ทําใหมีการผสมผสานวัฒนธรรมจาก   
ตางถ่ินมากขึ้น ทําใหสภาพสังคมในชุมชนเกาะสมุยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เมื่อมีความเจริญ
ทางดานธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้นยอมทําใหชุมชนเกาะสมุยเกิดผลดีดังที่กลาวมาแลว  แตเมื่อมอง
อีกดานหนึ่งก็สงผลดานลบได  กลาวคือทําใหวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยในเรื่องความเชื่อ 
คานิยม การแตงกาย  โดยเฉพาะในเรื่องการรักนวลสงวนตัว การเปนสุภาพสตรี เปนสุภาพบุรุษ
กําลังถูกลืมไปกับการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติ  จากนักทองเที่ยวและโดยผานการสื่อสารที่ไร
พรหมแดน  ทําใหสามารถเขาถึงส่ือตางๆ ไดงาย  เชน วารสาร โทรทัศน วิดีทัศน และอินเตอรเนต 
รวมทั้งการพบเห็นแบบอยางการแสดงพฤติกรรมตางๆที่แสดงถึงความมีอิสระ มีความเสมอภาค
ทางเพศ ในเรื่องการแตงกายที่คอนขางเปดเผยเนื้อตัว  การแสดงออกทางเพศ มีการจับมือ การโอบ
กอด การจูบกันอยางเปดเผย จนทําใหพฤติกรรมเหลานี้สามารถพบเห็นไดงาย  ทําใหวัยรุนซึ่งเปน
วัยที่มีความอยากรู  อยากเห็น  อยากทดลองมีประสบการณใหมๆอยูแลว  โดยเฉพาะเรื่องเพศ      
เกิดการเลียบแบบพฤติกรรมดังกลาวไดงาย

สถานที่ราชการอื่น ๆท่ีสําคัญ ไดแก
ที่วาการอําเภอเกาะสมุย  สถานีตํารวจภูธร  สถานีตํารวจทองเที่ยว สถานีตํารวจน้ํา           

โรงพยาบาลจํานวน 5  แหง (รัฐบาล 1 แหง และเอกชน 4 แหง)  สถานีอนามัย   ธนาคาร  8 ธนาคาร  
ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี (สมุย)  เรือนจํา   เปนตน
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลท้ังในและตางประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน ซ่ึงจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  บุคคลที่อาศัยอยูดวย และ
ประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย  ปจจัยตางๆ เหลานี้นาจะเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําให        
นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกัน  ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้

7.1    เพศ
    เพศเปนปจจัยที่แสดงถึงคานิยมที่บงบอกถึงคุณภาพ  พลังอํานาจ   และความ

สามารถตามธรรมชาติของบุคคลตามปจจัยทางพันธุกรรม (Orem 1985,อางถึงใน พิชญาภรณ       
มูลศิลป  2536:35) ในสังคมไทยใหการยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของผูชาย โดยมี
ความเชื่อวาเปนธรรมชาติของผูชายที่มีความตองการทางเพศและจําเปนตองหาทางปลดปลอย    แต
ผูหญิงกลับมิไดถูกคาดหวังจากสังคมวา เปนผูที่มีความตองการทางเพศหรือแมแตสนใจทางเพศ   
สังคมจึงมีขอกําหนดที่คอนขางเขมงวดกับผูหญิงวาตองรักนวลสงวนตัว   (นภาภรณ   หะวานนท 
2542:43)  แตในปจจุบันวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานมากขึ้น    โดยเฉพาะวัยรุนหญิงมี
ความคิดเห็นวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องไมนากลัว (สํานักงานกองทุนสนับสนุน              
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)รวมกับ สํานักวิจัยเอแบคโพล 2545:15)  และรอยละ 57  คิดวาการมี
เพศสัมพันธกอนการแตงงานไมใชเร่ืองเสียหาย  (เอมอร ณ นคร  2545:1) ซ่ึงมีผูศึกษาไวหลายทาน
ดังนี้

       ประภาพร  โอภาสวัสดิ์  (2538:บทคัดยอ)ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบรีุ ผลการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวางเพศของ   
นักเรียนกับแรงจูงใจในสังคม  ในดานเพศของนักเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การไปเที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือที่เราอารมณเพศ  และการดูภาพยนตรเราอารมณทางเพศ   
และเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศไมวาจะเปนการจับมือถือแขน  การกอดจูบหรือการรวมเพศใน  
สัดสวนที่สูงกวาเพศหญิง นอกจากนี้คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงกวาอีกดวย   จึงสรุป
ไดวา   เพศของนักเรียนมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศ

        จรรยา   ดวงแกว (2539:บทคัดยอ)  ไดศึกษา ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร   เมื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเพศของนักเรียนกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา เพศของนักเรียนมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  และเมื่อพิจารณา            
ความสัมพันธในแตละพฤติกรรมเสี่ยง พบวา เพศมีความสัมพันธทางสถิติกับการไปเที่ยว         
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สถานเริงรมย    การอานหนังสือที่กระตุนอารมณเพศ    การดูภาพยนตรกระตุนอารมณเพศ และการ
กอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม

     ศรีพัทรา จาริยวงศ  (2539:133)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรม 
ทางเพศของเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา  จากกลุมตัวอยางคนงานเยาวชน
อายุ    15-24  ป  จํานวน  286  คน   พบวา  เพศชายมีพฤติกรรมทางเพศมากกวาเพศหญิง ไดแก  
การติดตอไปมาหาสูกับเพศตรงขาม  จํานวนรอยละ 71.7 ของกลุมตัวอยาง  โดยกลุมตัวอยางที่เปน
เพศชายจะมีเพศสัมพันธกับเพื่อนตางเพศจํานวนรอยละ 51.1  บิดามารดาจึงควรมีการอบรมสั่งสอน
เร่ืองเพศอยางเปดเผยใหบุตรที่เปนเพศชายมีความรับผิดชอบ และตระหนักตอปญหาหรือผลเสียที่
จะเกิดตามมาจากการมีเพศสัมพันธในขณะที่ยังไมพรอม   โดยเฉพาะการคบเพื่อน  การเที่ยวเตร              
การดื่มสุรา ซ่ึงเปนชองทางไปสูการมีเพศสัมพันธกอนสมรสได

      อรอุษา     จันทรวิรุจ  (2544:11)   ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา เพศของนักเรียนมี         
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่นักเรียน     
เพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรอยละ 79.30 ในขณะที่นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
เพียงรอยละ 55.3  และพบวานักเรียนชายมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวา           
นักเรียนหญิง

       ณิฐินันท    วิชัยรัมย   (2545 : 100)   ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
พบวา       นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่นักเรียนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกกวานักเรียนหญิง

   จากงานวิจัยขางตน จึงสรุปไดวา นักเรียนชายมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง แตในปจจุบันคานิยมการรักนวลสงวนตัวลดลง โดยเฉพาะ
ในผูหญิงมีการยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากขึ้น  และเห็นวาเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาไมนากลัว       ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจที่จะนําปจจัยสวนบุคคลดานนี้  มาศึกษาวาจะเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนที่แตกตางกันหรือไม

7.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยอมเปนสิ่งที่บงบอกระดับสติปญญาของ       

นักเรียน   แตละคนวามีการพัฒนาความรูความสามารถทางการศึกษา และนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันไดมากนอยเพียงใด และส่ิงที่จะบงบอกถึงการมีระดับสติปญญาที่ดี/ไมดีนั้น คือการ  
แสดงออกของพฤติกรรมในดานตางๆ ของนักเรียนวาเหมาะสมหรือไม ไดแก การรับผิดชอบตอ
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ตนเอง   การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล  รวมทั้งพฤติกรรมดานเพศดวย   ดังมีผูศึกษาไวดังนี้
    ประภาพรรณ  สุวรรณ และคณะ  (2541:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนไทย ผลการศึกษา พบวา ผลการเรียนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดยกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.50   
จะมีพฤติกรรมการดื่มมากกวา กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยมากกวา  2.50

ทวีวรรณ  ชาลีเคลือ (2542:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมี           
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ พบวา         
การหนีเรียนหรือการถูกพักการเรียน มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในโรงเรียน   
สังกัดกรมสามัญศึกษา

อรอุษา    จันทรวิรุจ  (2544:118)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน คือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอย
กวา 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงถึงรอยละ 79.7 ในขณะที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูระหวาง   2.00-3.00  และมากกวา 3.00  พบเพียงรอยละ 62.3 และ  59.3   ตามลําดับ

      ณิฐินันท  วิชัยรัมย  (2545 : 102)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย พบวา      
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00         
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง    
2.01-4.00

จึงสรุปไดวา    นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการเรียนที่แตกตางกัน  
เปนสิ่งที่บงบอกระดับสติปญญาและความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในชิวีตประจําวัน  
ซ่ึงสามารถวัดไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกวาเปนประโยชนกับตนเอง หรือเปนพฤติกรรมที่เส่ียง
ตอสุขภาพ  เชน   การเอาใจใสการเรียน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา  รวมทั้งพฤติกรรม     ดานเพศดวย 
ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจนําปจจัยสวนบุคคลดานนี้มาศึกษาถึงความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวาตางกันหรือไม

7.3    คาใชจายท่ีไดรับ
     รายไดที่ไดรับของวัยรุนมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต ดานการตอบสนองตองการ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลการที่วัยรุนมีรายไดที่มากพอ  อาจทําใหวัยรุนนํารายไดนั้นไปใชจายในทางที่
ฟุมเฟอยหรือในทางที่ผิด เชน ไปซื้อบุหร่ี ไปซื้อเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล  หรือไปเที่ยว      
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สถานเริงรมยตางๆ ซ่ึงมีอยูมากมายในปจจุบัน  ซ่ึงลวนแตทําใหวัยรุนมีโอกาสเกิดมีพฤติกรรมเสี่ยง
ในการมีเพศสัมพันธได   ดังมีผูศึกษาวิจัยตอไปนี้

ประภาพร    โอภาสสวัสดิ์  (2538)   ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของนักศึกษาในจังหวัดชลบุรี   พบวา   คาใชจายที่ไดรับกับแรงจูงใจทางสังคมนั้น  มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับตัวแปรการไปเที่ยวสถานเริงรมย   และการดูภาพยนตรที่แทรกเรา
อารมณเพศในดานพฤติกรรมทางเพศ  พบวา  นักเรียนที่มีคาใชจายที่ไดรับประจําเดือนมากกวาจะ
เคยมีพฤติกรรมทางเพศในดานตางๆ ในสัดสวนที่สูงกวานักเรียนที่มีคาใชจายที่ไดรับประจําเดือนที่
นอยกวา

จรรยา  ดวงแกว (2539)  ศึกษาความรู ทัศนคติ  และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ        
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบวา คาใชจายที่ไดรับของนักเรียน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา มีความสัมพันธกับ
การดื่มสุราหรือของมึนเมา  การไปเที่ยวสถานเริงรมย และการดูภาพยนตรที่กระตุนอารมณเพศ  
โดยเฉพาะนักเรียนที่ไดรับคาใชจายประจําเดือนมากกวา 3,001 บาท จะดื่มสุราหรือของมึนเมา    
รอยละ 66.7  สวนนักเรียนที่ไดรับคาใชจายประจําเดือนนอยกวา 1,000 บาท จะดื่มสุราเพียง รอยละ  
43.6 เทานั้น

ขวัญชนก   ศิริวัฒนกาญจน (2541:90)  ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปจจัยที่
สามารถรวมทํานายการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหญิงโสด  ในสังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดอุดรธานี  พบวา คาใชจายที่ไดรับ ไมมีความสัมพันธกับการรวมเพศของกลุมตัวอยาง

อรอุษา  จันทรวิรุจ (2544:117)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ   พบวา   คาใชจายที่ไดรับในการ
เรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   คือ นักเรียน
ที่ไดรับคาใชจายในการเรียนสูง  มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้นโดยพบวานักเรียน
ที่ไดรับคาใชจายในการเรียนมากกวา 50 บาท /วัน มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวา    
นักเรียนที่ไดรับคาใชจาย  41-50 บาท /วัน   และนอยกวาหรือเทากับ 40 บาท/วัน

ณิฐินันท    วิชัยรัมย   (2545 : 103)    ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย   
พบวา   นักเรียนที่มีคาใชจายที่แตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือน 1,001-2,000  บาทตอเดือน  มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ  1,000 บาท
ตอเดือน
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จากงานวิจัยขางตน  สรุปไดวา การไดรับเงินเปนคาใชจายของนักเรียนที่แตกตาง
กันแสดงถึงการมีอํานาจในการซื้อบริการตางๆ ในปจจุบันมีการรับวัฒนธรรมตางประเทศเขามา  
เกิดการเลียนแบบตามแฟชั่น ทําใหวัยรุนเกิดคานิยมเนนไปทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสื้อผา            
การแตงกาย และการเที่ยวกลางคืน ทําใหมีการใชจายอยางฟุมเฟอย และมีแหลงบริการตาง ๆ ที่เปน
อบายมุขมีมากมาย  ที่สามารถชักจูงใหหนุมสาวไปใชบริการ  อาจนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตางๆได รวมทั้งดานเพศดวย  ดังนั้น จึงเปนปจจัยสวนบุคคลอีกปจจัยหนึ่ง  ที่นาสนใจศึกษาถึง
ความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวาแตกตางกันหรือไม

7.4  บุคคลท่ีพักอาศัยอยูดวย
   การมีครอบครัวอยูรวมกันพรอมหนาทั้งบิดามารดา ยอมทําใหนักเรียนวัยรุนรูสึก     

อบอุน มีความใกลชิดและมีความผูกพันกัน อีกทั้งยังเปนที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาและยังสามารถอบรม
ส่ังสอนบุตรหลานได   แตถาครอบครัวใดมีการทะเลาะเบาะแวงหรือแตกแยก ทําใหครอบครัวขาด
ความอบอุน  ทําใหวัยรุนออกไปแสวงหาความรักความอบอุนนอกบาน  อาจนําไปสูพฤติกรรม  
เสี่ยงดานตางๆ ได   โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงมีผูศึกษาไวดังตอไปนี้

อัญชลี คติอนุรักษ (2535:65) ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติด         
เชื้อเอดสในนักศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา  สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความ
สัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ   โดยนักศึกษาที่บิดามารดาไมไดอยูรวมกัน บิดามารดาแยกกัน     
หยากัน หรือ   เสียชีวิตมีเพศสัมพันธมากกวานักศึกษาที่ยังมีบิดามารดาอยูรวมกัน

ยัง  และคณะ  (Young  and others 1981,อางถึงใน จุฬารัตน  หาวหาญ 2539:39) 
ไดศึกษาผลของโครงสรางครอบครัวสองแบบ คือ  ครอบครัวที่มีพอและแม  และครอบครัวที่มีพอ
หรือแมเพียงอยางเดียวตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบอายุที่มี            
เพศสัมพันธครั้งแรก  ความถี่ของการมีเพศสัมพันธและสถานะความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ของ  
วัยรุน  พบวา วัยรุนชายที่ครอบครัวมีพอและแมมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธนอยกวา วัยรุน
ชายที่ครอบครัวมีพอหรือแมเพียงอยางเดียว  และมีอายุมากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539:บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร จาก            
กลุมตัวอยางนักเรียนชายจํานวน 434  คน พบวา  ที่พักในปจจุบันมีความสัมพันธตอการมี           
เพศสัมพันธของนักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยผูที่มีเพศสัมพันธมากที่สุด คือ ผูที่อยู
หอพัก    รองลงมาคือ เชาบานอยูกับญาติ  และพักกับผูปกครอง   ตามลําดับ

ดารุณี    ภูษณสุวรรณศรี  (2540 :127)   ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี        
เพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
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กรุงเทพมหานคร  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีลักษณะที่พักอาศัยอยูตามลําพังคนเดียวมีแนวโนมจะมี
เพศสัมพันธกอนสมรสมากกวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการพักอาศัยกับบุคคลอื่น

รัตนา พุมสุวรรณ (2544:79-80) ไดศึกษาคานิยมตอพฤติกรรมทางเพศของ        
นักเรียนปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง  พบวา  นักศึกษาที่มี
ที่พักอาศัยตางกันมีคานิยมตอพฤติกรรมทางเพศไมแตกกัน

วรรณวิมล    สุรินทรศักดิ์   (2546:32)  ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
ของวัยรุนในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง  12-24 ป สถานภาพโสด  
จํานวน 581 คน   พบวา  กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับเพื่อนตามลําพังรอยละ 22  
และกลุมที่ไมเคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับบิดามารดาสูงถึงรอยละ  67.5
              จากงานวิจัยขางตน   สรุปไดวา  การมีสภาพครอบครัวที่อยูพรอมกันทั้งบิดา
มารดานั้น   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของวัยรุน   โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   
เนื่องจากวัยรุนที่ไมไดอยูกับบิดามารดา หรืออยูกับบุคคลอื่นนั้นทําใหมีความรัก ความผูกพัน ความ
สนใจ หวงใยกันนอย  จึงออกไปหาความรักความผูกพันนอกบานแทน อาจนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธได ในทางตรงขาม  วัยรุนที่อาศัยอยูกับบิดามารดายอมมีความรัก ความอบอุน        
ความผูกพัน  หวงใย  และไดรับการดูแลเอาใจใส  และใหคําแนะนําไดมากกวา  ยอมทําใหสามารถ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได    ดังนั้น จึงเปนปจจัยสวนบุคคล
อีกปจจัยหนึ่ง ที่นาสนใจศึกษาถึงความแตกตางของการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวาตางกันหรือไม

7.5  ประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย
 การเขาถึงแหลงสถานเริงรมยหรือสถานบริการ ไดแก  ดิสโกเธค ผับ คาราโอเกะ 

บารเบียร เปนตน การเคยไปเที่ยวในสถานเริงรมยของนักเรียนนั้นทําใหไดพบเห็นแบบอยางที่มีทั้ง
เหมาะสมและไมเหมาะสม พบเห็นเพื่อนรวมวัยที่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล พบเห็น            
เพศตรงขามที่แตงกายในลักษณะที่ยั่วยุอารมณเพศ  และอยูในบรรยากาศที่เปนใจ  มีการจับมือ การ
โอบกอด การจูบ  การเลาโลม ประกอบกับการมีแรงขับทางเพศ (sex drive) ของตัววัยรุนเอง ทําให
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้นได  นอกจากจะเปนแหลงที่ปลุกเราอารมณทางเพศแลว        
ยังเปนแหลงที่ซอนเรน  การขายบริการทางเพศ   อันจะสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี          
เพศสัมพันธมากขึ้น  ดังมีผูศึกษาวิจัยไวดังนี้

ชวนชม   สกนธรัตน (2538,อางถึงใน จุฬารัตน  หาวหาญ 2539:100)  จัดโครงการ
ใหการศึกษาและบริการเกี่ยวกับสุขภาพของภาวะเจริญพันธและการคุมกําเนิดสําหรับวัยรุน และ  
วัยหนุมสาวในจังหวัดขอนแกน  พบวา กลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยวบารและไนตคลับหรือ          
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สถานเริงรมยอ่ืนๆ รอยละ  40.8  เคยมีเพศสัมพันธมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวบาร และ
ไนตคลับ หรือสถานเริงรมยอ่ืนๆ   ซ่ึงพบวาเคยมีเพศสัมพันธเพียง รอยละ 10.0

จันทรแรม  ทองศิริ  (2539:69) ไดศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
ในอําเภอเมือง ในจังหวัดนาน  พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางมีปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุน คือ   การเคยเขาไปเที่ยวในสถานเริงรมย  หรือสถานบริการทางเพศรอยละ 61.3

ปวีณา   สายสูง ( 2541:60)   ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนาน   พบวา  กลุมตัวอยางเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย รอยละ 77.1  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อรอุษา   จันทรวิรุจ (2544:130)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ   พบวา   กลุมตัวอยางไมเคยไป
เที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 80.9    เคยไปเที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 19.1   และเมื่อพิจารณากลุมที่เคย
ไปเที่ยวสถานเริงรมย พบวา กลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ    
รอยละ 24.4   ในขณะที่กลุมไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธรอยละ 1.9

ณัฐพร     สายพันธ  (2546:34)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวยัรุนในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร  พบวา กลุมที่ไมเคยมีเพศสัมพันธมีคะแนนต่ํากวากลุมที่เคยมีเพศสัมพันธ  กลาวคือ รอยละ 
12.2    และรอยละ 12.8   ตามลําดับ    และเมื่อจําแนกรายขอ  พบวา  กลุมที่ไมเคยมีเพศสัมพันธไม
เคยไปเที่ยวสถานเริงรมยตางๆ   มีรอยละที่สูงกวากลุมที่เคยมีเพศสัมพันธทุกขอ

จากงานวิจัยขางตน    จึงสรุปไดวา การเคยไปใชบริการสถานเริงรมยของวัยรุน
นั้น ยอมสงผลใหมีการเรียนรูทางสังคม เห็นตัวแบบที่เหมาะสมและที่ไมเหมาะสม และไดพบเห็น
ส่ิงที่กระตุนอารมณเพศในระดับที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดการเลียบแบบพฤติกรรมเหลานั้นได
แตกตางเชนเดียวกัน  ผูวิจัยจึงสนใจนําปจจัยสวนบุคคลดานนี้ มาศึกษาวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนแตกตางกันหรือไม

โดยสรุปจากศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงการศึกษาที่
ผานมานั้นจะเนนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนสวนใหญ  
แตยังขาดการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน โดยเฉพาะ
ปจจัยทางจิตวิทยา  แตในปจจุบันปรากฏวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั้นเกิดขึ้นในทุกกลุมอายุ         
ของวัยรุน   โดยพบวาวัยรุนไทย อายุ 13-15 ป กวาครึ่งเคยมีเพศสัมพันธแลวโดยเฉพาะมีแนวโนม
สูงมากขึ้นและมีอายุนอยลงตามลําดับ   แตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ยังเปน       
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กลุมเสี่ยงซ่ึงควรหาทางปองกันใหมากขึ้น  เนื่องจากเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิตโดยเฉพาะการมี
เปาหมายที่แนนอนดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเปนอนาคตของตัววัยรุนเอง ครอบครัว 
สังคม และอนาคตของชาติ  ถึงแมวาจะมีพัฒนาการทางเพศอยางสมบูรณพรอมจะมีเพศสัมพันธ 
หรือสามารถที่จะมีบุตรไดแตสังคมไทยยังไมยอมรับ ทั้งยังตองการคําปรึกษาแนะนําจากพอแมใน
เรื่องเพศที่ถูกตอง เร่ืองการปฏิบัติตัวตอเพศตรงขามที่เหมาะสม   และที่สําคัญพอแมจะตอง
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  จะทําใหวัยรุนกลุมนี้เติบโตเปนลูกที่มีดีสรางสรรคสังคมใหมี      
คุณภาพตอไป

อยางไรก็ตาม หากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี             
เพศสัมพันธนั้น ยอมขึ้นอยูกับบริบทหรือปจจัยหลายประการ  และในการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการ     
คนหาปจจัยเสี่ยง (risk  factors) ของนักเรียน   เพื่อลดปจจัยเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธใหนอยลงและ
หาทางเพิ่มปจจัยปองกัน (protective factors)ใหเกิดมากขึ้น  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา ปจจัยดานการควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว           
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน       
นาจะเปนตัวทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย         
ในชุมชนเกาะสมุย    จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย    ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

1.     เพศ
2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.     คาใชจายที่ไดรับ
4.    บุคคลที่อาศัยอยูดวย
5.   ประสบการณการใชบริการ
       สถานเริงรมย

1. การควบคุมตนเอง
2.    ความสัมพันธในครอบครัว
3.    ความคิดเห็นตอการใชบริการ

สถานเริงรมย
4.   ความคิดเห็นตอการมี
      เพศสัมพันธในวัยเรียน

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3   

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา    (Descriptive  Research) โดยศึกษาพฤติกรรม
เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย     เพื่อใหการวิจัย
ครั้งนี้มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดระเบียบ                
วิธีดําเนินการวิจัยไว   ดังตอไปนี ้
 1.    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        2.    ตัวแปรที่ศึกษา 
        3.    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        4.    การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
        5.    การเก็บรวบรวมขอมูล 
        6 .   การวเิคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากร  ในการศกึษาครั้งนี้  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปการศึกษา 2547  ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนเกาะสมุย จํานวน      
2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนเกาะสมุยซ่ึงมนีักเรียน 379 คน และโรงเรยีนทีปราษฎรพิทยามีนกัเรียน      
199  คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 578 คน (โรงเรียนเกาะสมุย,งานเวชระเบียน 2547:1-2 ;โรงเรียน         
ทีปราษฎรพิทยา, งานเวชระเบียน  2547:1-2)  

      กลุมตัวอยาง  ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547  ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนเกาะสมุย จํานวน          
2  โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนเกาะสมุยจํานวน 155 คน  และโรงเรียนทีปราษฎรพิทยา จํานวน         
81   คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น   236  คน   โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  
(Yamane 1988 ,อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2543:284-285) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95      
ยอมใหคลาดเคลื่อนได รอยละ 5     โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

                   n           =           N 
                                                1+N(e)2 

  n =  ขนาดตัวอยาง 
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     N      =   จํานวนประชากร 
     e      =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กาํหนดให e = 5%) 
 

แทนคาในสูตร        n      =                 578 
                                1+[ 578(0.05 )2] 

       =         236.40 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงไดกลุมตัวอยางจํานวน      236    คน  

      การวิจยัคร้ังนี้ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ (Stratified Random Sampling)  
ตามสัดสวนของโรงเรียนชั้นเรียน  เพศ  โดยสุมตัวอยางและสุมรายชือ่นักเรียน โดยวิธีการจับฉลาก
รายช่ือนักเรยีนตามสัดสวนที่คํานวณได   ดังรายละเอยีดใน   ตารางที่ 1 
 

ตารางที่  1     แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวจิัย 
 

กลุมประชากร(คน) กลุมตัวอยาง(คน)  

ช่ือโรงเรียน ระดับชั้
น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ม.4 80 80 160 32 33 65 
ม.5 45 75 118 18 31 49 

1. โรงเรียนเกาะสมุย 

ม.6 43 58 101 17 24 41 
ม.4 48 28 76 20 11 31 
ม.5 28 40 68 12 16 28 

2. โรงเรียนทปีราษฎรพิทยา 

ม.6 27 28 55 11 11 22 
รวม  578  236 

 

 ตัวแปรที่ใชศึกษา 
      ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย   ประกอบดวยตัวแปรตน  และตัวแปรตาม  ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้  
              1.   ตัวแปรตน  ไดแก   
                    1.1  ปจจัยสวนบุคคล     

              1.1.1  เพศ   ไดแก 
  -    เพศชาย 

 -    เพศหญิง   
              1.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบงเปน  3  กลุม ไดแก 

- คะแนนเฉลี่ยไมเกิน  2 .00            
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- คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2 .01-3.00         
-      คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.01-4.00                

 1.1.3  คาใชจายที่ไดรับ     แบงเปน  2  กลุม ไดแก 
- ไมพอใชจาย             
- พอใชจาย  

                     1.1.4  บุคคลที่อาศัยอยูดวย   แบงเปน 4  กลุม ไดแก 
- บิดามารดา  
- บิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว 
- ญาติ   พี่นอง                                   
- ผูอ่ืนที่ไมใชญาติ  

       1.1.5  ประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย ในระยะเวลา 6 เดือนที่   
ผานมา (กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2547)   โดยแบงเปน  4  กลุม  ไดแก 

- ไมเคย                                       
-  เคยไปไมเกิน  3  ครั้ง    
-  เคยไประหวาง 4-10   ครั้ง            
- ไปเปนประจํามากกวา   10  คร้ัง 

1.2     การควบคุมตนเอง       
1.3     ความสัมพันธในครอบครัว 
1.4     ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย   
1.5 ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 

 2.   ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน  ประกอบดวย 
2.1 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 
2.2 การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศ 
2.3 การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกีย่วของ      รวมทั้ง
ขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียน ครู อาจารยในสถานศกึษาที่เกีย่วของ โดยแบบสอบถามดังกลาว  
แบงเปน   6   สวน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
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       สวนท่ี   1   แบบสอบถาม  ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก  เพศ   ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ   บุคคลที่อาศัยอยูดวย    และประสบการณการใชบริการสถาน
เริงรมย   ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดตรวจสอบรายการ ( Check  list)   จํานวน  5  ขอ 

 

 สวนที่ 2  แบบสอบถามการควบคุมตนเอง   ประกอบดวยขอคําถามทัง้หมด   28 ขอ   
ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  มี 5 ระดบั        
ตามแนวคิดของลิเคอรท ( Likert)   ดังนี ้
 จริงมากที่สุด หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงมากที่สุด 
 จริงมาก หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงมาก 
 ปานกลาง        หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงเพียงครึ่งเดยีว 
 ไมจริง         หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงเพียงเล็กนอย 
 ไมจริงมากที่สุด   หมายถึง     ขอความนั้นไมเปนความจรงิ 

               ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมี
การควบคุมตนเอง จะไดคะแนนจาก  5   ถึง  1    สําหรับคําตอบที่เปนความจริงมากที่สุดถึงไมเปน
ความจริงมากที่สุด   ตามลําดับ     สวนขอความที่ตรงขามกันจะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบที่ได
คะแนนมากจะเปนผูที่มีการควบคุมตนเองไดมากกวา ผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา    

 สวนที่ 3  แบบสอบถามความสัมพันธในครอบครัว ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด   
16    ขอ          ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)     ม ี
5    ระดับ ดังนี้      
 จริงมากที่สุด หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงมากที่สุด 
 จริงมาก หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงมาก 
 ปานกลาง        หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงเพียงครึ่งเดยีว 
 จริงนอย        หมายถึง     ขอความนั้นเปนความจริงเพียงเล็กนอย 
 ไมจริง                 หมายถึง     ขอความนั้นไมเปนความจรงิ 
           ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ขอ   ขอความที่แสดงถึงการมีความสัมพันธที่ดีในครอบครัว  
จะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับขอความที่ตอบวาเปนความจริงมากที่สุดถึงไมเปนความจริง      
ตามลําดับ  สวนขอความที่ตรงขามกันจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูทีม่ี
ความสัมพันธในครอบครัวท่ีดีกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย    

 สวนที่ 4    แบบสอบถามความคิดเห็นตอใชการบริการสถานเริงรมย   ประกอบดวยขอ
คําถามทั้งหมด 10 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales)  มี  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท ( Likert )   ดังนี ้
 เห็นดวยอยางยิ่ง    หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
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 เห็นดวยคอนขางมาก   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นคอนขางมาก 
 เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเหน็เพียงครึ่งหนึง่ 
 เห็นดวยเล็กนอย   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเหน็เพียงเล็กนอย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง      ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็น 

              ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมี
ความคิดเห็นในทางที่ดีตอใชบริการสถานเริงรมยจะไดคะแนนจาก  5  ถึง 1 สําหรับขอความที่   
ตอบวาเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงขามกันจะไดคะแนน
กลับกัน  ผูตอบที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูที่มีความคิดเห็นในทางที่ดีตอใชการบริการสถานเริงรมย
มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย  

 สวนท่ี  5  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ประกอบดวย   
ขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales)  มี  5  ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท ( Likert)   ดังนี ้
 เห็นดวยอยางยิ่ง    หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
 เห็นดวยคอนขางมาก   หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นคอนขางมาก 
 เห็นดวยปานกลาง    หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเพยีงครึ่งหนึ่ง 
 เห็นดวยเล็กนอย    หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเพยีงเล็กนอย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง      ขอความนั้นไมตรงกบัความคิดเห็น 

              ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมี
ความคิดเห็นในทางที่ดีตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน จะไดคะแนนจาก  5  ถึง 1  สําหรับขอความ
ที่ตอบวาเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ตามลําดับ  สวนขอความที่ตรงขามกันจะได
คะแนนกลับกัน  ผูตอบที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูที่มีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียนมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย  
 

 สวนที่  6  แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   ประกอบดวยขอคําถาม 
ทั้งหมด    18  ขอ    ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา   (Rating 
Scales)  มี   4  ระดับ  ดังนี้ 
 ปฏิบัติมาก  หมายถึง       ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเกนิกวา  4  คร้ัง/ เดือน 
 ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง       ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้น  3-4  คร้ัง/ เดือน 
 ปฏิบัตินอย  หมายถึง       ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1-2 คร้ัง/ เดือน 
 ไมเคยปฏิบัต ิ หมายถึง       ผูตอบไมเคยปฏบิัติพฤติกรรมนั้นเลยสักครั้ง 

 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง    1   ตัวเลือก     เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการมี 
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธจะไดคะแนนจาก   4    ถึง    1    สําหรับคําตอบที่ตอบวาปฏิบัติ 
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พฤติกรรมนั้นมากถึงไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย ตามลําดับ  สวนขอความที่ตรงขามกันจะได
คะแนนกลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวาผูที่
ตอบไดคะแนนนอย  
   

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และพัฒนาเครื่องมือ
ขึ้นเอง  โดยมขีั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี ้
 1.  ผูวิจยัศึกษาทฤษฎี  แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตํารา วรรณกรรม และงานวจิยัที่
เกี่ยวของ รวมถึงการสัมภาษณครู อาจารย นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมยุและ        
ผูเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ 
  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
  3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา   ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ       
การวิจยั และตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะตวัแปร  

4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4.1    ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา   (content validity)  นําแบบสอบถาม     

ที่ผูวิจัยสรางขึน้   เสนออาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธและผูทรงคุณวุฒ ิ  รวมทั้งส้ิน  5  ทาน  เพื่อ     
ขอคําแนะนาํและตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวดั     รวมทั้ง   
ความเหมาะสมในสํานวนภาษา 
          4.2   หาคาความเชื่อมั่น (reliability) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น   และไดรับการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับนักเรียนในโรงเรียนเกาะสมุย และโรงเรยีน
ทีปราษฎรพิทยา  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  30  คน 
                                        4.2.1 หาคาความเชื่อมั่น  (reliability) ของแบบสอบถามการควบคุมตนเอง     
ความสัมพันธในครอบครัว     ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย      ความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของ   
ครอนบาค  (Cronbach’s alpha coefficient)   โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร   ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ดังนี้ 

                             การควบคุมตนเอง     วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ  .9603 
                             ความสัมพันธในครอบครัว วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ .6747 
                        ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  วิเคราะหคาความเชื่อมั่น   

ไดเทากับ  .7530 
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                          ความคิดเหน็ตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน วเิคราะหคาความ
เชื่อมั่นไดเทากับ  . 8966 

   พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ      วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 
เทากับ  . 9477  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
             การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ดวยการ
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยดําเนินการ   ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดไว  
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  ไปดําเนนิการเก็บขอมลูกับกลุมตัวอยาง         
ดวยตัวเอง ไดแก นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  ตามจํานวนที่เทียบสัดสวน
ไวในแตละโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน   236  คน  เมือ่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และสามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดทั้ง   236    ชุด 
 3.    นําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล   และลงรหัสในคูมือลงรหัส 
 4.    ผูวิจัยไดเพิ่มขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบสอบถาม            พรอมทั้งไดสัมภาษณ   
อยางไมเปนทางการกับ ครู อาจารย และกลุมตัวอยางบางสวน  และไดนําขอมูลดังกลาวมาเปน    
ขอมูลสนับสนุน  เพื่อผลการวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและมีมุมมองที่กวางขึ้น 
               

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางพฤติกรรมศาสตร

และสังคมศาสตร   ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่
ไดรับ บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย โดยใชการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละ (%) 
   2.  การวิเคราะหระดับ  การควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว    ความคิดเห็น
ตอการใชบริการสถานเริงรมย ความคิดเหน็ตอการมีเพศสัมพันธในวยัเรียน และพฤตกิรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพนัธของนักเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย (X)  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  กําหนด
เกณฑการประเมินผลและแปลความหมายคะแนนของตัวแปรตางๆ  ดังนี้ 
         2.1    การแปลความหมายคะแนนการควบคุมตนเอง  ผูวิจยัใชเกณฑการประเมิน
ตามเกณฑของเบสท (Best 1981:179)    ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ย    1.00 - 1.49    หมายถึง   มีการควบคุมตนเองอยูในระดับนอยที่สุด  
  คาเฉลี่ย    1.50 - 2.49   หมายถึง    มีการควบคุมตนเองอยูในระดับนอย  
  คาเฉลี่ย    2.50-  3.49   หมายถึง    มีการควบคุมตนเองอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย    3.50- 4.49    หมายถึง    มีการควบคุมตนเองอยูในระดับมาก  

  คาเฉลี่ย    4.50-  5.00   หมายถึง    มีการควบคุมตนเองอยูในระดับมากที่สุด 
  2.2  การแปลความหมายคะแนนความสัมพันธในครอบครัว  ผูวิจยัใชเกณฑการ
ประเมินตามเกณฑของเบสท (Best 1981:179)    ดังนี ้

  คาเฉลี่ย   1.00 - 1.49  หมายถงึ  มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดบัไมด ี
  คาเฉลี่ย   1.50 - 2.49  หมายถงึ  มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดบัไมคอยดี  
  คาเฉลี่ย   2.50- 3.49  หมายถงึ  มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดบัปานกลาง 
  คาเฉลี่ย   3.50- 4.49  หมายถงึ  มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดบัดี  

  คาเฉลี่ย   4.50- 5.00  หมายถงึ  มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดบัดีมาก 
  2.3  การแปลความหมายคะแนนความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย    และ
ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑของเบสท    
(Best 1981:179)    ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย   1.00 -1.49   หมายถงึ  มีความคิดเห็นอยูในระดบัไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  คาเฉลี่ย   1.50-2.49   หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยเล็กนอย  
  คาเฉลี่ย  2.50 -3.49   หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยปานกลาง  
  คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยคอนขางมาก  
  คาเฉลี่ย  4.50 -5.00  หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยอยางยิ่ง  

  2.5  การแปลความหมายคะแนนพฤตกิรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน    
ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณจากสูตรอันตรภาคชั้น (กัลยา วาณิชยบัญชา  2539:27)    ดังนี้ 
  

  อันตรภาคชั้น    =     คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสุด 
                         จํานวนชัน้ 
           =       4 -1 
              4 
      =      0.75 
 

       คาเฉลี่ย  1.00-1.75  หมายถึง   มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อยูในระดบั
นอยที่สุด 

        คาเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถงึ  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ อยูในระดับนอย 
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       คาเฉลี่ย 2.51- 3.25   หมายถึง   มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพนัธ  อยูในระดบั     
ปานกลาง 
       คาเฉลี่ย 3.26 -4.00   หมายถึง    มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพนัธ  อยูในระดบั
มาก 
 3.  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพนัธของนักเรียน
ที่มี เพศ  คาใชจายทีไ่ดรับแตกตางกนัโดยใชการทดสอบคาที ( t-test)   สวนผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียน บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยที่แตกตางกัน  โดยใช
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA ) และหากพบความแตกตางอยางมี    
นัยสําคัญทางสถิติ   ผูวิจยัทาํการทดสอบหาความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Schaffe´)   
  4. วิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน    
ไดแก  การควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย 
และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ   (Stepwise  Multiple  Regression Analysis)   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย”   ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน
236  คน   นํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห   โดยการใชตารางประกอบคําบรรยาย
แบงออกเปน  4   ตอน    ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่  1    การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน
ชุมชนเกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง      ความสัมพันธในครอบครัว         
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  และ    
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี              
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย     จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  บุคคลที่อาศัยอยูดวย      และประสบการณใน
การใชบริการสถานเริงรมย

ตอนที่    4    การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  การควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนที่
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชน
เกาะสมุย

สัญญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล   และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

Y แทน พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
X1 แทน การควบคุมตนเอง
X2 แทน ความสัมพันธในครอบครัว

99

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

X3 แทน ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย
X4 แทน ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df แทน องศาอิสระ (Degree of  Freedom)
SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาความเบี่ยงเบน

(Sum of  Square)
MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean  Square)
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t- distribution
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F-distribution
Sig แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance)
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  R)
R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย    (R  Square)
Adj R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square )
R2 Change แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ
b แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression  Coefficients)
Beta แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

(Standardized Regression  Coefficients )
S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย

(Standard   Error   of    the  Estimate)

ตอนที่ 1     การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ชุมชนเกาะสมุย   อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี

ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ประกอบดวย
เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คาใชจายที่ไดรับ บุคคลที่อาศัยอยูดวย   และประสบการณในการใช
บริการสถานเริงรมย  วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ และคารอยละ  ดังรายละเอียดตามตารางที่  2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

ตารางที่  2    แสดงจํานวนและรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
                     ชุมชนเกาะสมุย

จํานวน
ปจจัยสวนบุคคล คน รอยละ

เพศ                                     1.   ชาย
                                            2.   หญิง

110
126

46.6
53.4

รวม 236 100.00
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      1.  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00
                                            2.  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00
                                            3.  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01- 4.00

67
141
28

28.4
59.7
11.9

รวม 236 100.00
คาใชจายที่ไดรับ                 1.  ไมพอใชจาย

2.   พอใชจาย
23

213
9.7

90.3
รวม 236 100.00

บุคคลที่อาศัยอยูดวย           1.    บิดา มารดา
2. บิดา หรือมารดาเพียงผูเดียว
3. ญาติ พี่นอง
4.    ผูอ่ืนที่ไมใชญาติ

113
77
41
5

47.9
32.6
17.4
2.1

รวม 236 100.00
ประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย

 1.   ไมเคย
 2.   เคยไปไมเกิน  3  ครั้ง

                                            3.   เคยไประหวาง 4-10 ครั้ง
 4.   ไปเปนประจํามากกวา  10  คร้ัง

20
91
94
31

8.5
38.6
39.8
13.1

รวม 236 100.00

จากตารางที่  2  พบวา    กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  126   คน  คิดเปน
รอยละ 53.4   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00 จํานวน 141  คน
คิดเปนรอยละ  59.7       คาใชจายที่ไดรับนั้นสวนใหญมีพอใชจาย   จํานวน   213    คน    คิดเปน
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รอยละ 90.3   บุคคลที่พักอาศัยอยูดวยนั้นสวนใหญอยูรวมกับบิดามารดาจํานวน  113 คน คิดเปน
รอยละ 47.9  และสวนใหญมีประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย ในระยะเวลา 6 เดือน
ที่ผานมาเคยไประหวาง   4-10 ครั้ง   จํานวน   94  คน  คิดเปนรอยละ 39.8

