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46256328:   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
คําสําคัญ  :   พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ/นักเรียนวัยรุนชาย/ความรูเรื่องเพศศึกษา/ความคิดเห็นที่ถูกตอง

ตอการมีเพศสัมพันธ/ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง/ทักษะการสอนตนเอง/การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม   
ธนัตภณ  ตะพังพินิจการ : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  : อาจารย ดร. นงนุช  โรจนเลิศ, 
รศ. ลิขิต  กาญจนาภรณ  และ  ผศ.  สุรีรัตน  บรุณวัณณะ.  238 หนา.   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเรื่องเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการ
มีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  2) เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  ระดับชวงช้ันที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่
ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และลักษณะการพักอาศัย  และ  3) ศึกษาความรูเรื่อง
เพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และ
การเขารวมกิจกรรมทางสังคมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงช้ันที่ 3 และชวงช้ันที่ 4  ใน
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   ปการศึกษา 2549  จํานวน  271  คน   ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามโรงเรียนและชั้นเรียน  
โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)    คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบคาที(t-test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way  Analysis  of  Variance)  และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   

ผลการวิจัย  พบวา   
1. นักเรียนวัยรุนชายมีระดับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ และการเขารวมกิจกรรม

ทางสังคมอยูในระดับมาก ความรูเรื่องเพศศึกษา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และทักษะการสอนตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง   สวนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย   

2. นักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิง และเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน
แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 
ตามลําดบั   

3.  ความรูเรื่องเพศศึกษา และความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 12.00    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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46256328:  MAJOR:  COMMUNITY PSYCHOLOGY 
KEY  WORD  :   MALE  STUDENTS / ADOLESCENCE  STUDENTS / RISKED  SEXUAL  

BEHAVIORS / KNOWLEDGE  ON  SEX  EDUCATION  /  RIGHT  OPINION  
TOWARD  SEXUAL  BEHAVIOR /  SELF-ESTEEM / SELF-INSTRUCTION 
SKILLS  / SOCIAL   ACTIVITIES. 

THANATPHON  TAPHANGPHINIJKARN  :  FACTORS  EFFECTING  RISKED  
SEXUAL  BEHAVIOR  AMONG  MALE  ADOLESCENCE  STUDENTS  IN  AMPHOE  SAI  YOK  
CHANGWAT  KANCHANABURI.  THESIS ADVISORS: NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 
ASSOC.  PROF.  LIKHIT KARNCHANAPORN AND ASST.  PROF. SUREERAT 
BURANAWANNA.  238 pp.  
 

The  purpose  of   this  research  were :  1) to  study  the  level  of  knowledge  on  
sex  education,  right  opinion  toward  sexual  behavior,  self-esteem,  self-instruction  skills,  
social  activities  and  risked  sexual  behavior  among  male  adolescent  students  in  
Amphoe  Sai  Yok  Changwat  Kanchanaburi,  2) to  compare  risked  sexual  behavior  as  
classified  by  education  level,  school  of  attendance,  experience  with  girlfriends,  
academic  achievement, monthly  allowance,  type  of  accommodation,  and  3) to estimate  
the  knowledge  on  sex  education, right  opinion  toward  sexual  behavior,  self-esteem,  
self-instruction  skills,  social  activities  as  the  predictors  of  risked  sexual  behavior  among  
male  adolescent  students. 

Samples  were  271  high  school  male  adolescent  students  in  Amphoe  Sai  Yok  
Changwat  Kanchanaburi  derived  by  Multi-Stage  Stratified  Random  Sampling  technique.  
Instruments were questionnaires constructed by the researcher.  Data  were  analyzed  for  

percentage(%),  mean( X ),  standard  deviation(S.D.),  t-test, One–way  ANOVA  and  the  
Stepwise  Multiple  Regression  Analysis.   

The results found that   : 
1.  The male  adolescent  students’  right  opinion  toward  sexual  behavior  and  

social  activities  were  at  the  high  level,  knowledge  on  sex  education,  self-esteem,  self-
instruction  skills  were  at  the  moderate  level,  and  risked  sexual  behavior  were  at  the  
low  level.   

2.  Male  adolescent  students’  risked  sexual  behavior  as  classified  by  
experience  with  girlfriends  were  different  statistically  significance  at  .001,  and  by  
monthly  allowance  were  at  .01.     

3.  Knowledge on  sex  education  and  right  opinion  toward  sexual  behavior   
predicted  male  adolescent  students’  risked  sexual  behavior  at  the  percentage  of  12.00  
with  statistical  significance  at  .001.   
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คําแนะนํา  แนวคิดทางดานวิชาการ  และการตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธ  ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่มีคุณคายิ่ง  รวมทั้งใหกําลังใจและใหความชวยเหลือเปนอยางดี  ผูวิจัยจึงขอ 
กราบขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  ที่ไดใหความรูและประสบการณทางดานวิชาการ
ในทุกสาขาวิชาเปนอยางดี  อันเปนอีกประสบการณหนึ่งในชีวิต  ซ่ึงผูวิจัยจะขอนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทั้งตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตอไป   

  ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา  คณาจารย  และนักเรียนในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรีทุกทาน ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา  
และโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ที่ไดใหการตอนรับ  พรอมอํานวยความสะดวก  และ
ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล    และขอขอบคุณคณะเจาหนาที่สาธารณสุข
ในอําเภอไทรโยค  และนอง ๆ จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ใหความชวยเหลือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ที่ไดใหการสนับสนุนทุน
สําหรับการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้  ซ่ึงถือวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูวิจัย  และเปนการเปด
โอกาสในการพัฒนางานวิจัยใหกาวหนา  สมบูรณยิ่งขึ้น   

และขอขอบคุณทุกๆ ทาน  ที่เปนกําลังใจ  ใหการชวยเหลือ  และใหการสนับสนุนเปน
อยางดียิ่ง  อันไดแก  คุณอรชร  โวทวี  และเพื่อนพี่นองชาวจิตวิทยาชุมชนทุกทาน  ครอบครัว  
“ตะพังพินิจการ” ทั้งบิดา มารดา นองๆ ภรรยา และบุตร ตลอดจนผูที่ไมไดเอยนามในที่นี้   

ทายที่สุดนี้  หากวิทยานิพนธเลมนี้มีคุณคา  และเกิดประโยชนแกทุกภาคสวน  ผูวิจัย
ขอมอบความดีและส่ิงดีๆ  ทั้งหลายเหลานี้แดผูมีพระคุณทุกๆ ทาน  ไว  ณ  ที่นี้ 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“วัยรุน”  สวนใหญจะเปนชวงวัยที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวง
ช้ันที่  4  เปนชวงวัยที่ตองการหาเอกลักษณของตนเอง  มีความอยากรู  อยากเห็น  อยากลอง  มีความ
ตองการความเปนอิสระจากครอบครัว  ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน  บางครั้งดูเหมือนให
ความสําคัญกับเพื่อนมากกวาพอแม  เหลานี้เปนธรรมชาติของวัยรุนที่เปนเหตุใหเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายตอตัวเขาเอง  โดยปกติทั่วไปแลววัยรุนจะมีความสามารถในการปรับตัวไดตามวัย  แตยังมี
วัยรุนอีกมากที่มีความเสี่ยงในลักษณะบุคลิกภาพ  ความเสี่ยงในสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย  อันอาจ
นําไปสูการมีปญหาพฤติกรรม  ปญหาดานอารมณและสังคม  หากไมไดรับการชวยเหลือปองกัน  
ปญหาอาจลุกลามกลายเปนปญหาที่รุนแรง  เรื้อรัง  ยากที่จะบําบัดรักษาได  ซ่ึงการสงเสริม
พัฒนาการในเด็กชวงวัยรุนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอบุคลิกภาพในชวงวัยผูใหญ  การตระหนัก
รูในคุณคาตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  สามารถที่จะจัดการกับ
อารมณและความเครียดไดดี  และจะชวยสงเสริมความสามารถของเด็กวัยรุนใหมีการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงในชวงวัยรุน  อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพในการเผชิญปญหาหรือแกไขปญหา
ใหอยูในสถานการณทางสังคมที่มีปญหาไดอยางปกติสุข  และมีความสําเร็จในชีวิต (กรมสุขภาพจติ 
2543 ก : 1 – 2)  นอกจากนี้  วัยรุนถือวาเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญใหกับสังคม  เนื่องจากอยูในวัยที่
พรอมจะแสดงศักยภาพของตนเองในทางสรางสรรคอยางเต็มที่  หากไดรับปจจัยเกื้อหนุนที่
เหมาะสมและเพียงพอ  และสามารถปลุกจิตสํานึกหรือสรางกระแสใหวัยรุนหันมาใสใจกับปญหา
สุขภาพและสังคม  โดยเฉพาะปญหาและพิษภัยที่กําลังคุกคามวัยรุนทั้งในดานพฤติกรรมสุขภาพ  
และสารเสพติด  ยอมจะทําใหวัยรุนซึ่งเปนอนาคตของชาติเหลานี้นอกจากจะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดแลว  ยังสามารถเปนพลังจะที่ชวยผลักดันใหคนในสังคมไดหันมา
ใสใจดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพไดอีกดวย 