เนื่องจากขอมูลของบุคคลที่อาศัยอยูดวยของกลุมตัวอยางบางกลุมที่เก็บรวบรวมไดมี
จํานวนนอยเกินไป  ทําใหจํานวนกลุมตัวอยางแตกตางกันมาก  ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม  ดังรายละเอียด
ในตารางที่    3

ตารางที่  3    แสดงจํานวนและรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
                     ชุมชนเกาะสมุย   โดยจําแนกตามบุคคลที่อาศัยอยูดวย

จํานวน
ปจจัยสวนบุคคล

คน รอยละ
บุคคลที่อาศัยอยูดวย           1.    บิดา มารดา

2. บิดา หรือมารดาเพียงผูเดียว
                                            3.   ญาติ พี่นองและผูอ่ืนที่ไมใชญาติ

113
77
46

47.9
32.6
19.5

รวม 236 100.00

จากตารางที่  3    ผูวิจัยไดรวบรวมกลุมตัวอยางที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวยได    พบวา     
กลุมตัวอยางมีบุคคลที่พักอาศัยอยูดวยสวนใหญอยูรวมกับบิดามารดาจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 
47.9  รองลงมาคือ อาศัยอยูกับบิดา มารดาเพียงผูเดียว จํานวน 77  คน คิดเปนรอยละ  32.6 และ 
อาศัยอยูกับญาติพี่นองและผูอ่ืนที่ไมใชญาติ  จํานวน 46 คน    คิดเปนรอยละ  19.5

ตอนที่   2     การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง    ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอ
การใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    และพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย
                    การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง    ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอ
การใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    และพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย วิเคราะหโดยใชการ       
แจกแจงความถี่ คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4
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ตารางที่   4   แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และคาระดับ   การควบคุมตนเอง
ความสัมพันธในครอบครัว   ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็น
ตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย

ตัวแปร X S.D. คาระดับ
1. การควบคุมตนเอง
2.    ความสัมพันธในครอบครัว
3.   ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย
4.   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
5.   พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

3.8307
3.8067
3.3169
3.1371
1.9908

.6731

.5703

.6869

.5525

.5078

มาก
ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

จากตารางที่ 4  พบวา  การควบคุมตนเอง อยูในระดับมาก ความสัมพันธในครอบครัว
อยูในระดับดี ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียนอยูในระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย

ตอนที่   3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คาใชจายที่ไดรับ  บุคคลที่อาศัยอยูดวย   และประสบการณการใช
บริการสถานเริงรมย

3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนัก
เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย โดยจําแนกตาม  เพศ  และคาใชจายที่ไดรับ โดยใช
การทดสอบคาที   ( t-test)        ดังรายละเอียดตามตารางที่  5 และ 6
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ตารางที่  5     แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย   จําแนกตามเพศ

เพศ n X S.D. t
1.  ชาย
2.  หญิง

110
122

2.1571
1.8457

.4919

.4778
4.926**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่   5   พบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุยที่มีเพศ     

แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยพบวา  นักเรียนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง ( X = 2.157 และ       
X = 1.8457 ตามลําดับ)

ตารางที่  6     แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย   จําแนกตามคาใชจายที่ไดรับ

คาใชจายที่ไดรับ n X S.D. t
1. ไมพอใชจาย
2.  พอใชจาย

23
213

2.0604
1.9833

.5586

.5029
-.691

จากตารางที่   6  พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย   ที่มีคาใชจาย
ที่ไดรับแตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน

3.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย โดยจําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคคลที่
อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย   โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว   (One- way ANOVA)   และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ   Scheffe´ ดังรายละเอียดตามตารางที่  7  ถึงตารางที่   9
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ตารางที่  7   แสดง คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย          จําแนกตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n X S.D. ระดับ
1. คะแนนเฉลี่ยไมเกิน  2.00
2. คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00
3. คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00

67
141
28

2.1385
1.9425
1.8810

.5257

.4945

.4713

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่  7  พบวา   เมื่อพิจารณาความแตกตาง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา 
นักเรียนทั้ง  3  กลุม มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อยูในระดับปานกลาง

ตารางที่    8 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
                     ศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย      จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

แหลงความแปรปรวน df SS MS. F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
233

2.128
58.472

1.064
.251 4.240*

รวม 235 60.600

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8   พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกัน       มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05     จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe´)            
ดังรายละเอียดในตารางที่   9
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ตารางที่   9 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   ของนักเรียนมัธยมศึกษา
                    ตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน เมื่อ
                    จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe´)

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระหวาง

3.01-4.00
 ( X =1.8810)

คะแนนเฉลี่ย
ระหวาง

2.01-3.00
( X =1.9425)

คะแนนเฉลี่ย
ไมเกิน
2.00

( X =2.1385)
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00  ( X =1.8810)
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00  ( X =1.9425)
คะแนนเฉลี่ยไมเกิน  2.00           ( X =2.1385)

-
 .0615
.2575

-
.1960* -

*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
จากตารางที่ 9 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย กลุมที่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไมเกิน  2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวากลุม
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

ตารางที่  10  แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     และคาระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในชุมชนเกาะสมุย          จําแนกตาม
บุคคลที่อาศัยอยูดวย

บุคคลที่อาศัยอยูดวย n X S.D. ระดับ
1.  บิดา  มารดา
2.  บิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว
3. ญาติ พี่นองและผูอ่ืนที่ไมใชญาติ

113
77
46

1.8923
2.0794
2.0854

.4857

.4622

.5933

นอย
นอย
นอย

จากตารางที่  10  พบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย  โดยท่ีนักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดามารดามีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธนอยท่ีสุด   ( X =1.8923)  รองลงมาคือ นักเรียนอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา
เพียงผูเดียว  ( X = 2.0794)  และนักเรียนที่อาศัยอยูกับญาติพี่นองหรือผูอ่ืนที่ไมใชญาติ  ( X =2.0854)
ตามลําดับ
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ตารางที่  11 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
               ศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย จําแนกตามบุคคลที่อาศัยอยูดวยโดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
233

2.104
58.497

1.052
.251 4.190*

รวม 236 60.600

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่   11   พบวา   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุยกลุมที่มี

บุคคลที่อาศัยอยูดวยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ . 05    จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe´)    
ดังมีรายละเอียดในตารางที่   12

ตารางที่  12 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   ของนักเรียนมัธยมศึกษา
                    ตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน เมื่อ
                    จําแนกตามบุคคลที่อาศัยอยูดวยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe´)

บุคคลที่อาศัยอยูดวย
บิดามารดา

( X =1.89)

บิดาหรือมารดา
เพียงผูเดียว
( X =2.07)

ญาติ พี่นอง หรือ
ผูอ่ืนที่ไมใชญาติ

( X =2.08)

บิดามารดา                                   ( X =1.89)
 บิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว         ( X =2.07)
ญาติ พี่นองหรือผูอ่ืนที่ไมใชญาติ ( X =2.08)

- .1870*
-

.1922

.0518
-

*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย กลุมที่อาศัย

อยูกับบิดามารดา มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวากลุมที่อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา
เพียงผูเดียว   ( X =1.89 และ X =2.07 ตามลําดับ)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      สวนคูอ่ืน
ไมแตกตางกัน
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ตารางที่   13   แสดง คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย          จําแนกตาม
ประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย

ประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย n X S.D. ระดับ
1.   ไมเคย
2. เคยไปไมเกิน 3 คร้ัง
3. ไปเปนประจํามากกวา 10 ครั้ง
4. เคยไประหวาง  4- 10  คร้ัง

20
91
31
94

1.8083
1.9017
2.0090
2.1099

.3951

.4709

.4646

.5533

นอย
นอย
นอย
นอย

จากตารางที่ 13 พบวา เมื่อพิจารณาถึงความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย จําแนกตามประสบการณการใช
บริการสถานเริงรมย พบวา นักเรียนทั้ง 4 กลุม มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน
ระดับนอย

ตารางที่  14  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย      จําแนกตามประสบการณการใชบริการสถาน
เริงรมย โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
232

2.732
57.868

.911

.249 3.652*

รวม 235 60.600

*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
จากตารางที่ 14 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ที่มี         

ประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ         
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
ดวยวิธีการของเชฟเฟ   (Scheffe´)      ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
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ตารางที่  15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   ของนักเรียนมัธยมศึกษา
                    ตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน เมื่อ
                    จําแนกประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย ดวยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe´)

ประสบการณการใชบริการ
สถานเริงรมย

ไมเคย

( X =1.80)

เคยไป
ไมเกิน
3  คร้ัง

( X =1.90)

ไปเปน
ประจํามาก
กวา 10  คร้ัง
( X =2.00)

เคยไป
ระหวาง

 4-10  ครั้ง
( X =2.10)

ไมเคย                                      ( X =1.80)
เคยไปไมเกิน  3  ครั้ง               ( X =1.90)
ไปเปนประจํามากกวา 10  คร้ัง ( X =2.00)
เคยไประหวาง 4-10  คร้ัง         ( X =2.10)

- .0933
-

.2006

.1073
-

.3016
.2082*
.1010

-

*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
จากตารางที่ 15 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย กลุมที่มี

ประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยเคยไปไมเกิน  3  คร้ัง    มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธนอยกวากลุมที่เคยมีประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยที่เคยไประหวาง     
4-10   ครั้ง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

ตอนที่    4    การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  การควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว ความคิด
เห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   ท่ีสามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในชุมชนเกาะสมุย

ในการวิเคราะหตัวแปร    การควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็น
ตอการใชบริการสถานเริงรมย   และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   เปนปจจัยที่
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชน
เกาะสมุย   ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)    ดังรายละเอียดตอไปนี้
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4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการควบคุมตนเอง  ความสัมพันธ
ในครอบครัว     ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย       ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน   และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชน
ดังรายละเอียดในตารางที่  16

ตารางที่  16  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง การควบคุมตนเอง    ความสัมพันธใน
ครอบครัว     ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย          ความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธในวยัเรียน       และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย

ตัวแปร

พฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมี

เพศสัมพันธ

(Y)

การควบคุม
ตนเอง

(X1)

ความสัมพันธ
ในครอบครัว

(X2)

ความคิดเห็น
ตอการใช
บริการ

สถานเริงรมย
(X3)

ความคิดเห็น
ตอการมี

เพศสัมพันธ
ในวัยเรียน

(X4)
Y
X1

X2

X3

X4

1.00
-.511**
-.242**
.171**
.218**

1.00
.341**
.081
.012

1.00
.023
-.037

1.00
.294** 1.00

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
จากตารางที่ 16 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ไดแก  การควบคุมตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ( r = -.511 และ r = -.242 ตามลําดับ)               
สวนความคิดเห็นตอการใชบริการในสถานเริงรมยและความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่       
ระดับ  . 01  (r =.171 และ r = .218 ตามลําดับ)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา การควบคุมตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสัมพันธในครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .341
และความคิดเห็นตอการใชบริการในสถานเริงรมยมีความสัมพันธทางบวก กับความคิดเห็นตอการ
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มีเพศสัมพันธในวัยเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .294 )   สวนคูอ่ืน ๆ ไมมี
ความสัมพันธกัน

4.2  การวิเคราะหตัวแปร การควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็น
ตอการใชบริการในสถานเริงรมย และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  ดังมี
รายละเอียดในตารางที่  17

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสูสมการการทํานาย พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  โดยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ตัวแปรที่ไดรับ
การคัดเลือก

R R2 Adj R2 R2
change b Beta t

1.การควบคุมตนเอง(X1)
2. ความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน
(X4)
3.  ความคิดเห็นตอการ
ใชบริการสถานเริงรมย
(X3)

.511

.588

.579

.261

.311

.335

.258

.305

.326

.261

.045

.024

-.397
.163

.119

-.526
.177

.162

-.9.788***
3.163***

2.876***

คาคงที่ (a)  =  2.603                                           S.E.  =    .4168                                F    =  38.925***

***   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .001
จากตารางที่  17  พบวา  การควบคุมตนเอง (X1)   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธใน

วัยเรียน (X4)  และความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  (X3)      เปนตัวแปรที่มีประสิทธภาพ
ในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชน
เกาะสมุย  สวนความสัมพันธในครอบครัว (X2) ไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี     
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุยได  โดยที่การควบคุมตนเอง (X1)
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได
รอยละ  26.1       ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (X4)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
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เขาสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นรอยละ  4.50  
และตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 31.1   สวน
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  (X3)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 3  สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นรอยละ 2.40      ทั้งนี้การ     
ควบคุมตนเอง (X1)   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  (X4)    และความคิดเห็นตอการ
ใชบริการในสถานเริงรมย  (X3)   สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได  
รอยละ 33.5   และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํา
เขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   สามารถเขียนเปนสมการการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
 Y     =  2.603 -.397(X1) +  .163(X4) +  .119(X3)

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z    =   -.526(X1)   + .177(X4)   + .162(X3)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา    1)  เพื่อศึกษาระดับการควบคุมตนเอง      
ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็นตอการมี     
เพศสัมพันธในวัยเรียน  และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ในชุมชนเกาะสมุย  2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย  จําแนกตาม    เพศ       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     คาใชจายที่ไดรับ   
บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย 3)เพื่อศึกษาวาการควบคุมตนเอง  
ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  และความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน  ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน        
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ช้ันมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย  ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2547  ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนเกาะสมุย   จํานวน  
236   คน  ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย    
6  สวน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลใชรอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  
วิเคราะหระดับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความ          
แปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  หากพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ  Scheffe´ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน

รอยละ  53.4   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01-3.00  คิดเปนรอยละ 59.7  มี
คาใชจายที่ไดรับพอใชจายในแตละเดือนคิดเปนรอยละ 90.3  อาศัยอยูกับบิดามารดา คิดเปน รอยละ
47.9   สวนประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมยสวนใหญเคยไประหวาง 4-10  คร้ัง คิดเปน
รอยละ 39.8
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2.    การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว ความคิดเห็นตอ
การใชบริการสถานเริงรมย  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  และพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง   มีรายละเอียดดังนี้

2.1  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย      สวนใหญมีการ
ควบคุมตนเอง อยูในระดับมาก ( X = 3.8307)  ความความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับดี
( X = 3.8067)      ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน   อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.3169  , 3.1371 ตามลําดับ)

2.2   พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     พบวา   อยูในระดับนอย ( X = 1.9908)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยม

ศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  จําแนกตาม เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คาใชจายที่ไดรับ 
บุคคลที่อาศัยอยูดวย และประสบการณการใชบริการสถานเริงรมย   พบวา

3.1  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย   ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยท่ีนักเรียนชายมี      
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง  ( X = 2.1571 , 1.8457 ตามลําดับ)

3.2  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยนักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน  2.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มากกวานักเรียนกลุมที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูระหวาง 2.01-3.00  ( X = 2.1385,1.9425)        
ตามลําดับ )  สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

3.3  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย  ที่มีคาใชจายที่ไดรับตางกัน 
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ไมแตกตางกัน

3.4  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย     ที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวย
ตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยนักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดามารดามีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวานักเรียนที่อาศัย
อยูกับบิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว  ( X = 1.8923  , 2.0794  ตามลําดับ )  สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

  3.5  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย    ที่มีประสบการณในการ
ใชบริการสถานเริงรมยที่ตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมที่เคยไปไมเกิน 3 คร้ัง  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
นอยกวากลุมที่เคยไประหวาง 4-10 คร้ัง ( X = 1.9017 , 2.1099  ตามลําดับ ) สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

4.     การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
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 (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ของการควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว 
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปน  
ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ในชุมชนเกาะสมุย  พบวา  การควบคุมตนเอง  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และ   
ความคิดเห็นตอการใชบริการในสถานเริงรมย เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 33.5   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลของการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน

ของการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1.  ผลการวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็น

ตอการใชบริการในสถานเริงรมย ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชนเกาะสมุย   สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคไดดังนี้

      1.1  ระดับการควบคุมตนเองของกลุมตัวอยางพบวา   สวนใหญอยูในระดับมาก   
ทั้งนี้อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย    เปนระยะที่พัฒนาการตางๆ 
เขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ การพัฒนาการดานรางกายของวัยรุนจะเริ่มคงที่ ในขณะที่การ
พัฒนาการทางสติปญญายังคงดําเนินตอไปโดยเฉพาะดานความคิด ในชวงนี้วัยรุนจะพยายามสราง
ความเปนตัวของตัวเอง พยายามจะปรับตัวใหเขากับสังคม หัดคิดและตัดสินใจในเรื่องตางๆ แกไข
ปญหาชีวิตตางๆ ดวยตนเอง   รวมทั้งพยายามพิสูจนใหเห็นวามีความสามารถวาตนทําได   ประกอบ
กับสถานศึกษามีกฎระเบียบที่ชัดเจนโดยยึดกฎหรือระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2544:12)  เชน นักเรียนทุกคนตองเปนโสด  หามนักเรียน
ประพฤติตนในลักษณะชูสาว  หามเสพยาเสพติด หามดื่มสุรา  หามเขาสถานเริงรมย  เปนตน  และ
โรงเรียนในชุมชนเกาะสมุยก็เชนเดียวกัน  ที่มีมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติใหนักเรียน   
ปฏิบัติตนใหถูกตอง มีความยับยั้งชั่งใจที่จะไมประพฤติผิดระเบียบ รูจักรับผิดชอบตอตนเอง         
ไมมีพฤติกรรมกาวราว หนีเรียน หามประพฤติตนในลักษณะชูสาว ฯลฯ โดยมีบทลงโทษเมื่อกระทํา
ความผิดแบงเปน 6 ขั้นตอน จากโทษเบาไปหาโทษหนัก  ไดแก 1) วากลาวตักเตือน  2) เฆี่ยน         
3)  เชิญผูปกครองมารวมพิจารณา  4) ภาคทัณฑ (ทําทัณฑบน)   5) พักการเรียน  และ 6) ใหยาย
สถานศึกษา  (โรงเรียนเกาะสมุย,คูมือนักเรียน 2545:41-44)  โดยเฉพาะในเรื่องชูสาวนั้นจะมีการลง
โทษโดยการเชิญผูปกครองมาพบในทันที   (กัญญานัช  ไชยธวัช  2547)   และชี้แจงใหทราบ      
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  รวมทั้งหาทางแกไขปญหารวมกันระหวางผูปกครอง  ครู  และ    
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นักเรียนพรอมทั้งเขียนรายงานไวเปนลายลักษณอักษร    ดังนั้นจึงทําใหกลุมตัวอยางพยายามควบคุม
ตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน  เพื่อใหเปนที่ยอมรับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม เปนการแสดงถึงพัฒนาการดานตางๆโดยเฉพาะดานสติปญญา ความคิดและ
การตัดสินใจดวยการแสดงออกของพฤติกรรมที่ถูกตอง  ดังในขอคําถามที่วา “ฉันคิดวา การดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลไมเหมาะสมสําหรับนักเรียน”  และ “ฉันเลือกพูด ขอบคุณ แทนการจับมือ
หรือถูกเนื้อตองตัวกับเพื่อนตางเพศ เมื่อเพื่อนชวยเหลือฉัน”    รวมทั้ง “ฉันหลีกเลี่ยงการโอบกอด
กับเพศตรงขาม”  พบวา  มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =  4.06 , 3.83 และ 3.61  ตามลําดับ) 
(ภาคผนวก ค  หนา 167,169)   แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการควบคุมตนเองที่ดี และ
เลือกปฏิบัติเฉพาะพฤติกรรมที่ถูกตองกับบทบาทหนาที่ของตนเอง   รวมทั้งการมีเปาหมายที่สําคัญ
ในชีวิตคือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว  อีกทั้งกลุมตัวอยาง
สวนใหญอยูกับบิดามารดา รอยละ 47.9  ยอมมีความผูกพันใกลชิด มีการดูแลเอาใจใสกันและกัน 
และพอแมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําในปญหาตางๆใหกับกลุมตัวอยางได  ดังในขอคําถามที่วา 
“ฉันเลือกปรึกษาพอแม เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจแทนการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล”   พบวา มีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.89)   (ภาคผนวก ค หนา 168 )   และที่สําคัญผูวิจัยสังเกตเห็น
ขณะเก็บขอมูลในโรงเรียนกลุมเปาหมาย     ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษที่เห็นชัดเจนวา ในชวงชั่วโมง
กิจกรรมมีภิกษุสงฆมาเทศนาสั่งสอนนักเรียนในเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนาตามการยึดถือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนเกาะสมุย  พรอมทั้งสอดแทรกธรรมะ    
เพื่อชีวิต  คุณธรรม จริยธรรม  ศีล 5  การฝกนั่งสมาธิ การมีวินัย รวมทั้งการดําเนินชีวิตใหมีความสุข
ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  จากการสัมภาษณกับอาจารยฝายปกครองและกลุมตัวอยาง
บางสวน พบวาเปนความรวมมือระหวางโรงเรียนกับฝายสงฆโดยเจาคณะอําเภอ  เพื่อใหภิกษุสงฆ
มาสอนทุกวัน ทุกหอง ทุกชั้นเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนกัน   นับวาเปนบทบาทเชิงรุกเขาสูชุมชนจาก
การตองไปวัดฟงพระเทศนาธรรมะ  แตพระในวัดออกมาสูโรงเรียนเพื่อเผยแผหลักธรรมทางศาสนา   
และยังเปนการใชทรัพยากรที่มีในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตลอดจนเปดโอกาสใหชุมชน     
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุตรหลานและทองถ่ินของตนเอง    นอกจากนี้    
กลุมตัวอยางไดมีโอกาสฝกนั่งสมาธิในชั่วโมงกิจกรรมและชวงปดภาคเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น เปน
การฝกหัดใหมีสติปญญาคือรูตัววา กําลังทําอะไร อยูที่ไหน  เพื่อใหเกิดความสุขสงบและเกิดปญญา
เขาใจถึงสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหา เสมือนเปนการสอนการควบคุมตนเองใหกับ      
กลุมตัวอยาง  เพื่อชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมเดิมไดอยางมีความสุข     สอดคลองกับ
พระราชนันทมุนี  (2528:23)   ไดกลาวถึงหลักธรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ไดแก 
ทมะ คือ การขมใจตนเอง  ซ่ึงเปนธรรมขอหนึ่งในฆารวาสธรรม 4 และเปนหนึ่งของคุณธรรม  4 
ประการที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  ไดพระราชทานใหประชาชนนอมนําไป
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ปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ  200 ป ของกรุงรัตนโกสินทร   จึงเปนหลักธรรมสําคัญที่ใหบุคคล
ยึดถือปฏิบัติ  รูจักขมใจตนเองใหละเวน  ความชั่วทําความดี โดยการควบคุมความคิดและรูจัก
เหนี่ยวร้ังการกระทําของตนเองอยาเผอเรอและประมาท     นอกจากนี้จากการวิเคราะหและประมวล
ผลจากขอแนะนําเพิ่มเติมของแบบสอบถาม  พบวา     มีขอความที่วา “ควรเรียนใหจบกอนที่จะมี 
เพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของหรือมีคูครองเพราะจะทําใหเรียนไมรูเรื่อง” และ “การที่คนเราจะทํา
อะไรควรใชสติในการตัดสินใจ และควรรูวาอะไรควรหรือไมควรไมมีใครรักเราเทากับเรารักตัว
เอง”  ยอมแสดงวากลุมตัวอยางมีความเขาใจ และตัดสินใจ  เลือกปฏิบัติตนในทิศทางที่ถูกตองและ
เปนประโยชนสําหรับตนเอง    จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการควบคุมตนเอง อยูในระดับมาก