แตในสภาวะการณปจจุบัน  สภาพแวดลอมและสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไป  มีความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  มีความเจริญกาวหนาทางดานการ
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ส่ือสารมวลชนซึ่งทําใหมีการเปดรับขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวางไรขีดจํากัดในทุกชองทาง    
ทําใหมีผลกระทบตอคานิยม  วิถีชีวิตของคนในสังคม  ประกอบกับอิทธิพลของอารยะธรรมทาง
ตะวันตกที่ไดมีการเผยแพรมาสูสังคมไทยในรูปแบบตางๆ  ทําใหมีผลตอความรูสึกนึกคิด  และ
ความประพฤติที่เปนอิสระมากขึ้นในเรื่องเพศของวัยรุน  พฤติกรรมทางเพศจึงเปล่ียนแปลงไป       
มีความคิดแบบเสรีนิยม  ความเสมอภาคทางเพศ  ชายและหญิงมีโอกาสคบหาสมาคมกันมากขึ้น    
มีการนัดเที่ยวกันตามลําพัง  มีการโอบกอดกันของหนุมสาวในที่สาธารณะ  คานิยมในการรักนวล
สงวนตัวก็ลดลง  ประกอบกับมีแหลงอบายมุขตางๆ  สถานบันเทิงเริงรมย  เชน  ดิสโกเธค  ผับ       
ก็เปนสถานที่ที่กอใหเกิดการยั่วยุอารมณทางเพศมากขึ้น (พรพิมล  เจียมนาคินทร  2539 : 2 - 3)  
นอกจากนี้  ผลจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  ทําใหคนในครอบครัวมี
เวลาใหแกกันนอยลง บิดามารดาหรือผูปกครองไมมีเวลาใกลชิดเพื่อใหการอบรมดูแลบุตรหลาน
เทาที่ควร  ครอบครัวมีการแตกแยกหยารางกันมากขึ้น ทําใหวัยรุนตองถูกรุมลอมดวยปญหาและ 
พิษภัยตางๆ  ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพกาย  จิตใจ  อารมณ  และพฤติกรรมอยูทุกๆวัน นับตั้งแต
ปฐมวัยจนยางเขาสูวัยรุน  โดยพบวาปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมที่อยูรอบๆ ตัววัยรุนเอง  และ
ความออนแอของสถาบันครอบครัว  กลายเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม  อาทิเชน  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  การใชสารเสพติด  การควบคุมอารมณและความรูสึก  
และพฤติกรรมชอบใชความรุนแรงในการแกปญหา  ประกอบกับวัยรุนเปนชวงวัยหัวเล้ียวหัวตอ
ของชีวิตระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ  และมีลักษณะพิเศษของวัยที่ไมเหมือนกับวัยอ่ืน  เปนวัยที่มี
พัฒนาการในดานการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดานรางกาย  อารมณ  
จิตใจ  สังคม  และสติปญญา (ศรีเรือน แกวกังวาล 2540 : 331)  ทางดานรางกายวัยรุนกาวเขาสู    
วุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณที่พรอมจะมีเพศสัมพันธและการสืบพันธุได  อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของฮอรโมนเพศเขามามีบทบาทมากและยังเปนแรงผลักดันใหเกิดอารมณทางเพศดวย สงผลให
วัยรุนมีการเจริญและพัฒนาการลักษณะทางเพศอยางชัดเจน (วนิดา พันธสอาด 2543 : 4)  ทําให
วัยรุนเริ่มสนใจในเรื่องเพศอยางจริงจัง  และสนใจเพื่อนตางเพศมากขึ้น  อยากมีคูรักหรือแฟน        
มีความอยากรูอยากเห็น  ตองการแสวงหาความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ (Hurlock  1974 : 122,  อางถึงใน 
สกล วรเจริญศรี  2545:17)  สวน  ฟรอยด  (Freud,  อางถึงใน  สุชาติ  โสมประยูร  2531 : 4 - 5)  
จิตแพทยชาวออสเตรีย  กลาววา  มนุษยมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติอยู  2  อยาง  คือ  สัญชาตญาณ
ของการมีชีวิต (Life  instinct)  และสัญชาตญาณของความตาย (Death  instinct)  ซึ่งสัญชาตญาณ
ของการมีชีวิตจะเปนสัญชาตญาณแหงการอยูรอดและการสืบพันธุเพื่อการดํารงและสืบทอด
เผาพันธุ  จึงทําใหมนุษยมีสัญชาตญาณทางเพศมาตั้งแตเกิด  ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ระหวางบุคคล  2  คน  เมื่ออยูในวัยที่มีวุฒิภาวะของความเปนผูใหญจึงเปนเรื่องปกติ  และเปน
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ปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่งที่อยูภายใตพฤติกรรมทางสังคม  แตถาพฤติกรรมทางเพศระหวาง
บุคคลที่อยูในภาวะที่ไมพรอมและไมเหมาะสมกับวัยหรือเปนพฤติกรรมที่มาจากความรู  ความเชื่อ
หรือทัศนคติที่ผิดๆ แลว  ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการมีพฤติกรรมทางเพศก็อาจกระทบทั้งตอตนเอง
และบุคคลอื่นในสังคมได 