1.2  ระดับความสัมพันธในครอบครัวของกลุมตัวอยาง  พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับดี   ทั้งนี้อธิบายไดวา   กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดารอยละ 47.9 ลักษณะเชนนี้
ทําใหครอบครัวอยูกันพรอมหนาพรอมตา  มีความผูกพันและหวงใยกัน เอื้ออาทรตอกัน  มีการดูแล
เอาใจใสชวยเหลือกันและกัน มีการชวยเหลือทํางานบาน มีการยอมรับในความสามารถและเชื่อถือ
ซ่ึงกันและกัน อีกทั้งมีพอแมเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต  ยอมสงผลใหสมาชิกในครอบครัว
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน       ดังเห็นไดจากขอคําถามที่วา “ฉันรูสึกโชคดี ที่เกิดในครอบครัวที่มีการ
ดูแลเอาใจใสและชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกัน” และ  “การปฏิบัติตนของพอแมหรือผูใหญอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เปนแบบอยางที่ดีกับเด็กๆ” รวมทั้ง  “ทุกคนทํางานบานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี”
( X = 4.26,3.88 และ3.73 ตามลําดับ) (ภาคผนวก ค หนา 169-170)  คุณสมบัติเหลานี้เปรียบเสมือน
เปนพื้นฐานความอบอุนและความมั่นคงในครอบครัว ยอมสงผลในสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
วัยรุนมีความมั่นคงในอารมณ  สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาได  จึงแสดงพฤติกรรมดานตางๆอยางถูกตองและเลือกรับสิ่งใหมๆที่เหมาะสมกับวัยได
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  (ภาคผนวก  ค  หนา 169 )  พบวา   มีขอความที่วา  “ฉันรูสึกดีใจ เมื่อ
คนในครอบครัวประสบความสําเร็จหรือทําส่ิงดีๆ” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ( X = 4.58)  นั่น
แสดงใหเห็นวา  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีการชื่นชมในคุณคาของกันและกัน  นับวาเปนเรื่องที่
สําคัญมากที่คนในครอบครัว  แสดงความรูสึกแสดงการกระทําวาพอใจยอมรับและยินดีออกมา
ใหเห็นเมื่อสมาชิกคนอื่นๆประสบความสําเร็จหรือกระทําส่ิงดีๆ ยอมสงผลใหครอบครัวมีความ
ผาสุกอบอุน อันเปนองคประกอบของความสัมพันธที่ดีในครอบครัว    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
สตินเนทท (Stinnett  1983 ,อางถึงใน ศศิพัฒน  ยอดเพชร  2540 :205-206)    กลาววาองคประกอบ
ที่ดีของความสัมพันธในครอบครัวนั้นจะตองประกอบดวย การชื่นชมคุณคาของสมาชิกใน
ครอบครัว อันเปนการแสดงความรูสึกวาพอใจในคนอื่น ช่ืนชมและตระหนักถึงคุณคาซ่ึงกันและกัน
ในครอบครัว  ทุกคนในครอบครัวมีเวลาพูดคุยและทํากิจกรรมตางๆ รวมกันดวยความพึงพอใจ
รวมทั้งสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข ทําใหมีความเขาใจกัน ไววางใจตอกัน และ
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เมื่อมีปญหาจะชวยกันหาทางเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม   อีกทั้งมีการประพฤติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา    ทําใหมีสติ    มีความอดทน  มีการใหอภัยผูอ่ืน  สงผลใหจัดการกับ
วิกฤตการณในครอบครัวไดเปนอยางดี   ดังนั้น     จึงทําใหคาเฉลี่ยของคะแนนของความสัมพันธใน
ครอบครัวของกลุมตัวอยาง อยูในระดับดี  สอดคลองกับการศึกษาของศรีพัทรา  จาริยวงศ
(2539 :84-85)  ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา พบวา  กลุมที่มีความสัมพันธในครอบครัวปานกลางหรือไมดีจะ
มีการแสดงออกในเรื่องเพศมากกวากลุมที่มีความสัมพันธในครอบครัวดี    และสอดคลองกับที่
ณิฐินันท    วิชัยรัมย (2545:105)   ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  ความสัมพันธภายในครอบครัวมีความใกลชิด
สนิทสนม เขาใจกัน เอื้ออาทร หวงใยกันจะมีแนวโนมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธลดลง
เชนเดียวการศึกษาของวรรณวิมล   สุรินทรศักดิ์ (2546:36)   ศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
ของวัยรุนในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษากลุมตังอยางที่มีอายุ 12-24 ป สถานภาพโสด จํานวน
581  คน  พบวา  กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับไมดี
มากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ

1.3  ระดับความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมยของกลุมตัวอยาง     พบวา  
อยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง  ( X = 3.3169 )    ที่เปนเชนนี้สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยาง      
สวนใหญแสดงใหเห็นวาหลังจากที่เคยไปใชบริการแลวสามารถเลือกสรร แยกแยะและตัดสินใจวา
ตนเองควรปฏิบัติตนเชนใดจึงจะเหมาะสม   เนื่องจากกลุมตัวอยางอยูในชวงวัยเรียนซึ่งเปนชวงเวลา
ที่สําคัญของชีวิตชวงหนึ่ง การไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ําคืนนั้น     สวนใหญมีผลเสียตอสุขภาพ
ทําใหรางกายทรุดโทรม มีเวลาพักผอนนอย สงผลกระทบตอการเรียนทําใหการรับรูเรื่องตางๆ ชาลง  
ทําใหเรียนไมรูเร่ือง  ผลการเรียนตกต่ํา  ดังเห็นไดจากขอคําถามที่วา    “สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่
ไปใชบริการแลวทําใหเสียสุขภาพ  รางกายทรุดโทรม” ( X = 3.42 ) (ภาคผนวก ค  หนาที่ 171 )  มี 
คาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   แมวากลุมตัวอยางบางสวนจะมีความคิดเห็นวาสถานเริงรมย
เปนสถานที่ที่พวกเขาไดปลดปลอยอารมณและความรูสึกไดเต็มที่ หรือแมแตจะมีความคิดเห็นวา
เปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดงานฉลองตางๆ เพื่อใหเพื่อนๆไดมาสนุกสนานรวมกันก็ตาม     
ดังในจากขอคําถามที่วา  “สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่ไปใชบริการแลวทําใหไดปลดปลอยอารมณ
และความรูสึกไดเต็มที่”  และ “สถานเริงรมยเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับจัดงานฉลองตางๆ เพื่อนๆ 
จะไดมาสนุกสนานรวมกัน” ( X = 3.37 , 3.22 ตามลําดับ)  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
เชนกัน    อยางไรก็ตามถึงแมวากลุมตัวอยางจะอยูในชวงวัยรุน อันเปนชวงวัยแหงการเรียนรู     
อยากทดลองในสิ่งแปลกใหม และแสวงหาสถานที่ที่พวกเขาไดไปปลดปลอยอารมณ  ความรูสึก
ตางๆ ไดเต็มที่   และสถานบันเทิงตาง ๆ เชน ดิสโกเธค  ผับแอนดเรสเตอรรอง   คาราโอเกะ  ฯลฯ  
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จึงเปนจุดมุงหมายที่สําคัญก็ตาม    และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  (ภาคผนวก ค  หนาที่  171)   ผูวิจัย
พบวา มีคําตอบเพียง  2  ขอ ที่มีคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก  คือ ขอความที่วา  
“สถานเริงรมยเปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลไดงาย” และ 
“เปนสถานที่ที่ไปใชบริการแลวเสียคาใชจายมากและไดประโยชนนอย” ( X = 3.89,3.72 ตามลําดับ)     
ยอมแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเริ่มมีความคิดและไตรตรองอยางรอบคอบมากขึ้น  หลังจากที่ผาน
ประสบการณการใชบริการในสถานเริงรมยเหลานั้นแลว   วาสวนใหญเกิดผลดานลบตอรางกาย
มากกวาดานบวกอีกทั้งยังไดประโยชนนอยและเสียคาใชจายสูง  นอกจากนี้จากการวิเคราะหและ
ประมวลผลจากคําแนะนําเพิ่มเติมของแบบสอบถาม  พบวา มีขอความ “การไปเที่ยวสถานเริงรมยก็
ควรไปได แตไมควรเที่ยวบอยเกินไป” และ “อยากใหมีการรณรงคไมใหวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป หาม
เขาไปเที่ยวในผับ บาร  ดิสโกเธค โดยเด็ดขาด ”  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางยังมีความคิดเห็นขัด
แยงกัน  ดังนั้น  จึงทําใหแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย ในภาพรวม  อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง

1.4  ระดับความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของกลุมตัวอยาง   พบวา
โดยภาพรวม  อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  ( X = 3.1517 )    ทั้งนี้อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางอยู
ในชวงวัยรุน เปนระยะที่มีพัฒนาการดานตางๆของรางกายและจิตใจพัฒนาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณ
ถึงขั้นสูงสุด  โดยเฉพาะพัฒนาการดานสมองเทาเทียมผูใหญ มีการวิเคราะหเหตุการณตางๆไดดีแลว
ก็ตาม  แตดวยความที่ยังออนดอยตอประสบการณในชีวิต ทําใหการตัดสินใจในบางเรื่องยังลังเลไม
แนใจโดยเฉพาะเรื่องเพศ   ทําใหวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีแรงขับทางเพศที่รุนแรงอยูแลว    มีความอยากรู
อยากเห็น ประกอบกับอยูในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน ในชุมชนเกาะสมุยมีการรับ
วัฒนธรรมตางชาติมาปฏิบัติ ทั้งการแตงกาย การประพฤติปฏิบัติของวัยรุนตางชาติและคนไทย
บางสวน  การมีเสรีภาพในการคบเพื่อนตางเพศ มีการจับมือ การโอบกอดจูบกันอยางเปดเผย มี
สถานบันเทิงเริงรมยและส่ือตางๆ เชน หนังสือ วิดีทัศนโปตางๆ ที่กระตุนอารมณเพศ หาซื้อไดงาย
ราคาไมแพง   สะทอนใหเห็นวาโอกาสในการเขาถึงส่ือและรับรูเรื่องราวตางๆ ที่อยูรอบตัวไดงาย
ยิ่งขึ้น  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยสงเสริมใหกลุมตัวอยางมีการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ไม
ถูกตองเพิ่มมากขึ้น       นอกจากนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวา อาจเปนเพราะรายละเอียดในขอคําถามเปน
ประเด็นที่ละเอียดออนที่กระตุนความรูสึกของผูตอบมาก  และเปนเรื่องสวนบุคคลที่ไมตองการ
เปดเผย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนและไมเปนที่ยอมรับของสังคม โดยปกติแลว
แตละคนจะมีกลไกทางจิต (Defense  mechanism)  ในการปองกันตนเองจากปญหาความยากลําบาก
อันเปนตนเหตุใหเกิดความเครียดอยูแลว    (ถวิล  ธาราโรจน  และ ศรัณย  ดําริสุข 2544:113)   แมวา
จะมีการแจงใหทราบถึงขอตกลงวาเปนความลับ   และวิเคราะหผลในภาพรวมก็ตาม    แต
กลุมตัวอยางอาจตอบไมตรงกับความจริงเพราะยังไมมั่นใจในการถูกประเมิน    นอกจากนี้จากการ
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วิเคราะหและประมวลผลจากคําแนะนําเพิ่มเติมของแบบสอบถาม พบวา มีขอความที่วา  “ควร
สอบถามควรใหละเอียดและสอบถามเปนรายบุคคลจะดีกวา” และ “เห็นวาการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียนไมถูกตองไมดีเปนเรื่องผิด และเสียความภาคภูมิใจในตน แตเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล”
รวมทั้ง  “ทุกคนไมวาหญิงหรือชายไมควรมีเพศสัมพันธในวัยเรียน”  เห็นไดวากลุมตัวอยางยังมี
ความสับสนไมแนใจในการปฏิบัติตนใหถูกตอง และควรเปนเรื่องที่มีการสอบถามหรือพูดคุยเปน
รายบุคคลจะไดขอมูลที่ดีกวา  แตเมื่อพิจารณา   แบบสอบถามเปนรายขอ  (ภาคผนวก ค หนา 172-
173)   ผูวิจัยพบวา  มีขอคําถามที่วา “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทําใหพอแมหรือผูปกครองหรือ
ผูปกครองเสียใจมาก” ( X = 4.20) มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากที่สุด  สะทอน
ใหเห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ  และคํานึงถึงความรูสึกของพอแมหรือผูปกครองมาเปน
อันดับแรกวาจะเสียใจมากถาพวกเขามีพฤติกรรมเชนนั้น   อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญ
อาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 47.9  ยอมทําใหมีความผูกพันใกลชิดสนิทสนมกันมาก  และประการ
ตอมาจึงคํานึงถึงตนเองเกี่ยวกับอนาคตมากกวาเรื่อง การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตองเมื่ออยูใน
วัยเรียน      เพราะอาจทําใหเสียอนาคตตองออกจากสถานศึกษาได  และอาจทําใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคได     จากขอคําถามที่วา  “การ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียนอาจทําใหเสียอนาคตตองออกจากสถานศึกษา” และ “การมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนมีผลเสียตอสุขภาพ การเกิดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ   การตั้งครรภไมพึงประสงค”
( X  = 3.89 และ 3.85 ตามลําดับ)  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยคอนขางสูง      แมวากลุมตัวอยาง
บางสวนจะคิดก้ํากึ่งวา  “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทําใหเพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นที่รับรู ตําหนิ และ
ไมคบดวย” หรือ “จะทําใหรูสึกวาหมดคุณคาเสียความภาคภูมิใจในตนเอง”   ( X  = 3.49 และ 3.20
ตามลําดับ)    ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูระดับเห็นดวยปานกลาง  และยังมีบางสวนที่มีความคิดเห็นดานลบตอ
การมีเพศสัมพันธมากที่สุด ในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงถึงความเปนชายหญิงที่สมบูรณ หรือทําใหมี
ความสุขสนุกสนาน   จากคําตอบในขอคําถามที่วา  “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน แสดงถึงความ
เปนชายหรือหญิงที่สมบูรณ” และ “เปนการผอนคลายอารมณ และทําใหมีความสุขสนุกสนาน”
( X  = 2.06 และ 2.07 ตามลําดับ) อยูในระดับเห็นดวยเล็กนอยนอยที่สุด  ดังนั้น จึงสงผลใหนักเรียน
มีความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   การวิจัย
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของธาดา  ลีเกษม (2545:75) ได็ศึกษาเจตคติตอความสัมพันธทางเพศ
กอนสมรสของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา   พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติตอความสัมพันธ
ทางเพศกอนสมรสอยูในระดับปานกลาง  ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของกับกลุมตัวอยาง  เชน สถาบัน
ครอบครัว  สถานการศึกษา กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  ควรตระหนักรีบหามาตรการที่เหมาะสมใน
การใหความรู  ความเขาใจในเรื่องเพศ   ควรปลูกฝง แนวคิด คานิยม ความเชื่อ     เกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศที่ถูกตอ และสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย ควรอยูในกรอบที่
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สังคมยอมรับ  รวมทั้งชวยกันดูแลการนําเสนอขาวสารตางๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ใหเปนไปในทิศทาง
ที่สรางสรรคและถูกตอง เพื่อใหวัยรุนรับรูและเขาใจที่ถูกตอง อันจะเปนการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธในอนาคตได

1.5   ระดับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยู   
ในระดับนอย   สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญ อาศัยอยูกับบิดามารดาถึงรอยละ 47.9 
ทําใหบิดามารดามีโอกาสไดดูแลเอาใจใสอบรมสั่งสอนบุตรหลานอยางใกลชิด เปนที่ปรึกษาแนะ
แนวทางที่เหมาะสมถูกตอง  อีกทั้งยังพบวากลุมตัวอยางมีการควบคุมตนเอง อยูในระดับมาก  และมี
ความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับดี    ซ่ึงปจจัยเหลานี้ยอมมีความสัมพันธในทิศทางที่ตรงขาม
กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ    กลาวคือ    การที่กลุมตัวอยางมีการควบคุมตนเองอยู
ในระดับดี  นั้นยอมแสดงวามีความสามารถบังคับตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําของตนเองใหไป
ในทิศทางที่เหมาะสม  เพื่อไมใหมีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธได   ดังเชนในขอคําถามที่วา “ฉัน
เคยหนีเรียนไปดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล” และ “ฉันจะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจนกวา    
จะเมา ” ( X  = 1.42 และ 1.63 ตามลําดับ ) (ภาคผนวก ค หนา  173)   มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด  
และในขอคําถามที่วา “ฉันและเพื่อนตางเพศนอนหนุนตักกันและกัน” และ “ฉันและเพื่อนๆ ดูละคร
โทรทัศน ที่มีบทปลุกเราอารมณเพศดวยกัน” และยังมี “ ฉันและเพื่อนตางเพศนั่งใกลชิดกัน  เวลาไป
เที่ยวในสถานเริงรมย เชน ผับ คาราโอเกะ เธค”  รวมทั้ง “ฉันและเพื่อนตางเพศจูงมือกันหรือถูกเนื้อ
ตองตัวกันมากขึ้น เมื่อไปเที่ยวดวยกัน”  ( X  = 1.84,1.93,1.99และ 2.03 ตามลําดับ ) (ภาคผนวก ค 
หนา 173-174)  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย  อีกทั้งความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี           
ยอมแสดงถึงสภาพครอบครัวที่มีความรัก  ความอบอุน ความผูกพันทางใจตอกัน คอยชวยเหลือดูแล
เอาใจใสกัน เอื้ออาทรหวงใยกัน มีเวลาพูดคุยกันและทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิก มีโอกาสคิด
และแกปญหารวมกัน   ยอมทําใหสมาชิกมีความผูกพันกับครอบครัวมากขึ้น รักบาน อยากอยูบาน  
เนื่องจาก “บาน” เปรียบเสมือนแหลงรวมความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว    ดังเชนในขอ   
คําถามที่วา “ฉันรูสึกโชคดีที่เกิดในครอบครัว ที่มีการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกัน” 
และ “ทุกคนในครอบครัวจะชวยกันดูแลเอาใจใสทุกครั้ง เมื่อคนในครอบครัวเจ็บปวย” รวมทั้ง   
“ทุกคนในครอบครัวมักจะพูดคุยหยอกลอกันอยางสนุกสนานเสมอ” ( X = 4.26,4.16 และ 3.77    
ตามลําดับ ) (ภาคผนวก ค  หนา 169-170 )   สวนความคิดเห็นตอการใชบริการในสถานเริงรมยนั้น 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ (ภาคผนวก ค หนา 171)  
พบวา     มีความคิดเห็นดวยวาการไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ําคืน   ทําใหมีโอกาสถูกชักชวนให
ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลไดงาย  และทําใหเสียคาใชจายมากแตไดประโยชนนอย จากคําถาม   
ที่วา  “สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอออลไดงาย” 
และ “เปนสถานที่ที่ไปใชบริการแลวเสียคาใชจายมากและมีประโยชนนอย”  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
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เห็นดวยคอนขางมาก ( X  = 3.89,3.72 ตามลําดับ )   สงผลใหกลุมตัวอยางบางสวนไปใชบริการใน
สถานที่ดังกลาวนอยลง  ยอมทําใหมีโอกาสถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลนอยลง      
ทําใหมีโอกาสควบคุมตนเองไดมากขึ้น และเปนการหลีกเลี่ยงการอยูในสภาพแวดลอมที่ไม     
เหมาะสม  ที่อาจพบเห็นภาพที่ยั่วยุหรือกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศได   นอกจากนี้ความคิดเห็น
ตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้น  ถึงแมวาในภาพรวมจะมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง     
แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  (ภาคผนวก ค หนา 172-173)   พบวา   กลุมตัวอยางรอยละ 47.05       
(จากคําถาม  8 ขอ ใน 17 ขอ)  ที่ตอบวาเห็นดวยคอนขางมาก กับความคิดเห็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียนนั้นสงผลกระทบดานลบตอรางกาย จิตใจ และสังคมมากกวาผลดานบวก  เชนขอคําถาม
ที่วา “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทําใหพอแมหรือผูปกครองเสียใจมาก” และ “อาจทําใหเสีย
อนาคตตองออกจากสถานศึกษา” รวมทั้ง “ เปนการทําลายชื่อเสียงของโรงเรียน” และยังมี “ทําให
หมดคุณคาความเปนกุลสตรีตองรักนวลสงวนตัว”   ( X = 4.20,3.89, 3.83 และ3.75 ตามลําดับ)       
จึงทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมไปในทางที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ   อยูในระดับนอย            
สอดคลองกับการศึกษาของณิฐินันท  วิชัยรัมย  (2545:105) พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธ อยูในระดับนอย  ถึงแมวาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธจะอยูในระดับนอย   
ก็ยังนาเปนหวงอยางยิ่งเพราะการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนมักขาดความรับผิดชอบ  และไมปลอดภัย  
อีกทั้งสภาพแวดลอมของสังคมในชุมชนเกาะสมุย  ซ่ึงเปนเมืองทองเที่ยวยอมมีทั้งขอดีและขอเสีย    
ขอดีคือทําใหเศรษฐกิจดีประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีความเจริญทางดานวัตถุมากกวาทางดานจิตใจ   
สวนขอเสียนั้นคือ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยกําลังถูกลืมไปพรอมกับการรับเอา        
วัฒนธรรมตางชาติเขามาแทนที่  ในเรื่องการแตงกายโดยเฉพาะในเรื่องการรักนวลสงวนตัวของ
หญิงไทย    นอกจากนี้การมีแหลงสถานบันเทิงเกิดขึ้นมากมายและมักมีการขายบริการแอบแฝงอยู
ดวย  ส่ือตางๆ เชน  วีซีดีโป  อินเตอรเนต รานเกมที่คอยยั่วยุใหวัยรุนไปทดลองใชบริการ  อีกทั้งมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาพักผอน ตางมีอิสระและเสรีภาพในการแสดงออก
ทางเพศอยางเปดเผย มีการจับมือ การโอบกอดจูบกันอยางเปดเผย  อันเปนตัวแบบที่พบเห็นไดงาย
เกือบเปนพฤติกรรมที่ปกติธรรมดาที่ใครๆ ก็สามารถทําได อาจทําใหวัยรุนที่มีการควบคุมตนเองที่
ไมดีพอหรือการอยูในครอบครัวที่ไมอบอุน อาจมีพฤติกรรมเลียนแบบทําใหมีโอกาสเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงายขึ้น