จากการรายงานของ  Population Reference Bureau  และ The Center For Population 
Option ในป ค.ศ.1994 (กาญจนา  ปฏิยุทธ  2541 : 3 - 4) ไดสะทอนถึงปญหาพฤติกรรมทางเพศที่
สําคัญของวัยรุนทั่วโลกไววา  วัยรุนมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย  โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน  และไมไดใชวิธีการคุมกําเนิด  แมแตวัยรุนที่ไดแตงงานแลวก็ตาม  ซ่ึงพบวาใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา วัยรุนอายุ 15–19 ป  ที่แตงงานแลวมีการใชวิธีคุมกําเนิดเพียงรอยละ 17.00  
เทานั้น  สงผลใหในแตละปจะมีวัยรุนอยางนอยประมาณ 15 ลานคนที่ไดตั้งครรภและคลอดบุตร  
และในแตละปจะมีวัยรุนอยางนอยประมาณ  4.4  ลานคนที่ไดทําแทงโดยผิดกฎหมายและอยูใน
สภาพที่เปนอันตรายตอชีวิต  ในแตละปวัยรุนจํานวน  1  ใน  20  จะปวยเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  และบางโรคเปนสาเหตุของความพิการและนํามาซึ่งภาวะการมีบุตรยากและความตาย  
ประมาณครึ่งหนึ่งของการติดเชื้อเอดสเกิดขึ้นในกลุมที่มีอายุต่ํากวา 25 ป  และนับตั้งแตมีการ
ระบาดของโรคเอดสเปนตนมา  มีเยาวชนอยางนอย  6  ลานคนไดติดเชื้อเอดสแลว  และพบวาสวน
ใหญเปนเยาวชนชายมากกวาเยาวชนหญิง  นอกจากนี้ผลจากการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติดาน
เพศสัมพันธทางออนไลนในเว็บไซดของ  ดูเร็กซ  โกลบัล  เซ็ก  เซอรเวย  2005 (Durex  Global  
Sex  Survey  2005,  อางถึงใน บางกอกทูเดย 2548 : 2 – 3;  ขาวสด 2548 : 16; ไทยโพสตเอ็กซ-ไซท  
2548 : 2)  จากจํานวนผูตอบแบบสํารวจที่มีอายุระหวาง  16–55  ป  ทั้งหมด 317,000  คน จาก 41  
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดวย  ยังพบวา  อายุเริ่มตนในการมีเพศสัมพันธของประชาชน
ทั่วโลกมีแนวโนมเร็วขึ้นตั้งแตอายุยังนอยที่ยังเปนชวงวัยรุนโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่อายุ 15.9  ป  โดยเพศ
ชายเริ่มมีเพศสัมพันธเมื่ออายุ  16  ป  สวนเพศหญิงเริ่มมีเพศสัมพันธเมื่ออายุ  15.7  ป  ความถี่ใน
การมีเพศสัมพันธของคูรักเฉลี่ยอยูที่  103  คร้ังตอป  การมีคูนอนในการมีเพศสัมพันธโดยเฉลี่ยอยูที่  
9  คน  สวนเรื่องอุปกรณเสริมสรางความสุขทางเพศนั้นจะนิยม  3  อันดับแรกคือ  หนังสือหรือ
ภาพยนตรโปรอยละ  41.00  รองลงมาคือ  โลช่ันหรือน้ํามันนวดรอยละ 31  และสารหลอล่ืนรอยละ  
30.00  ตามลําดับ  สําหรับสถานที่ที่ไมใชหองนอนที่นิยมใชในการมีเพศสัมพันธมากที่สุดคือ
รถยนตรอยละ  50.00  รองลงมาคือ  การมีเพศสัมพันธในหองน้ํารอยละ  39.00  การมีเพศสัมพันธ
ในหองนอนของพอแมรอยละ  36.00  และการมีเพศสัมพันธในสวนสาธารณะรอยละ  31.00  
นอกจากนี้ยังมีสถานที่อ่ืนๆ อีกที่ใชในการมีเพศสัมพันธ  เชน  ที่ทํางาน  โรงเรียน  บนชายหาด  
หนากลองวีดีโอหรือกลองถายรูป  และบนเครื่องบิน  เปนตน  สวนในเรื่องประสบการณการมี
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เพศสัมพันธ  พบวา  รอยละ  44.00  เคยมีเพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราวเพียงครั้งเดียว  และรอยละ  
22.00  เคยมีคูนอนที่ไมใชสามีหรือภรรยาหลังจากแตงงาน  โดยรอยละ  47.00  ระบุวาเคยมี
เพศสัมพันธโดยไมปองกันและไมรูประวัติสวนตัวของคูนอน  พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย  
พบวา  มีการใชถุงยางอนามัยเพื่อการคุมกําเนิดรอยละ  52.00  แมวารอยละ  72.00  เห็นวาโรคเอดส
เปนโรคที่มีผลตอสุขภาพทางเพศและเพศสัมพันธ  โดยคนทั่วโลกไดรับการศึกษาเรื่องเพศเปนครั้ง
แรกเมื่ออายุ  13.2  ป  อายุเฉล่ียที่ควรไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษาคนทั่วโลกมองวาควรอยูที่  11.7  ป   
เปนวัยที่ควรไดรับการศึกษาเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตอง  ไมวาจะเปนการศึกษาจากครู  อาจารย  
และครอบครัว  สําหรับส่ิงที่ควรไดรับการสงเสริมในวัยรุนเรื่องการมีเพศสัมพันธ  คนทั่วโลกระบุ
วารอยละ  74.00  วัยรุนควรไดรับการสงเสริมใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย  รองลงมาคือการสงเสริม
การตรวจสุขภาพประจําป  และรอยละ  8.00  สงเสริมใหมีเพศสัมพันธเมื่อแตงงาน  ขณะที่วิธีที่ดี
ที่สุดในการสงเสริมจิตสํานึกการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย  จากการสํารวจทั่วโลกพบวา  รอยละ  
32.00  มองวาการแจกถุงยางอนามัยในที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อเปนการวางแผนชีวิต และอีกวิธีหนึ่งคือ
การจัดหาสื่อการเรียนการสอนซึ่งเปนวิธีที่ดีอยางยิ่ง  สวนเรื่องสิ่งที่รัฐบาลควรใหการสนับสนุนนั้น  
รอยละ  34.00  เห็นวารัฐบาลควรลงทุนและสนับสนุนในเรื่องของเพศศึกษาในโรงเรียนมากที่สุด  
รอยละ  20.00  มองวาควรสนับสนุนการบริการคุมกําเนิดโดยไมเสียคาใชจาย  และอยากใหรัฐบาล
ลงทุนเรื่องการคนควาวัคซีนหรือวิธีการรักษาเพื่อปองกันโรคเอดส จากการสํารวจในครั้งนี้แสดงให
เห็นวาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของวัยรุนยังคงเปนปญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไมปลอดภัย  เส่ียง
ตอการตั้งครรภ  การเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมวัยรุน 

สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ที่กําลังเปนปญหาในปจจุบันและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในกลุมเยาวชนซึ่งกอใหเกิดปญหาทั้งตอ
ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมที่จะนําไปสูการ
มีเพศสัมพันธกันในที่สุด  ไดแก  การเที่ยวสถานเริงรมย  การดื่มสุราหรือของมึนเมา  การใชสาร
เสพติด  การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ  การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ  การจับมือ
ถือแขนและการกอดจูบ  การชักนําของเพื่อนตอการมีเพศสัมพันธ (เลิศลักษณ บุญรอด 2543 : 5)  
นอกจากนี้พัฒนาการตามวัยของวัยรุน  โดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศ  ประกอบกับสภาพสังคมและ
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากขึ้น  โดยพบวา
วัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธที่เร็วข้ึนกวาที่เคยเปนมาและมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้น  จากการสํารวจ
ของโครงการดูเร็กซ  โกลบัล  เซ็ก  เซอรเวย  (Durex  Global  Sex  Survey  2005,  อางถึงใน  
บางกอกทูเดย 2548 : 2-3;  ขาวสด 2548 : 16;  ไทยโพสตเอ็กซ-ไซท  2548 : 2) โดยมีผูเขารวมตอบ
แบบสํารวจจาก  41  ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มีผูรวมตอบแบบสํารวจ  จํานวน 6,843 
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คน  เปนเพศชาย 5,220 คน  เพศหญิง  1,623  คน  พบวา  วัยรุนไทยมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ
เฉล่ีย  16.2  ป  และมีแนวโนมวาจะเริ่มมีเพศสัมพันธที่อายุนอยลงเรื่อยๆ  รอยละ  26.48  เห็นวาคน
ไทยควรไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษาที่อายุเฉลี่ย  12.1  ป   โดยรอยละ  24.73  เห็นวาในปจจุบันคน
ไทยไดรับการศึกษาเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตองครั้งแรกเมื่ออายุ  14.4  ป   รอยละ  69.00  ระบุวา
ควรสงเสริมเรื่องเพศศึกษาอยางปลอดภัย  โดยรอยละ 48.00  ระบุวาควรสงเสริมใหมีส่ือการเรียน
การสอนในการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย  และรอยละ  53.00  ระบุวารัฐควรจะลงทุนสนับสนุน
อยางจริงจังมากกวานี้  ความถี่ในการมีเพศสัมพันธของคูรักเฉลี่ยอยูที่  97  ครั้งตอป  การมีคูนอนใน
การมีเพศสัมพันธโดยเฉล่ียอยูที่  10.60  คน  สวนเรื่องอุปกรณเสริมสรางความสุขทางเพศนั้นพบวา
คนไทยนิยมใชหนังสือหรือภาพยนตรโปมากที่สุดในโลกคือรอยละ  62.00  โดยในเรื่องนี้เปนที่
นิยมของชายไทยมากกวาหญิงไทย  และไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง  
21 - 24  ป  สําหรับสถานที่ที่ไมใชหองนอนที่นิยมใชในการมีเพศสัมพันธมากที่สุดคือหองน้ํา    
รอยละ 53.00  เร่ืองประสบการณการมีเพศสัมพันธ  พบวา  รอยละ  28.00  เคยมีเพศสัมพันธกับคู
นอนชั่วคราว  และรอยละ 51.00  ระบุวาเคยมีเพศสัมพันธโดยไมรูประวัติสวนตัวของคูนอนและไม
มีการปองกัน  มีการใชถุงยางอนามัยเพื่อการคุมกําเนิดรอยละ 70.00   นอกจากนี้จากผลการสํารวจ
ยังพบวา  โอกาสพิเศษที่วัยรุนไทยนิยมเร่ิมการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกหรือเปดบริสุทธิ์มากที่สุดคือ   
วันวาเลนไทนรอยละ 84.89  รองลงมาคือวันลอยกระทงรอยละ 5.07  และวันเกิดรอยละ  4.94  
ตามลําดับ  สวนสาเหตุที่มีเพศสัมพันธเกิดจากความอยากลองเกือบรอยละ  40.00  ความรักรอยละ 
30.00  ตามมาดวยความใกลชิด  บรรยากาศพาไป  และสิ่งกระตุน ตามลําดับ  สวน ศุภชัย  สายศร  
และคณะ (2543,  อางถึงใน  ณัฐพร  สายพันธุ  2546 : 2)  ไดศึกษาความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี  
กามโรค   การใชสารเสพติด   และพฤติกรรมทางเพศในกลุมวัยรุนและหนุมสาวในจังหวัดเชียงราย   
กลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุระหวาง 15–21 ป  กําลังศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคและพาณิชยการ              
ปการศึกษา 2542  พบวา  แนวโนมการมีเพศสัมพันธสูงกวาแนวโนมเดิม  แตยังมีการใชวิธี
คุมกําเนิดที่ไมมีประสิทธิภาพจํานวนมากสงผลใหนักเรียนจํานวนหนึ่งมีการตั้งครรภไมพึงประสงค
และทําแทง  ดังนี้คือ   นักเรียนวัยรุนชายเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 48.00  มีการใชถุงยางอนามัย   
รอยละ  16.00  สวนในนักเรียนวัยรุนหญิงเคยมีเพศสัมพันธรอยละ  43.00  มีการใชถุงยางอนามัย
เพียงรอยละ  11.00  และพบวามีการตั้งครรภทั้งหมด  231 ครั้ง  และกวารอยละ  80.00  ยุติการ
ตั้งครรภโดยการทําแทง   

จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  และ
ครอบครัวไทย  ของ  จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ  และคณะ (2540 : บทคัดยอ)  ระบุวา  วัยรุนชาย
สวนใหญเร่ิมมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ  15  ป  และสวนหนึ่งเคยเที่ยวหญิงบริการ  โดย  6  ใน  
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10  คน  ไมไดใชถุงยางอนามัย  สวนวัยรุนหญิงในเขตเมืองประมาณครึ่งหนึ่ง คือรอยละ  50.00  มี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน  และพบวา  2  ใน  3  มีเพศสัมพันธกับเพื่อนชายโดยไมใชถุงยางอนามัย  
ซ่ึงพฤติกรรมทางเพศกอนวัยอันควรและการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันเหลานี้นําไปสูปญหาอื่นๆ 
ตามมา  อาทิเชน  การตั้งครรภไมพึงประสงค  การทําแทง  รวมถึงการติดเชื้อเอดสและกามโรค   ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลของกรมควบคุมโรค  และกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ที่พบวา  รอยละ  
29.00  ของผูปวยกามโรคอยูในกลุมอายุต่ํากวา  25  ป  และประมาณ  1  ใน  3  ของสตรีที่ทําแทง
เปนกลุมที่มีอายุต่ํากวา  20  ป  นอกจากนี้ยังพบวารอยละ  12.50  ของผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการอยูใน
กลุมที่มีอายุต่ํากวา  25  ป  สวนพฤติกรรมการใชสารเสพติด  อาทิเชน  การสูบบุหร่ีและดื่มเหลา
ของวัยรุนไทยก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา  
วัยรุนไทยที่มีอายุ  15 - 24  ป   มีแนวโนมสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจากรอยละ  12.30  ในป  2542  เปน     
รอยละ  15.20  ในป  2546   โดยเฉพาะวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มสูงขึ้นถึง  3  เทา สวนการ
ดื่มสุราก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะในกลุมอายุ  15 - 19  ป ที่พบวาวัยรุนชายมีการ
ดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากรอยละ  19.90  ในป  2544  เปนรอยละ  33.50  ในป  2546  สวนวัยรุนหญิงก็พบ
อัตราการดื่มสุราเพิ่มขึ้นถึง  5.6  เทาในชวงเวลาเดียวกัน  เหตุผลของการสูบบุหร่ีและดื่มสุราของ
วัยรุนไทยนั้น  ผลการวิจัยหลายช้ินยืนยันตรงกันวาวัยรุนสวนใหญมักทําตามเพื่อนและดวยความ
อยากรูอยากลอง  สําหรับสารเสพติดประเภทรายแรง  เชน  ยาบา  และเฮโรอีนนั้น  จากขอมูลของ
กรมสามัญศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  ซึ่งสํารวจ
ในป  2542  พบวามีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเสพยาบารอยละ  1.50  และเสพเฮโรอีนรอยละ  
0.20  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  2546, อางถึงใน  จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ  และคณะ 
2540: 2 -3)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
วัยรุน  พบวา  มีปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศอยูหลายปจจัย  ไดแก  ปจจัยดานสวนตัว  
ปจจัยดานครอบครัว  ปจจัยดานกลุมเพื่อน  และบริบทของสังคม (Moore and Rosenthal  1993 : 12)  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  เจสเซอร (Jessor 1983,  quoted  in  Steinberg 1993 : 366 - 369)     
ที่พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ครอบครัว  กลุมเพื่อน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  
ไดแก  เจตคติ  และความคาดหวังทางการศึกษา   ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน  มานพ  คณะโต (2541 : 59-95)  ไดกลาวไวในเรื่องของ
พฤติกรรมทางเพศวาปจจัยดานสวนตัวเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ  สวนปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนที่สนใจและไดทําการศึกษามา  ไดแก  
ปจจัยดานความรูเร่ืองเพศศึกษา  ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยของ  ชาติ  แจมนุช (2538 : บทคัดยอ)  พบวา  
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เยาวชนที่มีความรูเร่ืองเพศถูกตองและเพียงพอจะมีความสําสอนทางเพศต่ํา  คือมีพฤติกรรมทางเพศ
เหมาะสม  โดยอธิบายวา  เยาวชนที่มีความรูเร่ืองเพศดีจะมีประสบการณทางเพศนอยและมีการ
ปลอยตัวทางเพศคอนขางนอย  มีคานิยมการสําสอนทางเพศต่ํา  เยาวชนชายกลัววาเมื่อเรียนรูเร่ือง
เพศมากเกินไปจะทําใหมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม  หรือเรียกวาทําใหใจแตก  ในสวนของ
วิธีการที่จะชวยยับยั้งอารมณหรือความตองการทางเพศนั้น  เยาวชนกลุมนี้เห็นวาการเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายเปนวิธีที่ดีที่สุด  รองลงมาคือ  การดูโทรทัศน  ฟงเพลง  อานหนังสือ  เลนดนตรี  
ทํางานอดิเรก  หรือนั่งสมาธิ   พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2539 : 145)  ไดศึกษาวิจัยพบวา  นักเรียนที่มี
ความรูเร่ืองเพศตางกันจะมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดย
อธิบายวา  นักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศที่ถูกตองจะมีลักษณะการควบคุมตนเองไดดีกวานักเรียนที่มี
ความรูไมถูกตอง  จึงทําใหมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองตามไปดวย  ระวีวรรณ  ดนัยดุษฎีกุล 
(2548,  อางถึงใน  ไทยรัฐ 2548 : 16)  ไดศึกษาวิจัยพบวา  ความรูเร่ืองเพศเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิด
การมีเพศสัมพันธในกลุมวัยรุน  โดยวัยรุนหญิงที่มีความรูเรื่องเพศมากจะมีเพศสัมพันธลดลง  
เพราะรูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  สวนในเพศชายพบวายิ่งมีความรู
เร่ืองเพศมากขึ้นก็ยิ่งมีเพศสัมพันธมากขึ้น   สวนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ   พบวาในปจจุบันวัยรุนมีทัศนคติที่เปดใจยอมรับการมีพฤติกรรมทาง
เพศมากขึ้นและมีความคิดเห็นวาไมเปนเรื่องเสียหาย   ดังเชน   การศึกษาวิจัยของ   พรรณี     
ภาณุวัฒนสุข  และ  รัตนา  สําโรงทอง (2542 : 205 – 216) ไดสรุปผลการศึกษาในเรื่องความคิดเห็น
ตอการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน  ที่พบวา  วัยรุนรอยละ 29.40  หรือ 1 ใน 3  เห็นวาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องไมเสียหาย  และใหเหตุผลในการมีเพศสัมพันธกอนการ
แตงงานวาเปนการทดสอบรสนิยมกอนการแตงงานและการมีเพศสัมพันธกับคูรักเปนเรื่องธรรมดา   
อาภากรณ  เตชรัตน  (2546 : 78)  ไดสรุปผลการศึกษาวิจัยไววา  นักเรียนที่มีคานิยมทางเพศตางกัน  
มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีคานิยมทาง
เพศระดับดี   มีพฤติกรรมทางเพศดีกวานักเรียนที่มีคานิยมทางเพศระดับปานกลาง  แตก็ยังมีวัยรุน
บางกลุมที่ยังมีความคิดเห็นที่ไมเห็นดวยกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ดังเชนการ
ศึกษาวิจัยของ  สรอยวลัย  สุขดา (2543 : 61)  พบวา  โดยรวมนักศึกษามีคานิยมทางเพศในเชิงบวก
คิดเปนรอยละ  90.80  ซ่ึงไดแกเรื่องดังตอไปนี้   “ผูชายตองการคูสมรสที่เปนสาวพรหมจรรย   
หญิงชายไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน  การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของหญิงไมเปนที่
ยอมรับของสังคมไทย  การเสียตัวของหญิงถือเปนสิ่งเสียหาย  และการรักษาความบริสุทธิ์ของหญิง
เปนสิ่งสําคัญ”  เปนตน  
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นอกจากนี้  จากการศึกษาวิจัยปจจัยในเรื่อง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของวัยรุน  โดย  
อุมาพร  ตรังสมบัติ (2543 : 35)  และ  วิทยา  นาควัชระ (2527 : 33 - 34)  ไดกลาวสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยไววา  วัยรุนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ํา  อาจจะแสวงหาความภาคภูมิใจดวยการมี
เพศสัมพันธอยางไมเหมาะสมเพื่อตองการใหตนเองเปนที่ยอมรับและมีคุณคาของอีกฝายหนึ่ง  สวน  
ยุทธพงศ  วีระวัฒนตระกูล  และคณะ  (2541 : 112 - 116)  ไดกลาวสรุปไววา  ปจจัยที่เปนสาเหตุให
วัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศ  ไดแก  การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสและการตั้งครรภนั้นเกิดจากการ
ที่วัยรุนนั้นไมรูสึกวาตนเองมีคุณคา  ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง  ตลอดจนเพื่อผูกมัดฝายชาย  
และ  สไตนเบอรก  ซิมมิเลส  และ  ลี  (Steinberg  1992 ; Zimiles  and  Lee.  1991,  อางถึงใน  สกล      
วรเจริญศรี  2545 : 26)  ยังพบวา  วัยรุนที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองระดับต่ํา  จะมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมที่เปนปญหา  ไดแก  การตั้งครรภไมพึงประสงค  การมีเพศสัมพันธกอนการสมรส  
การเสพสารเสพติด  การดื่มสุรา  และพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ  นอกจากนี้ยังพบวา
พฤติกรรมที่ เปนปญหาดังกลาวยังสัมพันธกับครอบครัวท่ีมีปญหาตางๆ   ครอบครัวยากจน   
ครอบครัวที่พอหรือแมเล้ียงดูคนเดยีว  และครอบครัวที่พอแมแตงงานใหม  แต  บิลล่ี  และ เจสเซอร 
(Billy  1988  and  Jessor  1983, quoted  in  Steinberg  1993 : 367)  พบวาวัยรุนที่มีเพศสัมพนัธกอน
การสมรสมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองระดับสูง 