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุยโดยจําแนกตาม  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
คาใชจายที่ไดรับ บุคคลที่อาศัยอยูดวย   และประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย สามารถ
อภิปรายผล ตามสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
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2.1  กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  โดยพบวา เพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธมากกวาเพศหญิง   ผลของการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากในสังคมไทยยัง
ใหคานิยมยกยองเพศชาย ความเปนชายชาตรีวาตองมีความสามารถทางเพศเปนเลิศ  ผูชายสามารถมี
ประสบการณทางเพศไดทั้งกอนและหลังสมรส  แตในขณะที่สังคมไทยใหความสําคัญกับ
พรหมจรรยของผูหญิงไวสูงและปลูกฝงทัศนคติ ความเชื่อใหกับผูหญิงที่ดีนั้นตองรักนวลสงวนตัว   
เพื่อปองกันไมใหผูหญิงสูญเสียพรหมจรรยใหกับชายอื่นที่ไมใชสามีตน  เพศชายเทานั้นที่ควรแสดง
ออกในเรื่องเพศไดหรือเปนฝายเสนอ คานิยมใหผูชายเปนผูนําเปนใหญในครอบครัว  จึงทําให    
ฝายหญิงตองมีขอบเขตของความประพฤติที่ยึดถือกันวาดี สมควรและเหมาะสมตามสายตาของ
สังคมไทย ความเปนกุลสตรีนั้นไมควรแสดงออกถึงความพอใจเพศตรงขาม    ถือวาเปนเรื่องนาอาย
ตองเก็บความรูสึก  ซ่ึงการปลูกฝงคานิยมและความเชื่อเชนนี้ทําใหพฤติกรรมการแสดงออกดานเพศ
ของชาย/หญิงตางกันเมื่อเขาสูวัยรุน   ดังนั้นจึงสงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของ
กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของประภาพร     โอภาสวัสดิ์ 
(2538:บทคัดยอ)   พบวา  ความสัมพันธระหวางเพศของนักเรียนกับแรงจูงใจในสังคมในดานเพศ
ของนักเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการไปเที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือ
หรือการดูภาพยนตรเราอารมณทางเพศ  และเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศไมวาจะเปนการจับมือ         
การกอดจูบ หรือการรวมเพศในสัดสวนที่สูงกวาเพศหญิง  นอกจากนี้คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ทางเพศสูงกวาอีกดวย   สามารถสรุปไดวาเพศของนักเรียนมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรม
ทางเพศ    และยังสอดคลองกับการศึกษาของจรรยา  ดวงแกว  (2539:บทคัดยอ)  พบวา เพศของ    
นักเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   กับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง    
ทางเพศ  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละพฤติกรรมเสี่ยง  พบวา เพศมีความสัมพันธกับการ
ไปเที่ยวสถานเริงรมย  การอานหนังสือที่กระตุนอารมณเพศ  การดูภาพยนตรกระตุนอารมณเพศ 
และการกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม   เชนเดียวการศึกษาของศรีพัทรา  จาริยวงศ  (2539:133) 
พบวา  เพศชายมีพฤติกรรมทางเพศมากกวาเพศหญิง ไดแก การติดตอไปมาหาสูกับเพศตรงขาม  
จํานวนรอยละ 71.7  โดยท่ีเพศชายจะมีเพศสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ จํานวนรอยละ 51.1  รวมทั้ง
สอดคลองกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรุจ (2544:116)  พบวา เพศของนักเรียนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   โดยที่นักเรียนชายมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ   รอยละ 79.30  ในขณะที่นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพียงรอยละ 55.3  และ
พบวา   นักเรียนชายมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนหญิง   ดังนั้นจึงสรุป  
ไดวา  กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวาเพศหญิง
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     2.2   กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน   มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี       
เพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน   โดยพบวา  
กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยูระหวาง 2.01-3.00   ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา   กลุมตัวอยางที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวานั้น ยอมแสดงถึงการมีสติปญญาที่ดีกวา ทําใหมีความตั้งใจเรียน      
เอาใจใสในเรื่องการเรียนสูงกวา มีความคิดที่มีเหตุผลนึกถึงอนาคตและเลือกปฏิบัติในกิจกรรมที่     
เหมาะสมสําหรับตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียนมากกวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่      
ต่ํากวายอมแสดงถึงระดับสติปญญาที่ดอยกวา ทําใหมีความคิดไมทันเพื่อนถูกชักจูงไดงาย  อาจนํา
ไปสูการมีพฤติกรรมที่ไมถูกตองกับวัยและสถานภาพของการเปนนักเรียน เชน มาโรงเรียนทุกวัน
แตไมถึงโรงเรียน ไมสนใจเรียน เที่ยวเตร  ดื่มสุรา ดูวิดีทัศนโปหรืออินเตอรเนตที่มีภาพหรือเร่ือง
ราวกระตุนอารมณเพศมากกวาเรื่องราวที่สรางสรรค ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดเพศสัมพันธได  และ
ขณะที่ผูวิจัยเก็บขอมูลระหวางรอที่หองฝายปกครองในโรงเรียน  ผูวิจัยสังเกตเห็นนักเรียนชาย/หญิง 
4- 5 คน กําลังเขียนรายงานพฤติกรรมที่กระทําผิด  จากการสอบถามอาจารยฝายปกครอง พบวา 
เขียนรายงานพฤติกรรมที่กระทําผิดในลักษณะชูสาว และรอผูปกครองใหมารับทราบพฤติกรรม   
นักเรียนดังกลาวมักไมสนใจเรียน       นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนและไมสนใจเรียน
มักหนีเรียน  โดยใชเวลาไปในการลักขโมยของหรือผลไมของชาวบานหรือขับขี่รถจักรยานยนต ไป
ในสถานที่ที่ไมเหมาะสมที่ลับตา ตามลําพังสองตอสอง บริเวณชายหาดหรือที่อ่ืนๆ ซ่ึงมีประชาชน             
พบเห็นและแจงมาที่โรงเรียน   (ดลพร    เพชรทอง   2547)   สอดคลองกับแนวคิดของบรูคสกันและ  
ฟรัสเทนเบอรก (Brooks–Gunn and Furstenberg 1990 :245-248, อางถึงใน ธาดา  ลีเกษม  2545:44)  
ไดกลาววา   วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดี จะมีเพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่มีผลการเรียนดี   สอดคลอง
กับที่ทวีวรรณ   ชาลีเคลือ  (2542:บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ พบวา การหนีเรียนหรือการ
ถูกพักการเรียน มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของ    วัยรุนในโรงเรียน  และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของอรอุษา   จันทรวิรุจ (2544:1) พบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับ    
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน   คือ   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวา    2.00    มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงถึงรอยละ 79.7 ในขณะที่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง 
2.00-3.00 และมากกวา 3.00  พบเพียงรอยละ 62.3 ,59.3  ตามลําดับ    ดังนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้  จึง
สรุปไดวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน  2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มากกวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง  2.01-3.00     นอกจากนี้นักเรียนกลุมที่มี      
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไมเกิน 2.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมแตกตางกับกลุมที่มี    
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง 3.01-4.00  เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธในครอบครัว พบวา  อยูใน
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ระดับดี  ทําใหมีเวลาดูแลเอาใจใสกันและกัน พูดคุยและชวยเหลือกันและกันอยางสม่ําเสมอ  อีกทั้ง
สวนใหญมีคาใชจายที่ไดรับพอใชจายมากถึงรอยละ 90.3   ทําใหไมตองเผชิญกับปญหา              
ดานเศรษฐกิจ   อาจเปนไปไดวานักเรียนกลุมนี้อาจมีระดับสติปญญาไมเกงในเรื่องการเรียน แตอาจ
มีความถนัดดานอื่นๆ เชน ดานดนตรี  กีฬา นาฏศิลป และใชเวลาสวนใหญในเรื่องการซอมกีฬา 
ดนตรี รองเพลง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัดเปนประโยชนมากกวาใชเวลาไปทํากิจกรรม
ที่ไมสรางสรรคและเสี่ยงตอสุขภาพ เชน เที่ยวเตรในสถานเริงรมย  เปนตน หรือในกลุมนี้ถา     
ครอบครัวมีเศรษฐกิจไมดี อาจตองใชเวลาไปในการทํางานอาจเปนพนักงานตามโรงแรม รีสอรท 
ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ หรือศูนยการคาเพื่อชวยเหลือพอแมและครอบครัว   จึงทําใหมีเวลา    
สนใจเรื่องการเรียนนอยลง รวมทั้งการทํางานในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มักไดพบเห็นแบบอยางที่
หลากหลายทั้งที่ดีและไมดี  อีกทั้งกลุมเพื่อนที่คบดวยถาอยูในกลุมเพื่อนที่ไมดีอาจนําไปสู          
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพได โดยเฉพาะเรื่องเพศ   สวนนักเรียนกลุมที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวาง  3.01-4.00   จัดไดวาเปนกลุมที่มีสติปญญาที่ดีที่สุดทําใหมีความคิดและรูเทาทันเพื่อน     
นักเรียนกลุมนี้สวนใหญจะใชเวลาในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและเลือกทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนสําหรับตนเองมากกวาการใชเวลาไปเที่ยวเตร หรือทํากิจกรรมที่ไมสรางสรรค
 2.3 กลุมตัวอยางที่มีคาใชจายที่ไดรับตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวามีเงินพอใชจาย
มากถึงรอยละ 90.3  จึงทําใหกลุมตัวอยางเหลานี้ไมตองเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกิจ  และจากการ
สํารวจสภาพชุมชนในเกาะสมุย  พบวา สภาพชุมชนเปนสังคมชนบทกึ่งเมือง ซ่ึงมีความเปนอยูที่
สวนใหญยังเรียบงายมากกวาในเมืองทองเที่ยวอยางเมืองพัทยา มีศูนยการคาเพียงแหงเดียว แหลง
ความเจริญที่เปนทองเที่ยวที่สําคัญสองแหง คือหาดเฉวง และหาดละไม เทานั้นที่ไมหลับไหล       
แมยามค่ําคืน   ความทันสมัยอยางเชน การบริโภคนิยมดวยส้ินคาฟุมเฟอย การเปลี่ยนมีโทรศัพท   
มือถือบอยๆ ราคาแพงๆ  หรือใชเสื้อผาแบรนเนม กระเปายี่หอดังๆ ราคาแพงนั้น  สําหรับวัยรุนใน      
ชุมชนเกาะสมุยนั้นมีนอยแบบอยางเหลานี้มีใหเห็นนอย  ถึงแมวาโทรศัพทมือถือจะมีในกลุม        
นักเรียนที่มีฐานะดี  แตจัดวาเปนอุปกรณที่ไมเกี่ยวกับการเรียนหามนํามาโรงเรียนถือวาผิดระเบียบ  
(ประยงค   ดวนเดิน  2547)   ดังนั้นโอกาสที่กลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ไมเหมาะสม
กับวัยที่กําลังศึกษาเลาเรียน โดยการประพฤติตนออกนอกลูนอกทางดวยการเอาตัวเขาแลกกับ     
เงินตรา  เพราะอยากมีอยากไดวัตถุส่ิงของไปตามสมัยนิยมจึงนอยมาก      ถึงแมวาจะมีกลุมตัวอยาง
สวนนอยที่มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย รอยละ 9.7 ซ่ึงนาจะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  
เนื่องจากสภาพแวดลอมในชุมชนเกาะสมุย มีสถานบันเทิงมากหรือมีส่ิงยั่วยุตางๆมากมายก็ตาม     
แตปรากฏวากลุมตัวอยางกลุมนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน    สามารถ
อธิบายไดวา    เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธในครอบครัวแลว  พบวาอยูในระดับดี    จึงนาจะทําให
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สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันรักใครกันดี   ดูแลเอาใจใสกันและกัน ทําใหมีเวลาและโอกาสพูด
คุยกันอยางสม่ําเสมอ ไดชวยเหลือกันแมยามมีเรื่องไมสบายใจ ทําใหมีเขาใจกันดี  ยอมทําให     
กลุมตัวอยางมีความสุขอยูในครอบครัว  สามารถปรับตัวอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมเดิมไดอยาง
อยางมีความสุข     ดังนั้น   จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายที่ไดรับตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน

    2.4   กลุมตัวอยางที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวยตางกัน    มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี             
เพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  โดยพบวา
กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูกับบิดามารดามีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวากลุมที่อาศัยอยู
กับบิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ กลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูรวมกับบิดา
มารดารอยละ 47.9  จึงมีโอกาสไดรับการเอาใจใสดูแลจากบิดามารดา ไดรับการอบรมสั่งสอน   
ควบคุมใหประพฤติตนในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสัมพันธกันมากขึ้นภายในครอบครัวและเมื่อมีปญหาสามารถปรึกษา และขอ
คําแนะนําจากบิดามารดาไดทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพศอยางตรงไปตรงมา  ทําใหนักเรียนรับรูและ
เขาใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถดูแบบอยางที่ดีไดจากความสัมพันธที่ดีของบิดามารดา ซ่ึงมี
อิทธิพลตอเจตคติทางเพศ โดยนักเรียนชายจะเลียนแบบบทบาททางเพศชายจากบิดา   นักเรียนหญิง
จะเลียบแบบบทบาททางเพศหญิงจากมารดา (Ma Cary 1978:234-259, อางถึงใน ธาดา ลีเกษม 
2545:76)  ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีบุคคลอาศัยอยูดวยเปนบิดาหรือมารดาเพียงผูเดียวมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา สามารถอธิบายไดวา อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของ     
ครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ ผลักดันใหบิดาหรือมารดาเพียงผูเดียวนั้นตองทุมเทเวลาสวนใหญ ใน
การประกอบอาชีพ การทํางานนอกบาน ยอมทําใหมีเวลาในการดูแลเอาใจใสใหคําแนะนําบุตร
หลานนอยลง ลูกที่ขาดความรักความอบอุนในครอบครัว จึงไปแสวงหาความรักความอบอุน        
ภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะกลุมเพื่อนรวมวัยประกอบกับกลุมตัวอยางอยูในชุมชนเกาะสมุย            
สภาพแวดลอมที่มีแหลงอบายมุขตางๆ สถานเริงรมย มีการจําหนายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล       
รวมทั้งมีส่ือลามกตางๆ ที่สามารถเขาถึงและเปดรับขอมูลไดงาย  การเขาถึงสถานเริงรมยไดงาย    
ทําใหมีโอกาสถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลไดงายเชนกัน   ดังเห็นไดจากคําตอบของ
ขอคําถามที่วา “สถานเริงรมยเปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลไดงาย” ( X  = 3.89)  มีคะแนนคาเฉลี่ยเห็นดวยคอนขางมาก  ยอมสงผลใหกลุมตัวอยาง
ที่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลควบคุมตนเองไดนอยลง จึงทําใหมีโอกาสประพฤติตนอันจะนําไปสู
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได  สอดคลองกับการศึกษาของยัง และคณะ (Young and  
others  1981,อางถึงใน จุฬารัตน  หาวหาญ 2539:39)  ไดศึกษาผลของโครงสรางครอบครัวสองแบบ 
คือครอบครัวที่มีพอและแม  และครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงอยางเดียวตอพฤติกรรมทางเพศของ
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วัยรุน  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบอายุที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรก ความถี่ของการมีเพศสัมพันธและ
สถานะความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ของวัยรุน พบวา วัยรุนชายที่ครอบครัวมีพอและแมมี         
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธนอยกวา  วัยรุนชายที่ครอบครัวมีพอหรือแมเพียงอยางเดียว และ
มีอายุมากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก  ในทํานองเดียวกับที่ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540:127)   
พบวา กลุมตัวอยางที่พักอาศัยอยูตามลําพังคนเดียว   มีแนวโนมจะมีเพศสัมพันธกอนสมรสมากกวา
กลุมตัวอยางที่พักอาศัยกับบุคคลอื่น   เชนเดียวกับที่วรรณวิมล สุรินทรศักดิ์  (2546:32) พบวา     
กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับเพื่อนตามลําพังรอยละ 22  และกลุมที่ไมเคยมี           
เพศสัมพันธจะพักอยูกับบิดามารดาสูงถึงรอยละ 67.5    ดังนั้น   จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีบุคคลที่
อาศัยอยูดวยตางกัน   มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

2.5     กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมยตางกัน  มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
โดยพบวา  กลุมตัวอยางกลุมที่เคยไปไมเกิน  3 ครั้ง  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวา
กลุมที่เคยไประหวาง   4-10  คร้ัง   ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณไปใช
บริการจํานวนครั้งมากกวา ยอมมีโอกาสไดพบเห็นแบบอยางทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสมใน
สถานที่เหลานั้นมากกวา และสถานเริงรมยสวนใหญจะเปดบริการในเวลากลางคืน มีอาหารและ
เครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลรวมทั้งบุหร่ีไวจําหนาย มีดนตรี แสงสีหรือ
การแสดงอื่นๆ  เพื่อความบันเทิง ประกอบการเปดแผนเพลงดังๆ มีการเตนรําตามจังหวะเร็วๆ เราใจ
ใหวัยรุนเขาไปสัมผัสจึงเสมือนสถานที่ที่วัยรุนไดไปปลดปลอยอารมณไดเต็มที่  สอดคลองกับที่
อรสม    สุทธิสาคร (2544:162)   กลาววา  สถานบันเทิง เชน  ผับ  ดิสโกเธค คาราโอเกะ  บาร  เปนที่
เปรียบเสมือน “โลกของวัยรุน” ที่มีทั้งแสงสีและเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มเปนที่รวมของวัยเดียวกันได
มาพบปะเฮฮาและสนุกสนานรวมกันมีการดื่มเหลาที่ผสมแอลกอฮอล  ถึงแมวาในอดีตกลุมผูมาใช
บริการ สวนใหญเปนบุคคลวัยทํางานเปนวัยที่เหมาะสม มีความเปนผูใหญทั้งดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ
มีความรับผิดชอบ   มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดในระดับหนึ่ง   แตปจจุบันกลุมวัยรุน
นิยมไปใชบริการในสถานที่เหลานั้นมากขึ้น  ทําใหไดพบเห็นการแสดงพฤติกรรมที่เปดเผย  เชน
การแตงกายตามแฟชั่นที่คอนขางเปดเผยเนื้อตัว มีการจับมือ การโอบกอด การจูบ ประกอบกับได
ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล การอยูในบรรยากาศที่เปนใจ อาจทําใหเกิดการเลียนแบบนําไปสูการ
มีเพศสัมพันธได     สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura 1977)  กลาววา
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนตัวแบบใหมนุษยสามารถเรียนรู และจูงใจใหกระทําพฤติกรรมใดๆ
มากที่สุดคือตัวมนุษย  เมื่อตัวแบบทําพฤติกรรมที่ไมถูกตองและไมถูกหามปราม ผูสังเกตก็มี
แนวโนมที่แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ และสอดคลองกับทฤษฎีระบบเพศสัมพันธของแอบแรมสัน
(Abramson 1983:51-53, อางถึงใน ศรีภัทรา  จาริยวงศ  2539:21-23)  กลาวถึงสิ่งที่กระตุนใน
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เร่ืองเพศนั้น  ปจจัยทางสิ่งแวดลอม เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลใหวัยรุนมีการแสดงออกทางเพศ          
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการของอีริกสัน(Erickson 1964 ,อางถึงใน ศรีเรือน
แกวกังวาล 2544:51-52) ในขั้นตอนที่5 : การพบอัตลักษณแหงตนแยงกับความไมเขาใจตนเอง
(identity  vs. identity  diffusion)      เปนระยะที่วัยรุนกําลังละทิ้งภาพของตนเองจากเปนเด็กไปสู
ภาพความเปนผูใหญ  การแสวงหาเอกลักษณแหงตน   การไปใชบริการสถานบันเทิงบอยๆ ไดพบ
เห็นผูใหญที่ไปใชบริการในสถานที่เหลานั้นมีพฤติกรรมเชนนั้นบอยคร้ัง จนเห็นเปนเรื่องธรรมดาที่
สามารถทําได   จึงเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้นบางเพื่อแสดงความเปนผูใหญและใหเปนที่ยอมรับ
ของกลุม    ดังนั้น  จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใชบริการสถานเริงรมยแตกตางกัน  มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน   สวนกลุมที่ไมเคยมีประสบการณใชบริการใน
สถานเริงรมย   มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกับกลุมที่เคยไปเปนประจํามากกวา
10  คร้ัง    สามารถอธิบายไดวา   กลุมที่ไมเคยมีประสบการณนั้น มีเพียงรอยละ 8.5   ทําใหไมได
พบเห็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของกลุมเพื่อนวัยเดียวกัน หรือตางวัยในสถานเริงรมยที่เปดในเวลา
กลางคืน แตอาจไดรับรูเรื่องราวตางๆหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไมถูกตองจากแหลงอ่ืนๆ เชน จาก
วารสาร หนังสือปกขาว โทรทัศน วิดีทัศนที่มีเรื่องราวที่กระตุนอารมณเพศ  หรือพบเห็นไดจากกลุม
เพื่อนที่คบมีคูรัก หรืออาจมีการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในกลุม จึงมีพฤติกรรมตามกลุมเพื่อน
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม ประกอบกับอยูในชวงวัยรุนที่มีแรงขับทางเพศที่สูง เมื่อมีส่ิงเรา
มากระตุนหรืออยูในบรรยากาศที่เปนใจ   ก็มีโอกาสที่สนองตอบตออารมณทางเพศไดงาย
สวนกลุมที่เคยมีประสบการณใชบริการสถานเริงรมยมากกวา 10 คร้ัง (รอยละ13.1)   มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน    สามารถอธิบายไดวา   อาจเปนเพราะการไดพบเห็น
พฤติกรรมทั้งที่ถูกตอง และไมถูกตองในสถานบันเทิงเหลานั้นมาก   ซ่ึงนาจะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธมากที่สุด   แตเมื่อพิจารณาถึงการควบคุมตนเอง พบวา อยูในระดับมาก ยอมสงผลให
กลุมตัวอยางสามารถควบคุมตนเองไดดี จึงไมประพฤติตนตามแบบอยางที่พบเห็น  และอาจเปน
กลุมที่มีคาใชจายที่ไดรับเพียงพอที่มีมากถึงรอยละ 90.3 จึงทําใหไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ       อีกทั้ง
กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย เปนวัยที่มีพัฒนาการดานความคิดและสติปญญา
เทาเทียมผูใหญ จึงทําใหพยายามคิดและตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตอง จึงทําใหทั้ง 2 กลุมมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน
    3.  ผลการวิเคราะหการควบคุมตนเอง  ความสัมพันธในครอบครัว  ความคิดเห็นตอ
การใชบริการสถานเริงรมย    และความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนเกาะสมุย

   ผลการวิเคราะหพบวา    การควบคุมตนเอง  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธใน    
วัยเรียน  และความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอ
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การมีเพศสัมพันธไดรอยละ 33.5  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  โดยพบวา การควบคุมตนเองเปน       
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี        
เพศสัมพันธไดถึงรอยละ 26.1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา การควบคุมตนเองมีความสัมพันธ
ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .645)  
แสดงวา  เมื่อกลุมตัวอยางมีการควบคุมตนเองมากขึ้น มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยลง   
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เมื่อกลุมตัวอยางมีการควบคุมตนเองมากขึ้น  ยอมสามารถมีกลวิธีในการ
ควบคุมการกระทําของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม แมวาจะอยูในสภาพแวดลอมที่มี
สถานเริงรมย ส่ือลามกตางๆมากมาย  มีการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล อันเปนสิ่งเรามากระตุน
ใหมีโอกาสเกิดการเลียนแบบก็ตาม  สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตนเองของ แคซดิน 
(Kazdin 1989, อางถึงใน สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต   2536:328)    กลาววา    สามารถมองไดในแง
ของระดับของความเขมของอิทธิพลของสิ่งเราที่มีพฤติกรรมของบุคคล  นั่นคือ  ถาบุคคลใดมีทักษะ
ในการควบคุมตนเองไดดี   ส่ิงเราภายนอกก็ยอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นนอยมาก     
ในทางกลับกัน  ถาบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองในระดับต่ํา  ส่ิงเราภายนอกก็ยอมจะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นมาก   ดังนั้น จึงกลาวไดวาการควบคุมตนเอง   เปนตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่สําคัญที่สุด

ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ถูกคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นรอยละ 4.50 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  
พบวา ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.218 )  แสดงวาเมื่อนักเรียนมีความ      
คิดเห็นและยอมรับการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนปกติธรรมดา ไมใชเรื่องเสียหายเปนส่ิงที่       
ทันสมัยสามารถกระทําได ทําใหแนวโนมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมีมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะสภาพสังคมในปจจุบันมีการรับอารยธรรมตางชาติเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น 
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคทางเพศ การแสดงออกทางเพศมีมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากการ
แตงกายของนักเรียน นักศึกษา การคบเพื่อนตางเพศ การเลือกคูครองตามใจตนเอง  กระแสการ   
ยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากขึ้นแนวโนมมีอายุนอยลง สามารถยืนยันไดจากการ
สํารวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546:24) พบวา วัยรุนมีความคิดเห็นวาการมี    
เพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องปกติ โดยเฉพาะวัยรุนหญิงยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธกอน
แตงงานมากขึ้น  รวมทั้งจากการสํารวจของนิตยสารเอเชียวีค (เอมอร ณ นคร 2546:1) พบวา         
เยาวชนไทย อายุ 14-25 ป  รอยละ  57  คิดวาการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานไมใชเร่ืองเสียหาย  
ซ่ึงนับวาเปนเรื่องที่นากลัวและอันตรายอยางยิ่ง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  (ภาคผนวก ค  หนา 170-
171)   ผูวิจัยพบวา ในขอคําถามที่วา “การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทําใหรูสึกหมดคุณคาและเสีย
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ความภาคภูมิใจในตนเอง” และ “ทําใหมีความผูกพันทางใจกันมากขึ้น” รวมทั้ง “ทําใหถูกเพื่อนๆ
และบุคคลอื่นๆที่รับรู ติฉินนินทา และไมคบดวย”    ทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ยอม
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความไมแนใจในพฤติกรรมของตนเองวาควรประพฤติปฏิบัติเชนใด 
จึงจะเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและสังคม แตถาเริ่มมีความคิดเห็นวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
เปนสิ่งที่ยอมรับได และเปนเรื่องปกติธรรมดา  ก็ปฏิบัติพฤติกรรมเชนนั้นมากขึ้นเกือบเปนสวน
หนึ่งในชีวิตประจําวัน แตถาคิดวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนสิ่งไมถูกตองสําหรับตนเอง ทํา
ใหเกิดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ  เกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค เสียอนาคตตองออกจาก       
สถานศึกษา  และยังทําใหพอแมหรือผูปกครองเสียใจ     จะทําใหกลุมตัวอยางมีความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําใหมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากขึ้น

ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย ถูกคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 
สามารถทํานาย พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชุมชน
เกาะสมุยเพิ่มขึ้นรอยละ  2.40 โดยที่การควบคุมตนเอง  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
และความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี   
เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในชุมชนไดรอยละ 33.5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ 
พบวา ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r  = .171)  แสดงวาเมื่อนักเรียนมีความคิดเห็น
ตอการใชบริการสถานเริงรมยวาเปนสถานที่ที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความเครียดก็
ไปเที่ยวมากขึ้น ก็จะมีแนวโนมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะ การไปใช
บริการในสถานที่เหลานั้นมีโอกาสไดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เห็นภาพการแตงกายที่ยั่วยุ 
การโอบกอด จูบของหนุมสาวมากขึ้น  ประกอบกับวัยรุนเปนวัยที่มีฮอรโมนเพศมีอิทธิพลสูงและไว
ตอส่ิงที่มากระตุน  การอยูในบรรยากาศที่เปนใจเหลานั้น  สงผลใหไปกระตุนใหเกิดแรงขับทางเพศ
ใหสูงขึ้น  ทําใหวัยรุนมีความตองการทางเพศนําไปสูการมีเพศสัมพันธได    สอดคลองกับที่ดารุณี  
ภูษณสุวรรณศรี (2540:69) พบวา ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเพศสัมพันธกอนสมรสไดดีที่สุด 
ไดแก   การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชส่ิงเสพติด  และการสัมผัสแตะตองรางกายระหวางชายหญิง  
สามารถทํานายไดถึงรอยละ  43.20    และยังสอดคลองกับที่หทัยรัตน   กิจบํารุง  (2546:131) พบวา   
กลุมตัวอยางที่เคยเที่ยวสถานเริงรมย เคยมีเพศสัมพันธมากถึงรอยละ 48.80 โดยสถานเริงรมยที่  
นิยมไป    คือ คาราโอเกะ เธค  ผับ  บาร    ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้  สรุปไดวาความคิดเห็นตอ
การใชบริการสถานเริงรมย   สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนได

สวนความสัมพันธในครอบครัว  แมวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ  แตพบวามีความสัมพันธในดานลบอยูในระดับต่ํา  (r = -.242)   จึงไมไดรับการ        
คัดเลือกเขาสมการ   ทั้งนี้อธิบายไดวา  การที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอาจ
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ไมเกี่ยวของกับความสัมพันธในครอบครัว   ถึงแมวาความสัมพันธในครอบครัวจะอยูในระดับดีและ
กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดามากถึงรอยละ 47.9  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัย         
ภายนอกครอบครัว ไดแก    ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป   สอดคลองกับที่บุษยา  ใจสวาง (2543:16-19) กลาววา  ปจจัยภายนอกครอบครัว 
ไดแก ปจจัยทางสังคม สภาพทางสังคมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   ในอดีตชุมชน
เกาะสมุยมีชีวิตที่เรียบงายอยูตามธรรมชาติ  ทําเกษตรกรรม ทําประมง ฯลฯ  มีลักษณะครอบครัว
เปนครอบครัวขยาย   ตอมาเมื่อความเจริญเขามาแทนที่เปนเมืองทองเที่ยว เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมซึ่งมีผลกระทบถึงโครงสรางของครอบครัว เชน อํานาจการปกครองระหวางพอแมลูกลด  
นอยลง แตละฝายตางมีอิสระมากขึ้น บทบาทของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป มีความสนใจ
ตางกัน  ทําใหมีการรวมตัวของครอบครัวลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง     และปจจัยทางเศรษฐกิจ  
เมื่อมีความเจริญมากขึ้น เปนเมืองทองเที่ยวมีผลทําใหเศรษฐกิจดี ที่สําคัญทําใหคาครองชีพสูงขึ้น       
ทําใหทุกคนตองแขงขันกันทํางานนอกบานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัวของตนเอง ทําใหมี
เวลาเอาใจใสตอครอบครัวลดลง เกิดความหางเหินระหวางสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ปจจัย
ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูดั่งเดิมที่เรียบงายของชุมชนเกาะสมุย
กําลังถูกลืมไปพรอมกับการรับวัฒนธรรมตางถ่ินตางชาติเขามายึอถือปฏิบัติ สามารถพบเห็นไดงาย 
ทั้งเรื่องการแตงกาย  การรับประทานอาหาร   ทําใหสมาชิกในครอบครัวตางวัยอาจจะมีความคิดเห็น
และการปฏิบัติที่แตกตางกันได         อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายที่ไดรับพอใชจายมาก
ถึงรอยละ 90.3   ทําใหกลุมตัวอยางไมตองเผชิญกับปญหาทางดานเศรษฐกิจที่ตองรับผิดชอบตนเอง
ในเรื่องคาใชจาย โดยใชวิธีการที่ไมถูกตอง เชน การขายบริการทางเพศ หรือการเอาตัวเองเขาแลก
กับวัตถุส่ิงของที่ทันสมัยและเปนที่นิยม  ไดแก โทรศัพทมือถือยี่หอดีๆ แพง ๆ เสื้อผาสวยๆ เหมือน
ในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญมากกวาอยางเชน  กรุงเทพ เชียงใหม เปนตน  และกลุมตัวอยาง     
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.4  ซ่ึงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยกวาเพศชาย     
จากการสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญในชุมชนเกาะสมุย นับถือศาสนาพุทธมากถึงรอยละ 97  
และตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับการเกรงกลัวตอบาป หิริโอตตัปปะ    
ศีล 5 การฝกสมาธิ  อาจทําใหนักเรียนประพฤติตนในทางที่ถูกตอง   นอกจากนี้กลุมตัวอยาง       
สวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย เริ่มมีความคิดและสติปญญาเทาเทียมผูใหญ มีอิสระทาง     
ความคิดมากขึ้น   จึงทําใหความสัมพันธในครอบครัว  ไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธของนักเรียนได  สอดคลองกับการศึกษาของปวีณา สายสูง (2541:67) ไดศึกษา      
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดนาน ผลการศึกษา ไมพบวามีความ
สัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนะขอคนพบที่ไดจากการวิจัยดังนี้
1. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนั้นแตกตางกันเมื่อจําแนก

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 มีพฤติกรรม
เสี่ยงมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2.01-.30 ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของ   สามารถ
กระทําไดดังนี้

     สถานศึกษา    ควรใหความสนใจนักเรียนกลุมที่มีผลการเรียนต่ํากวา  2.00  เปน
กรณีพิเศษ แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นเต็มศักยภาพของแตละ
บุคคล  โดยการสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเปนการเพิ่มความรูหรือทักษะในวิชานั้นๆ
รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับทราบขอมูลยอนกลับในผลการกระทําดานตางๆ และควรมี
การเสริมแรงอยางตอเนื่อง เมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จในการทํางานและการเรียน   อีกทั้ง
นักเรียนกลุมอ่ืนๆที่เรียนปานกลางหรือดีอยูแลว ควรสงเสริมทักษะใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของแตละบุคคล เชน ดานกีฬา ดนตรี รองเพลง  ฯลฯ  สอดคลองตามทฤษฎีพหุเชาวนปญญาของ
การดเนอร  (Gardner 1986,อางถึงใน ถวิล   ธาราโภชน และศรัณย  ดําริสุข  2544:83-84)

   ทุกคนในครอบครัว   ควรใหความสนใจและสนับสนุนสมาชิกไดศึกษาในสิ่งที่
ตองการตามความสามารถและความถนัด  ทั้งดานการเรียนและดานอื่นๆ ที่ถนัดใหดียิ่งขึ้น ไมควร
บังคับใหสมาชิกเรียนหรือกระทําในสิ่งที่พอแมชอบและตองการ    โดยเฉพาะกลุมที่อาศัยอยูกับ
บิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว  ครอบครัวที่มีพอหรือแมควรใหเวลากับบุตรใหมากกวาเดิม   คอยอบรม
ส่ังสอน ใหโอกาสในการคิดและตัดสินใจ  โดยการยอมรับในความสามารถของบุตรและรับฟง
ความคิดเห็นจากบุตรดวย

2.  จากผลของการวิจัยที่พบวา การควบคุมตนเอง เปนตัวแปรทํานายที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดของพฤติกรรมเสี่ยงตอกาารมีเพศสัมพันธ  กลาวคือ นักเรียนที่มีการควบคุมตนเองมากจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอยลง   ดังนั้นในฐานะบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชน สามารถ
กระทําไดโดยการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย เขาไปมีสวนรวมและใหการชวยเหลือใหความคิดเห็น
ประสานงานและรวมกิจกรรมกับองคกรตางๆหรือผูที่มีสวนเกี่ยงของ จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อมุงเนน
เพื่อใหนักเรียนมีการควบคุมตนเองใหมากขึ้น   ซ่ึงผูเกี่ยวของอาจกระทําไดดังนี้

  ครอบครัว   หมั่นกวดขันดูแลบุตรหลานของตนเอง  ใหปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทั้งจากโรงเรียนและที่บาน  โดยการใหบุตรมีหนาที่ตองทํางานบานที่มอบหมายให   เปน
การฝกใหมีความรับผิดชอบตนเอง มีระเบียบวินัย นําไปสูการควบคุมตนเองได

       สถานศึกษา     สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้  ไปเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน  เพราะ
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สังคมยุคนี้เปนยุคแหงการแขงขัน ทางดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู  ทักษะการควบคุมตนเองควร
ปลูกฝงตั้งแตเด็ก  แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานทักษะการควบคุมตนเอง   กระทํา
ในกิจกรรม “การรูจักตนเอง”และ“ชนะใจตนเปนคนเกง” (กระทรวงศึกษาธิการ 2543:81-106)  โดย
ปรับใชใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่

      องคกรทองถ่ิน       สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ ที่สรางสรรค  เชน  ลานกีฬา  การออกกําลังกาย  เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับวัยรุนใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือจัดกิจกรรมรณรงคแขงขันกีฬาเพื่อเช่ือมความ
สามัคคีระหวางบุคคลในครอบครัวและครอบครัวอ่ืนๆ นอกจากทําใหความสัมพันธในครอบครัวดี
ขึ้นแลวยังชวยใหวัยรุนทํากิจกรรมที่สรางสรรคเปนประโยชน ทําใหมีสุขภาพดีมีรางกายแข็งแรง
โดยไมใชเวลาวางหลังจากเลิกเรียนแลวไปเขากลุมเพื่อนหรือไปเที่ยวเตรในสถานที่ตางๆ ไปดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  ซ่ึงจะทําใหระดับการควบคุมตนเองลดลงได      

3. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนตัวทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่มีประสิทธิภาพไดเปนอันดับที่ 2    แตความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   ผูที่เกี่ยวของควรไดตระหนักและเนนย้ําใน
เร่ืองของผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมดังกลาว   ซ่ึงอาจกระทําไดดังนี้

    ครอบครัว     ตองใหเวลาและเอาใจสมาชิกของตนเองใหมากขึ้น   ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของบุตรหลาน  คอยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย ใน
เร่ืองการรักนวลสงวนตัว การเปนสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ ควรใหกําลังใจหรือชมเชยเมื่อประพฤติตน
ไมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย รวมทั้งพอแมเปนแบบอยางที่ดีสําหรับบุตรหลานใน
เร่ืองความสัมพันธที่ดีระหวางชาย /หญิง   เพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกตองตอไป

    สถานศึกษา    ควรนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเฉพาะความรูเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียน โดยสอดแทรกเนื้อหา สาระ คานิยมอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะรูปแบบ
ของพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 3 ดาน เพื่อใหนักเรียนไดมีรูปแบบการสราง
พฤติกรรมที่ถูกตองและตอเนื่องตอไป

 ส่ือมวลชน ควรมีจรรยาบรรณ ในการนําเสนอขาวสารในลักษณะสรางสรรคมาก
กวาการนําเสนอที่กระตุนอารมณเพศ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนตอไป

4.   จากผลการวิจัยพบวา   ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย   เปนตัวทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่มีประสิทธิภาพไดเปนอันดับที่ 3  ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
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วัยรุนทั้งภาครัฐและเอกชนควรตระหนักและเรงสงเสริมใหนักเรียน มีความรูความเขาใจอยางถูก
ตองเกี่ยวกับการไปใชบริการในสถานที่ดังกลาว   ซ่ึงอาจกระทําดังนี้