สวนปจจัยดานทักษะการสอนตนเอง  ซ่ึงเปนปจจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการบอก  
หรือการเตือนสติ  หรือการสอนตนเองในการควบคุมพฤติกรรม  หรือกํากับตนเองเพื่อการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในเหตุการณตางๆ  ซ่ึง  สิรินทร  ศรประสิทธิ์ (2545 : 
116-122)  ไดสรุปผลการศึกษาวิจัยท่ีพบวา  นักเรียนหญิงมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก  
และทักษะการสอนตนเองกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทาง
เพศของนักเรียนหญิงไดรอยละ 57.00  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  แสดงวานักเรียน
หญิงที่มีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก  มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทาง
เพศสูงดวย  ซ่ึงหากบุคคลนั้นสามารถที่จะสอนหรือบอกหรือเตือนตนเองไมใหกระทําพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูเสมอ  ยอมจะทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศได   และการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึง
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ที่มีการประพฤติปฏิบัติหรือการ
แสดงออกตอกันในบทบาทหรือสถานการณตางๆ  ซ่ึง  สกล  วรเจริญศรี (2545 : 62)  ไดสรุปผล
การศึกษาวิจัยที่พบวา  การใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อน  เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพบวานักเรียนวัยรุนใชเวลา
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วางมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  โดยใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อนเดินเลนตามหางสรรพสินคา
มากที่สุด   รองลงมาคือรองเพลงรวมกับเพื่อน  ไปเที่ยวบานเพื่อน  ดูภาพยนตร  ทํากิจกรรมของ
โรงเรียน  ชมคอนเสิรต  สังสรรคกับเพื่อนๆ ตามสถานบันเทิง  เที่ยวตางจังหวัด  และเลนกีฬา  โดย
เพศชายใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อนมากกวาเพศหญิง  ซ่ึงผลจากการศึกษาการใชเวลารวมกับกลุม
เพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน  สวน  ปฐม  นวลคํา  และ
อิทธิพล  มูลฟอง (2543,  อางถึงใน  สกล  วรเจริญศรี  2545 :29)  จะพบวา  ปจจัยในดานการใชเวลา
วางรวมกับกลุมเพื่อน ไดแก  กิจกรรมในวันหยุดเรียน  และกิจกรรมหลังเลิกเรียน  มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  และการศึกษาวิจัยของ  เอร่ี  และ  คณะ (Ary and others 1999 : 217 - 230)  พบวา  
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีอิทธิพลมาจากปจจัยดานครอบครัวซ่ึงเปนผลมาจากการที่ครอบครัวมี
ความขัดแยงสูงทําใหขาดความเอาใจใสในการปกครองบุตร  เปนผลใหบุตรมีโอกาสและแนวโนม
ที่จะเขากลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  นอกจากนี้  โคเกอร  และ บอรเดอร (Coker and 
Borders 2001 : 200-207) ไดศึกษาในเรื่องการวิเคราะหปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุน  พบวา  ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการดื่ม
สุราของวัยรุนซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธและติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ    