       ครอบครัว   พอแมควรเรียนรูธรรมชาติของลูกวัยรุน    ใหความรัก  เปนกําลังใจอยู
เคียงขางเพื่อไมใหเขาไปหาคนอื่น  ใหเขามีอิสระในการเรียนรูและหาประสบการณใหม ๆ แตอยูใน
ขอบเขตและที่สําคัญไมควรหามปรามหรือกักขัง  ควรพูดคุยกันดวยเหตุผล

    สถานศึกษา    คอยสอดสองดูแลใหนักเรียนเพื่อใหประพฤติตนใหถูกตองตามกฎ
ระเบียบของโรงเรียน ที่สําคัญควรใหความรูเกี่ยวกับสถานเริงรมยและเนนย้ําถึงผลเสียที่เกิดขึ้นทั้ง
ดานรางกาย  เศรษฐกิจและสังคม จากการไปใชในสถานที่เชนนั้น  เพราะจะทําใหนักเรียนสามารถ
เลือกกระทําพฤติกรรมที่เปนประโยชนสําหรับตนเองมากกวา

ฝายปกครอง    ควรชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยของสถานบันเทิงใหเปน
ไปตามกฎหมาย  พรอมทั้งเฝาระวังและปองกันไมใหเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18  ป  เขาไปใน
สถานที่ดังกลาวเด็ดขาด

5. แมวาความสัมพันธในครอบครัว ไมไดเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ  และความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี   กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธมากถึงรอยละ 97  ทําใหบิดามารดาสามารถนําหลักธรรมของพุทธศาสนา มาอบรมสั่งสอน
บุตรหลานได  อีกทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่นิยมกระทําสืบตอกันมาคือ กินขาวหอ
ประเพณีชักพระ งานวันสารท หรือที่ชาวบานเรียกวา “รับ-สงตายาย” งานเดือนสิบ งานชักพระ เมื่อ
ถึงเทศกาลเหลานี้ ลูกหลานทุกคนจะตองกลับบานเพื่อมาทําบุญหรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว
ยอมทําใหมีความรักความผูกพันกันมากขึ้น  และยังมีกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดในชุมชนเกาะสมุย คือ
กีฬาควายชน  จะพบวามีสนามควายชนทุกตําบล  และมักเปนที่รวมของทุกคนในครอบครัว

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน 

โดยการเก็บขอมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม  สัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล เพื่อ
ทราบปญหาที่ชัดเจนและกวางยิ่งขึ้น

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีบริบทเหมือนกับอําเภอเกาะสมุย เชน เมืองพัทยา   เกาะภูเก็ต     เปนตน

3. ควรมีการวิจัยถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกับประชากรกลุมอ่ืนๆ  เชน  
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อใหผลการวิจัยมีมุมมองที่กวางขวางมากขึ้น
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แบบสอบถามงานวิจัย
เร่ือง “พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในชุมชนเกาะสมุย”

*******************************************************

คําชี้แจง
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะถือเปนความลับ และใชในการวิเคราะหขอมูลเปน

ภาพรวม      ผูตอบไมตองเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู   ขอใหทานโปรดตอบคําถามทุกขอตามความ
เปนจริง  เพราะคําตอบแตละขอมีความสําคัญตอการวิจัยคร้ังนี้อยางยิ่ง

2.    แบบสอบถามชุดนี้  มี   6  สวน   ประกอบดวย
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล                                  จํานวน    5    ขอ
สวนที่ 2  แบบสอบถามการควบคุมตนเอง                    จํานวน   28    ขอ
สวนที่ 3  แบบสอบถามความสัมพันธในครอบครัว       จํานวน   16   ขอ
สวนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย   จํานวน   10   ขอ
สวนที่ 5  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน จํานวน   17   ขอ
สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ              จํานวน   18   ขอ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถถามไดจากผูที่มอบแบบสอบ

ถามนี้แกทาน   และเมื่อทานตอบแบบสอบถามนี้สมบูรณทุกขอแลว โปรดสงคืนกับผูที่มอบ
แบบสอบถามนี้แกทาน

ขอขอบคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามนี้

                   นางสาวพนอวดี   จันทนา
              นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

                                ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1    ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน          ใหตรงกับความเปนจริงที่เกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด

1. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ
เพศชาย                 เพศหญิง

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
         คะแนนเฉลี่ยไมเกิน  2 .00               คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2 .01-3.00

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.01-4.00
3.    คาใชจายที่ไดรับ                  
                                    พอใชจาย         ไมพอใชจาย
4.   บุคคลที่อาศัยอยูดวย

บิดามารดา                         บิดาหรือมารดาเพียงผูเดียว
        ญาติ   พี่นอง                                     ผูอ่ืนที่ไมใชญาติ

5. ประสบการณในการใชบริการสถานเริงรมย ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา (กุมภาพันธ - 
กรกฎาคม 2547)

ไมเคย                                             เคยไปไมเกิน  3  ครั้ง
         เคยไประหวาง 4-10  คร้ัง             ไปเปนประจํามากกวา   10  คร้ัง

สวนที่     2     แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การควบคุมตนเอง
คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ และทําเครื่องหมาย √  ลงในชองขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว

ระดับความเปนจริง

การควบคุมตนเอง
จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

ไม
จริง

ไมจริง
มาก
ที่สุด

1.    ฉันสามารถปฏิเสธการไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชอบดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
2.   ฉันหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  เมื่อ
ไปงานสังสรรคกับเพื่อนๆ
3.   ฉันสามารถนั่งคุยกับเพื่อนที่กําลังดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล ได โดยที่ฉันนั่งดื่มน้ําธรรมดา
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ระดับความเปนจริง
การควบคุมตนเอง จริง

มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

ไม
จริง

ไมจริง
มาก
ที่สุด

4.   ฉันหลีกเลี่ยงการอานหนังสือ /วารสาร / การตูน
ประเภทปลุกเราความรูสึกทางเพศ
5.   ฉันหลีกเลี่ยงการไปดูละครโทรทัศนที่มีการแสดง
บทรักระหวางชาย/หญิง  เมื่อเพื่อนชวนไปดูดวยกัน
6.   ฉันหลีกเลี่ยงการไปดูภาพยนตร/วิดีทัศนที่ปลุกเรา
อารมณเพศ   เมื่อเพื่อนๆชวน
7.   ฉันหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อตองตัวหรือการจับมือถือ
แขนกับเพื่อนตางเพศ
8.  ฉันหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับเพศตรงขามสองตอ
สอง เมื่อไปเที่ยวดวยกัน
9. ฉันหลีกเลี่ยงการโอบกอดกับเพศตรงขาม
10.   ฉันไมคิดที่จะทดลองดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
เลย    แมวาเพื่อนๆ  จะพูดคุยกันถึงรสชาติที่ดีของมัน
11.  ฉันคิดวาการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ไมเหมาะ
สมสําหรับนักเรียน
12.   ฉันคิดวาการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเหมาะ
กับผูใหญเทานั้น
13.   ฉันไมคิดที่จะอานหนังสือประเภทโป เปลือยเลย
แมวาเจาของจะอนุญาตใหฉันหยิบอานได
14.   ฉันไมคิดที่จะดูภาพยนตร/วิดีทัศน /อินเตอรเนต ที่
มีเรื่องราวปลุกเราอารมณเพศ  แมวาเพื่อนบางคนจะ
ปฏิบัติเชนนั้น
15.  ฉันไมคิดที่จะ มีแฟนหรือคูรักในขณะที่อยูใน
วัยเรียน
16.  ฉันเตือนตัวเองเสมอวาตองเรียนใหจบกอน แลวจึง
หาประสบการณในการเที่ยวกลางคืน
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ระดับความเปนจริง
การควบคุมตนเอง จริง

มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

ไม
จริง

ไมจริง
มาก
ที่สุด

17. ฉันมั่นใจวาตนเองจะไมประพฤติผิดขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของไทยในเรื่องการรักนวลสงวนตัว
18.  ฉันคิดวาการจับมือถือแขนและการโอบกอดกัน
ระหวาง  นักเรียนชาย/หญิง เปนเรื่องเสียหายและไม
เหมาะสม
19.  ฉันคิดวาการจูบกันระหวางนักเรียนชาย/หญิง    เปน
เร่ืองเสียหายและไมเหมาะสม
20.  ฉันเลือกดื่มน้ําเพื่อสุขภาพ  แทนการดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล  เมื่อเพื่อนๆ ชวนดื่ม
21.  ฉันเลือกปรึกษาพอแม   เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจแทน
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล
22.   ฉันเลือกทําการบาน  เมื่อเพื่อนๆ ชวนดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอลในวันหยุด
23.  ฉันเลือกดูขาวกีฬา  จากโทรทัศนแทนการดูละครที่มี
การแสดงบทรักระหวางชาย/หญิง
24.   ฉันเลือกอานคอลัมนตอบปญหาทางเพศ จาก
หนังสือ /วารสารตางๆ เปนการเพิ่มความรูเร่ืองเพศแทน
การดูภาพยนตรหรืออานหนังสือที่ปลุกเราอารมณเพศ
25.  ฉันเลือกดูภาพยนตร/วิดีทัศน/อินเตอรเนต  ที่มีเรื่อง
ราวหรือภาพเกี่ยวกับสารคดีแทนการดูภาพหรือเร่ืองราวที่
กระตุนอารมณเพศ     แมวาเพื่อนๆจะกระทําเชนนั้น
26.   ฉันเลือกอยูบาน เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวในสถานที่ที่
ชอบแบบสองตอสองหรือไปเปนคูๆ
27.  ฉันเลือกเดินเที่ยวแบบอิสระตามสบายดีกวาเดินจูง
มือกัน เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆ
28. ฉันเลือกพูด “ขอบคุณ” แทนการจับมือถือแขนหรือ
ถูก เนื้อตองตัวกับเพื่อนตางเพศ  เมื่อเพื่อนชวยเหลือฉัน
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สวนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสัมพันธในครอบครัว
คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาแตละขอตามความเปนจริง และทําเครื่องหมาย  √   ลงในชองขอความ
ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ระดับความเปนจริง
ความสัมพันธในครอบครัว จริง

มากที่
สุด

จริง
มาก

ปาน
กลาง

ไม
จริง

ไมจริง
มาก
ที่สุด

1.    ฉันรูสึกดีใจ   เมื่อคนในครอบครัวประสบความ
สําเร็จ หรือทําส่ิงดีๆ
2.    ฉันรูสึกโชคดีที่เกิดในครอบครัว   ที่มีการดูแลเอาใจ
ใสและชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกัน
3.    ทุกคนในครอบครัวจะชวยกันดูแลเอาใจใสทุกครั้ง
เมื่อคนในครอบครัวเจ็บปวย
4.    ทุกคนในครอบครัวมักรอรับประทานอาหารพรอม ๆ
กัน  โดยเฉพาะมื้อคํ่า
5.    ทุกคนในครอบครัวจะทํากิจกรรมรวมกัน  เชน
เลนกีฬา    ปรุงอาหาร  ไปเที่ยวดวยกันเสมอเมื่อมีโอกาส
6.   ฉันรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ  และเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัว
7.   ทุกคนในครอบครัวจะหวงใยกันเสมอ   และจะ
ไมสบายใจหากคนใดคนหนึ่งกลับบานผิดเวลา
8.  ทุกคนในครอบครัว   มักจะพูดคุยหยอกลอกัน
อยางสนุกสนาน
9.  ฉันสามารถเลาและขอคําปรึกษาไดกับทุกคน   เมื่อมี
ปญหาหรือไมสบายใจ
10.  ฉันสามารถเขาใจวา  สมาชิกในครอบครัวคนใด
มีปญหาอะไรหรือไม
11. พอแมหรือผูใหญอ่ืนๆในครอบครัวพูดคุยกับเด็กๆ
ไดอยางเขาใจ
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ระดับความเปนจริง
ความสัมพันธในครอบครัว จริง

มาก
ที่สุด

จริง
มาก

ปาน
กลาง

ไม
จริง

ไมจริง
มาก
ที่สุด

12.   การปฏิบัติของพอแมหรือผูใหญอ่ืนๆในครอบครัว
เปนแบบอยางที่ดีกับเด็กๆ
13.  ทุกคนทํางานบานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
14.  แตละคนสามารถหามปรามและตักเตือนการกระทํา
ของกันและกันได
15.   ทุกคนในครอบครัว สามารถขอคําแนะนําจาก
สมาชิก คนอื่นๆ ได หากตองตัดสินใจกระทําในบางเรื่อง
ที่สําคัญ
16. ทุกคนในครอบครัวตางมีความสามารถดวยกันทั้งนั้น

สวนที่    4   แบบสอบถาม   ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย
คําชี้แจง      ใหนักเรียนพิจารณาแตละขอ และทําเครื่องหมาย  √   ลงในชองขอความที่ตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

( ผับ /เธค /คาราโอเกะ/บารเบียร ฯลฯ)
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย
คอนขาง
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
เล็กนอย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

1. สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับ
นัดพบเพื่อพูดคุยกัน  ไดรองเพลงรวมกันสนุก
ดวยกัน เปนการผอนคลายความเครียด
2   สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ไมควรนัดพบกับ
เพื่อนๆ  เพื่อพบปะสังสรรคเพราะเสียงดัง ทําให
พูดคุยกันไมรูเร่ือง
3. สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการ
จัดงานฉลองตางๆ เพื่อนๆจะไดสนุกรวมกัน
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ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

( ผับ /เธค /คาราโอเกะ/บารเบียร ฯลฯ)
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย
คอนขาง
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
เล็กนอย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
4.  สถานเริงรมยเปนสถานที่ที่ไปใชบริการ
แลวเสียคาใชจายมากและไดประโยชนนอย
5.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่สามารถไปใช
บริการได  เพื่อเปนการเรียนรูสังคมภายนอกอีก
อยางหนึ่ง
6.    สถานเริงรมย   เปนสถานที่ที่ ไปใชบริการ
แลวทําใหเสียสุขภาพ  รางกายทรุดโทรม
7.   สถานเริงรมย    เปนสถานที่ที่ ไปใชบริการ
แลวทําใหไดพบเพื่อนใหมที่ถูกใจ
8.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ไปใชบริการแลว
ทําใหไดปลดปลอยอารมณ ความรูสึกไดเต็มที่
9.  สถานเริงรมย   เปนสถานที่ที่ ทําใหมีโอกาส
ไดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลไดตามตองการ
10. สถานเริงรมย เปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสถูก
ชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลไดงาย

สวนที่  5   แบบสอบถาม   ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
คําชี้แจง    ใหนักเรียนพิจารณาแตละขอ และทําเครื่องหมาย √ ลงในชองขอความที่ตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เห็นดวย

อยางยิ่ง
เห็นดวย
คอนขาง
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
เล็กนอย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
1.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   แสดงถึงความ
เปนชายหรือหญิงอยางสมบูรณ
2. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนการผอน
คลายอารมณ และทําใหมีความสุข   สนุกสนาน
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ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เห็นดวย

อยางยิ่ง
เห็นดวย
คอนขาง
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
เล็กนอย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
3. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  มีผลเสียตอ
สุขภาพรางกาย  เชน   การเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  การตั้งครรภไมพึงประสงค
4.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     เปน
ประสบการณในชีวิตที่นาลองและเรียนรู
5. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนวิธีที่ชวยให
คูรักไดศึกษานิสัยกันและกันปรับตัวเขาหากันได
6.   การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนสิทธิสวน
บุคคล  และเปนเรื่องสวนตัวที่ไมควรมีผูใด
ตําหนิ
7.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     เปนการแสดง
ออกทางธรรมชาติ   ไมควรหามปรามหรือ
ขัดขวาง
8.   การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ทําใหรูสึกวา
หมดคุณคาและเสียความภาคภูมิใจในตนเอง
9.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทําใหมีความผูก
พัน ทางใจกันมากขึ้น
10.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ทําใหหมด
คุณคาความเปนกุลสตรี   ที่ตองรักนวลสงวนตัว
11.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    ทําให
เสียช่ือเสียงวงศตระกูล
12.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน อาจทําให
เสียอนาคตตองออกจากสถานศึกษา
13. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทําใหถูกเพื่อนๆ
และบุคคลอื่นๆที่รับรู ติฉินนินทา และไมคบดวย
14.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    ทําใหพอแม
หรือผูปกครองเสียใจมาก
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ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เห็นดวย

อยางยิ่ง
เห็นดวย
คอนขาง
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็นดวย
เล็กนอย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
15.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    ทําใหครูหรือ
อาจารย เสียใจ
16.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    เปนการ
ทําลายชื่อเสียงของโรงเรียน
17.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ทําใหสังคมมี
ปญหาตามมาได เพราะอาจมีเด็กที่เกิดมา โดยไม
มีพอและแม หรือไมมีทั้งพอและแม

สวนที่    6   แบบสอบถาม  เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
คําชี้แจง      แบบสอบถามแตละขอ  ถามถึงการกระทําหรือการแสดงออกของนักเรียนในชวงเวลา  6   
เดือน   ( กุมภาพันธ – กรกฏาคม 2547)  ที่ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธมากขึ้น
โปรดใสเครื่องหมาย      ในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง   ผูตอบไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลยสักครั้ง
ปฏิบัตินอย หมายถึง   ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1-2   คร้ัง / เดือน

     ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง   ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้น   3-4  ครั้ง / เดือน
      ปฏิบัติมาก หมายถึง   ผูตอบปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกวา 4   ครั้ง/เดือน

ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ไมเคย นอย บางครั้ง มาก

1.  ฉันจะเลือกดื่มเครื่องดื่มประเภทที่ผสมแอลกอฮอล
มากกวาเครื่องดื่มประเภทน้ําหวานหรือเครื่องดื่มทั่วๆไป
2.  ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล เมื่อไปเที่ยวสถาน
เริงรมยกับเพื่อนๆ  เพื่อสรางบรรยากาศใหสนุกสนาน
3.  ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับเพื่อนๆ เมื่อมีเร่ือง
ไมสบายใจ
4.  ฉันและเพื่อนๆ จะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเมื่อมี
โอกาส
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ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ไมเคย นอย บางครั้ง มาก

5.  ฉันเคยหนีเรียน ไปดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
กับเพื่อนๆ
6.   ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับเพื่อนๆ   เมื่อมี
งานสังสรรค
7.  ฉันจะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล จนกวาจะเมา
8.   ฉันและเพื่อนๆ ดู   VDO / VCD  ที่มีภาพแสดงบทรัก
   ระหวางชาย / หญิง
9.   ฉันและเพื่อนๆ    ดูละครโทรทัศนที่มีบทปลุกเรา
     อารมณเพศดวยกัน
10. ฉันและเพื่อนๆ    ดูภาพยนตร โรแมนติกใน
โรงภาพยนตร ที่มีการแสดงความรักระหวางชาย / หญิง
11.  ฉันดูภาพแทรกในวารสารหรือภาพโปสเตอรประเภท
โปเปลือย
12.   ฉันอานนวนิยายโรแมนติกที่มีบทกระตุนอารมณเพศ
13.   ฉันดูอินเตอรเนตในเว็บไซดที่มีภาพหรือเร่ืองปลุก
เราอารมณเพศ
14.   ฉันและเพื่อนตางเพศนั่งใกลชิดกัน   เวลาไปเที่ยวใน
สถานบันเทิงเริงรมย   เชน  ผับ   คาราโอเกะ
15.   ฉันและเพื่อนตางเพศนั่งใกลชิดกันเวลาไปเที่ยวใน
สถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา  ชายทะเล   น้ําตก
16.  ฉันและเพื่อนตางเพศนอนหนุนตักกันและกัน
17.  ฉันและเพื่อนตางเพศมักหยอกลอ แบบถูกเนื้อตองตัว
กันตามสบาย
18.   ฉันและเพื่อนตางเพศจูงมือกันหรือถูกเนื้อตองตัวกัน
มากขึ้น เมื่อไปเที่ยวดวยกัน

คําแนะนําเพิ่มเติม………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก   ข

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



161

คาความเชื่อม่ัน  (reliability) ของแบบสอบถามการควบคุมตนเอง
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -  S C A L E  (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

SC1           93.9333       339.4437        .6513           .9592
SC2           94.0000       329.6552        .8333           .9574
SC3           93.9667       331.8954        .8217           .9576
SC4           94.0000       339.7931        .6644           .9590
SC5           94.2667       345.9264        .6025           .9595
SC6           94.0333       341.8264        .6829           .9588
SC7           94.2000       345.1310        .6381           .9592
SC8           93.8667       343.8437        .6227           .9593
SC9           93.9333       344.4092        .5822           .9597
SC10          94.1667       345.8678        .7102           .9588
SC11          93.6667       339.4713        .6519           .9592
SC12          93.7000       337.2517        .6299           .9595
SC13          93.8000       341.7517        .7500           .9584
SC14          93.8000       340.5103        .7548           .9583
SC15          94.4333       355.0126        .3903           .9609
SC16          93.9667       329.9644        .8247           .9575
SC17          93.7333       341.9264        .6656           .9590
SC18          94.0333       345.4126        .5377           .9601
SC19          93.5667       333.9782        .8446           .9574
SC20          93.9000       340.5069        .7803           .9581
SC21          93.6333       345.8954        .6904           .9589
SC22          93.9333       351.9264        .5792           .9597
SC23          94.1667       345.5230        .6487           .9591
SC24          94.2000       348.7862        .5520           .9598
SC25          94.1333       337.9816        .7016           .9587
SC26          93.9333       344.3402        .6322           .9592
SC27          94.0000       338.5517        .6754           .9589
SC28          93.7333       348.2713        .6178           .9594

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 28

Alpha =    .9603
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คาความเชื่อม่ัน ( reliability)  ของแบบสอบถามความสัมพันธในครอบครัว

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

FC1           61.4000       162.5931        .3947           .6622
FC2           61.3667       163.6195        .4495           .6633
FC3           61.4667       158.3954        .6283           .6513
FC4           62.2000       158.3724        .4941           .6532
FC5           62.6333       157.8954        .5361           .6516
FC6           61.8333       155.7989        .7445           .6446
FC7           61.8000       155.6828        .5951           .6464
FC8           61.8000       158.0966        .5684           .6515
FC9           62.1333       157.5678        .5447           .6508
FC10          61.0333        85.2747        .2443           .9441
FC11          62.0000       159.6552        .5497           .6547
FC12          61.8000       154.0276        .7357           .6408
FC13          61.8667       154.4644        .7451           .6417
FC14          61.9000       159.1966        .5208           .6542
FC15          61.9000       153.5414        .7320           .6398
FC16          61.8667       155.1540        .6416           .6445

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 16

Alpha =    .6747
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คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E  (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

OS1           31.2333        20.2540        .2428           .7545
OS2           30.9667        20.0333        .2265           .7590
OS3           31.2000        21.2690        .1184           .7668
OS4           30.0667        17.0299        .6675           .6946
OS5           31.0333        19.6195        .3880           .7370
OS6           30.3333        16.7816        .7077           .6883
OS7           31.0333        18.2402        .4694           .7247
OS8           31.0667        18.6161        .3509           .7438
OS9           30.7333        17.9264        .4413           .7291
OS10          30.1333        17.5678        .5417           .7131

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 10

Alpha =    .7530
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คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

OP1           46.0667       195.0299        .3196           .8972
OP2           45.9667       194.4471        .3135           .8976
OP3           44.8667       172.0506        .7022           .8849
OP4           45.8667       188.9471        .4193           .8950
OP5           45.8667       187.9816        .5129           .8921
OP6           45.7333       191.2368        .3710           .8963
OP7           45.9667       195.1368        .3129           .8974
OP8           44.6000       172.1103        .7140           .8845
OP9           45.7000       185.5966        .5658           .8905
OP10          44.4000       176.8690        .6308           .8879
OP11          44.4667       182.4644        .4671           .8944
OP12          44.7333       171.8575        .7383           .8835
OP13          44.7333       171.8575        .7383           .8835
OP14          43.8000       182.5103        .5688           .8902
OP15          43.8333       182.4885        .6173           .8887
OP16          43.8333       182.4885        .6173           .8887
OP17          43.8333       182.4885        .6173           .8887

  Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 17

Alpha =    .8966
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ความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S -  S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

BR1           33.3000       105.7345        .8282           .9423
BR2           33.2333       105.9092        .7452           .9438
BR3           33.4333       106.2540        .6867           .9450
BR4           33.1667       109.1782        .6353           .9458
BR5           33.7000       107.7345        .6887           .9448
BR6           33.2000       104.1655        .7645           .9435
BR7           33.5667       105.5644        .7775           .9432
BR8           33.2333       109.7713        .6237           .9460
BR9           33.5000       113.5000        .4512           .9485
BR10          33.4667       105.9816        .7201           .9443
BR11          33.3333       105.4023        .8243           .9423
BR12          33.6000       107.6966        .7164           .9444
BR13          33.7333       107.4437        .7407           .9439
BR14          33.4000       105.9724        .7895           .9430
BR15          33.1667       114.5575        .3563           .9500
BR16          33.5000       104.8793        .8453           .9419
BR17          33.4000       109.2138        .6300           .9459
BR18          33.3000       111.9414        .5129           .9477

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 18

Alpha =    .9477

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ
ของแบบสอบถามในการวิจัย
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ตารางที่  18  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และคาระดับรายขอ
เกี่ยวกับการควบคุมตนเองของกลุมตัวอยาง

การควบคุมตนเอง X S.D. คาระดับ

ดานการกระทํา
1. ฉันสามารถปฏิเสธการไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชอบดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล

3.60 1.05 มาก

2. ฉันหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  เมื่อไปงาน
สังสรรคกับเพื่อนๆ

3.55 1.07 มาก

3.  ฉันสามารถนั่งคุยกับเพื่อนที่กําลังดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลได  โดยที่ฉันนั่งดื่มน้ําธรรมดาได

3.62 1.12 มาก

4.  ฉันหลีกเลี่ยงการอานหนังสือ / วารสาร / การตูนประเภท
ปลุกเราความรูสึกทางเพศ

3.48 1.07 ปานกลาง

5.  ฉันหลีกเลี่ยงการดูละครโทรทัศน  ที่มีการแสดงบทรัก
ระหวาง  ชาย / หญิง

3.31 1.04 ปานกลาง

6.   ฉันหลีกเลี่ยงการดูภาพยนตร/วิดีทัศนที่ปลุกเราอารมณเพศ
เมื่อเพื่อนๆ ชวน

3.37 1.14 ปานกลาง

7.  ฉันหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อตองตัวหรือจับมือถือแขนกับ
เพื่อนตางเพศ

3.28 1.02 ปานกลาง

8.   ฉันหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับเพศตรงขามสองตอสอง
เมื่อไปเที่ยวดวยกัน

3.41 1.09 ปานกลาง

9.   ฉันหลีกเลี่ยงการโอบกอดกับเพศตรงขาม 3.61 1.14 มาก
ดานการคิด
10.  ฉันไมคิดที่จะทดลองดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเลย   
แมวาเพื่อนๆจะพูดถึงรสชาดที่ดีของมัน

3.46 1.20 ปานกลาง

11.  ฉันคิดวาการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล     ไมเหมาะสม
สําหรับนักเรียน

4.06 1.09 มาก

12.  ฉันคิดวาการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเหมาะกับ
ผูใหญเทานั้น

3.79 1.12 มาก
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ตารางที่  18 (ตอ)

การควบคุมตนเอง X S.D. คาระดับ

13.  ฉันไมคิดที่จะอานหนังสือประเภทโป เปลือยเลย     แมวา
เจาของจะอนุญาตใหฉันหยิบอานได

3.50 1.10 มาก

14. ฉันไมคิดที่จะดูภาพยนตร /วิดีทัศน/ อินเตอรเนตที่มีเรื่อง
ราวปลุกเราอารมณเพศ  แมวาเพื่อนบางคนจะปฏิบัติเชนนั้น

3.43 1.06 ปานกลาง

15.  ฉันไมคิดที่จะมีแฟนหรือคูรักในขณะที่อยูในวัยเรียน 3.03 1.07 ปานกลาง
16.   ฉันเตือนตัวเองเสมอวาตองเรียนใหจบกอน     แลวจึงหา
ประสบการณในการเที่ยวกลางคืน

3.58 1.11 มาก

17.   ฉันมั่นใจวาตนเองจะไมประพฤติผิดขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของไทย  ในเรื่องการรักนวลสงวนตัว

3.54 1.03 มาก

18.   ฉันคิดวาการจับมือถือแขนและการโอบกอดกันระหวาง
นักเรียนชาย / หญิง เปนเรื่องเสียหายและไมเหมาะสม

3.62 1.05 มาก

19.  ฉันคิดวาการจูบกันระหวางนักเรียนชาย / หญิง เปนเรื่อง
เสียหายและไมเหมาะสม

3.94 1.04 มาก

ดานการตัดสินใจ
20.  ฉันเลือกดื่มน้ําเพื่อสุขภาพ   แทนการดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล  เมื่อเพื่อนๆ ชวนดื่ม

3.89 1.04 มาก

21.  ฉันเลือกปรึกษาพอแม เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจแทนการดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

3.89 .98 มาก

22. ฉันเลือกทําการบาน เมื่อเพื่อนๆ ชวนดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอลในวันหยุด

3.46 1.01 ปานกลาง

23.  ฉันเลือกดูขาวกีฬา จากโทรทัศน  แทนการดูละครที่มีการ
แสดงบทรักระหวางชาย / หญิง

3.52 1.02 มาก

24.  ฉันเลือกอานคอลัมนตอบปญหาทางเพศจากหนังสือ /
วารสารตางๆ เปนการเพิ่มความรูเร่ืองเพศ   แทนการดู
ภาพยนตร หรืออานหนังสือที่ปลุกเราอารมณเพศ

3.31 1.03 ปานกลาง
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ตารางที่  18 (ตอ)

การควบคุมตนเอง X SD. คาระดับ

25.  ฉันเลือกดูภาพยนตร / วิดีทัศน/ อินเตอรเนต ที่มีเรื่องราว
หรือภาพเกี่ยวกับสารคดี แทนการดูภาพหรือเร่ืองราวที่
กระตุนอารมณเพศ

3.31 1.02 ปานกลาง

26.  ฉันเลือกอยูบาน  เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวในสถานที่ที่
ชอบ ๆ  แบบไปสองตอสองหรือไปเปนคูๆ

3.41 1.04 ปานกลาง

27. ฉันเลือกเดินเที่ยวแบบอิสระตามสบายดีกวา
เดินจูงมือกัน  เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

3.50 1.06 มาก

28 . ฉันเลือกพูด “ขอบคุณ” แทนการจับมือถือแขนหรือ
ถูกเนื้อตองตัวกับเพื่อนตางเพศ  เมื่อเพื่อนชวยเหลือฉัน

3.83 .99 มาก

ตารางที่  19  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอเกี่ยวกับ
  ความสัมพันธในครอบครัว  ของกลุมตัวอยาง

ความสัมพันธในครอบครัว X S.D. คาระดับ
ดานการชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว
1.  ฉันรูสึกดีใจ    เมื่อคนในครอบครัวประสบความสําเร็จหรือ
ทําส่ิงดีๆ

4.58 .74 ดีมาก

2.  ฉันรูสึกโชคดีที่เกิดในครอบครัว   ที่มีการดูแลเอาใจใส
และ  ชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกัน

4.26 .91 ดี

3. ทุกคนในครอบครัวจะชวยกันดูแลเอาใจใสทุกครั้ง   เมื่อคน
ในครอบครัวเจ็บปวย

4.16 1.03 ดี

4.   ทุกคนในครอบครัว มักรอรับประทานอาหารพรอมๆ  กัน
โดยเฉพาะ มื้อค่ํา

3.56 1.00 ดี

5. ทุกคนในครอบครัวจะทํากิจกรรมรวมกัน เชน เลนกีฬา
ปรุงอาหาร ไปเที่ยวดวยกันเสมอเมื่อมีโอกาส

3.32 .74 ปานกลาง

6.ฉันรู สึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของ   
ครอบครัว

3.87 .99 ดี
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ตารางที่  19   (ตอ)

ความสัมพันธในครอบครัว X S.D. คาระดับ

7.  ทุกคนในครอบครัวจะหวงใยกันเสมอ และจะไมสบายใจ
หากคนใดคนหนึ่งกลับบานผิดเวลา

3.98 1.03 ดี

ดานการติดตอส่ือสารที่ดีระหวางกันในครอบครัว
8. ทุกคนในครอบครัว  มักจะพูดคุยหยอกลอกันอยาง
สนุกสนาน

3.77 .96 ดี

9. ฉันสามารถเลาและขอคําปรึกษาไดกับทุกคน  เมื่อมีปญหา
หรือไมสบายใจ

3.45 .94 ปานกลาง

10.ฉันสามารถเขาใจวา สมาชิกคนใดในครอบครัวมีปญหา
หรือไม

3.42 .89 ปานกลาง

11. พอแมหรือผูใหญอ่ืนๆในครอบครัว  พูดคุยกับเด็กๆ ได
อยางเขาใจ

3.75 .92 ดี

ดานการยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน
12. การปฏิบัติของพอแมหรือผูใหญอ่ืนๆ ในครอบครัว    
เปน แบบอยางที่ดีกับเด็กๆ

3.88 .91 ดี

13.  ทุกคนทํางานบานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 3.73 .95 ดี
14.  แตละคนสามารถหามปราม  และตักเตือนการกระทํา
ของกันและกันได

3.64 .96 ดี

15. ทุกคนในครอบครัว  สามารถขอคําแนะนําจากสมาชิกคน
อ่ืนๆ ได  หากตองตัดสินใจกระทําในบางเรื่องที่สําคัญ

3.69 .87 ดี

16.  ทุกคนในครอบครัวตางมีความสามารถดวยกันทั้งนั้น 3.83 .90 ดี
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ตารางที่  20   แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอเกี่ยวกับ
  ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมยของกลุมตัวอยาง

ความคิดเห็นตอการใชบริการสถานเริงรมย X S.D. คาระดับ
ความคิดเห็น

1.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการนัดพบ
เพื่อพูดคุยกัน  ไดรองเพลงรวมกันสนุกสนานดวยกัน
เปนการผอนคลายความเครียด

3.05 1.10 ปานกลาง

2.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ไมควรนัดพบกับเพื่อนๆ
เพื่อพบปะสังสรรค เพราะเสียงดัง  ทําใหพูดคุยกันไมรูเร่ือง

3.23 1.19 ปานกลาง

3.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการจัดงาน
ฉลองตางๆ    เพื่อนๆ จะไดสนุกสนานรวมกัน

3.22 1.06 ปานกลาง

4.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ไปใชบริการแลวเสียคาใช
จายมากและไดประโยชนนอย

3.72 1.16 คอนขางมาก

5. สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่สามารถไปใชบริการได เพื่อ
เปนการเรียนรูสังคมภายนอกอยางหนึ่ง

3.15 1.16 ปานกลาง

6.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่สามารถไปใชบริการแลว
ทําใหเสียสุขภาพ รางกายทรุดโทรม

3.42 1.14   ปานกลาง

7.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่สามารถไปใชบริการแลว
ทําใหไดพบเพื่อนใหมที่ถูกใจ

2.94 1.14   ปานกลาง

8. สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่สามารถไปใชบริการแลว
ทําใหไดปลดปลอยอารมณ และความรูสึกไดเต็มที่

3.37 2.87    ปานกลาง

9.  สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสไดดื่มเครื่อง
ดื่มที่ผสมแอลกอฮอลไดตามตองการ

3.19 1.36 ปานกลาง

10. สถานเริงรมย  เปนสถานที่ที่ทําใหมีโอกาสถูกชักชวน
ให ดื่ม  เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลไดงาย

3.89 1.22 คอนขางมาก
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ตารางที่  21   แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอเกี่ยวกับ
  ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ของกลุมตัวอยาง

ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน X S.D. คาระดับ
ความคิดเห็น

1.   การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน แสดงถึงความเปนชาย
หรือหญิงที่สมบูรณ

2.06 1.29 เล็กนอย

2. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนการผอนคลายอารมณ
และทําใหมีความสุขสนุกสนาน

2.07 1.29 เล็กนอย

3. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน มีผลเสียตอสุขภาพรางกาย
เชน การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  การตั้งครรภไมพึง
ประสงค

3.58 1.51 คอนขางมาก

4. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  เปนประสบการณในชีวิต
ที่นาลองและเรียนรู

2.11 1.29 เล็กนอย

5  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนวิธีที่ชวยใหคูรักไดศึกษา
นิสัยกันและกัน ปรับตัวเขาหากันได

2.14 1.21 เล็กนอย

6.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนสิทธิสวนบุคคล
และเปนเรื่องสวนตัวท่ีไมควรมีผูใดตําหนิ

2.43 1.29 เล็กนอย

7. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เปนการแสดงออกทาง
ธรรมชาติ  ไมควรหามปรามหรือขัดขวาง

2.36 1.35 เล็กนอย

8. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ทําใหรูสึกหมดคุณคา
และเสียความภาคภูมิใจในตนเอง

3.20 1.40 ปานกลาง

9. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     ทําใหมีความผูกพัน
ทางใจกันมากขึ้น

2.65 1.37 ปานกลาง

10. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทําใหหมดคุณคาความ
เปนกุลสตรี ที่ตองรักนวลสงวนตัว

3.75 1.28 คอนขางมาก

11. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทําใหเสียช่ือเสียง
วงศตระกูล

3.67 1.32 คอนขางมาก

12.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน อาจทําใหเสียอนาคต
ตองออกจากสถานศึกษา

3.89 1.25 คอนขางมาก
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ตารางที่  21   (ตอ)

ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน X S.D. คาระดับ
ความคิดเห็น

13. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทําใหถูกเพื่อนๆ   และ
บุคคลอื่นๆ ที่รับรู ติฉินนินทา และไมคบดวย

3.49 1.36 ปานกลาง

14. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน    ทําใหพอแม หรือผูปก
ครองเสียใจมาก

4.20 1.07 คอนขางมาก

15. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทําใหครูหรืออาจารยเสียใจ 3.75 1.13 คอนขางมาก
16. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  เปนการทําลายชื่อเสียง
ของโรงเรียน

3.83 1.14 คอนขางมาก

17.  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  ทําใหสังคมมีปญหาตาม
มาได เพราะอาจมีเด็กที่เกิดมา โดยไมมีพอแมหรือไมมีทั้ง
พอและแม

4.08 1.17 คอนขางมาก

ตารางที่  22    แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับเปนรายขอ
                      เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ X S.D. คาระดับ

การดื่มเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล
1.   ฉันจะเลือกดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  มากกวา
เครื่องดื่มประเภทน้ําหวานหรือเครื่องดื่มทั่วๆไป

2.17 .93 นอย

2. ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  เมื่อไปเที่ยวสถาน  
เริงรมยกับเพื่อนๆ เพื่อสรางบรรยากาศใหสนุกสนาน

2.13 .88 นอย

3.   ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับเพื่อนๆ   เมื่อมีเร่ือง  
ไมสบายใจ

1.98 .95 นอย

4. ฉันและเพื่อนๆ จะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเมื่อ  
มีโอกาส

2.13 .86 นอย

5.ฉันเคยหนีเรียนไปดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับ
เพื่อนๆ

1.42 .75 นอยที่สุด
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ตารางที่  22 (ตอ)

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ X S.D. คาระดับ

6.   ฉันดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับเพื่อนๆ เมื่อมีงาน
สังสรรค

2.28 .87 นอย

7. ฉันจะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจนกวาจะเมา 1.63 .80 นอยที่สุด
การเปดรับสื่อท่ีกระตุนอารมณเพศ
8.   ฉันและเพื่อนๆ ดู VDO /VCD  ที่มีภาพแสดงบทรัก
ระหวาง ชาย/หญิง

2.18 .82 นอย

9. ฉันและเพื่อนๆ ดูภาพยนตรโรแมนติกในโรงภาพยนตร
ที่มีการแสดงความรักระหวางชาย/หญิง

1.96 .80 นอย

10. ฉันและเพื่อนๆดูละครโทรทัศน  ที่มีบทปลุกเรา
  อารมณเพศดวยกัน

1.93 .84 นอย

11. ฉันดูภาพแทรกในวารสาร หรือภาพโปสเตอรประเภทโป
เปลือย

1.88 .80 นอย

12.  ฉันอานนวนิยายโรแมนติก ที่มีบทกระตุนอารมณเพศ 1.85 .81 นอย
13.  ฉันดูอินเตอรเนตในเว็บไซต ที่มีภาพหรือเร่ืองราวที่ปลุก
เราอารมณเพศ

2.00 .91 นอย

การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม
14.   ฉันและเพื่อนตางเพศนั่งใกลชิดกัน   เวลาไปเที่ยวใน
สถานบันเทิง เชน   ผับ   คาราโอเกะ   เธค

1.99 .92 นอย

15.   ฉันและเพื่อนตางเพศนั่งใกลชิดกัน  เวลาไปเที่ยวใน
สถานที่ตางๆ เชน  ศูนยการคา ชายทะเล  น้ําตก

2.14 .87 นอย

16.  ฉันและเพื่อนตางเพศนอนหนุนตักกันและกัน 1.84 .89 นอย
17.   ฉันและเพื่อนตางเพศมักหยอกลอ แบบถูกเนื้อตองตัวกัน
ตามสบาย

2.26 .85 นอย

18.   ฉันและเพื่อนตางเพศจูงมือกันหรือถูกเนื้อตองตัวกัน
มากขึ้น  เมื่อไปเที่ยวดวยกัน

2.09 .88 นอย
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ นางสาวพนอวดี     จันทนา
ท่ีอยู 61  หมู 1 ตําบลอางทอง  อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี 84140
ท่ีทํางาน โรงพยาบาลเกาะสมุย   อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี   84140
ประวัติการศึกษา
            พ.ศ. 2529      ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ    (ระดับตน)

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี
            พ.ศ. 2537  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ  (เทียบเทาปริญญาตรี)

 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี1
พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง     สาขาวิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช    จากสถาบันพระบรมราชชนก   กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2545  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

                                   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2529-2531
พยาบาลเทคนิค  2   งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  กลุมงานการพยาบาล

                                    โรงพยาบาลสุราษฎรธานี  อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี
             พ.ศ. 2532-2537

        พยาบาลเทคนิค  3-4   งานหองผาตัด  กลุมงานการพยาบาล
                                   โรงพยาบาลเกาะสมุย   อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี

พ.ศ. 2538 - 2543
        พยาบาลวิชาชีพ 4- 6   งานหองคลอด   กลุมงานการพยาบาล

                                   โรงพยาบาลเกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2544 -ปจจุบัน

        พยาบาลวิชาชีพ  7    กลุมงานจิตเวช
                                   โรงพยาบาลเกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎรธานี                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