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนสามารถกอใหเกิดผลกระทบหรือปญหาตางๆ 
ไดแก  ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร  การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการติดเชื้อเอดส 
(Meire  1993 : 89)  หรือปญหาสังคมอันเกิดจากปญหาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน  ไดแก  
ปญหาความลมเหลวทางการศึกษา  ปญหาการทําแทง  ปญหาเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งโดยพอแม
วัยรุน  ปญหาการขายบริการทางเพศของนักเรียนวัยรุน (กรมอนามัย,  กองวางแผนครอบครัวและ
ประชากร  2540 : 31)  และจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จะเห็นไดวาความคิด
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนส่ิงที่วัยรุนสวนหนึ่งในสังคมยอมรับได  นับวา
เปนความคิดและพฤติกรรมที่นาเปนหวงโดยเฉพาะวัยรุนที่อยูในวัยที่กําลังศึกษาเลาเรียน ซ่ึงการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนในวัยนี้มักเปนประสบการณที่ขาดความรับผิดชอบ  และไมปลอดภัย  สงผล
ใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค  การทําแทง  การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธและโรคเอดส 
(ศรีพัทรา  จาริยวงศ  2539 : 84 - 130)  ดังจะเห็นไดจากรายงานของคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแหงชาติ (2533,  อางถึงใน  อนงค  ชีระพันธุ  2544 : 42)  ที่พบวาวัยรุนอายุ  
16-18 ป  มีการตั้งครรภไมตั้งใจสูงถึงรอยละ 21.40  และปญหาที่ตามมาคือการทําแทง  สถานการณ
การทําแทงในประเทศไทยป  2542  จากการสํารวจของกองงานวางแผนครอบครัวและประชากร  
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กรมอนามัย  พบวาในกลุมที่ทําแทงรอยละ 46.8  มีอายุเทากับหรือต่ํากวา 24 ป  และ  รอยละ 30 
เปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป (ภูษิต ประคองสาย  2544,  อางถึงใน  ณัฐพร สายพันธุ  2546 : 3)  และ
จากการศึกษาของเพ็ญศิริ  วิศิษฐพลชัย (2545 : บทคัดยอ)  ในดานความรู  ทัศนคติ  และปจจัยบาง
ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแหง
หนึ่งของจังหวัดยโสธร  พบวากลุมตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 11.30  คูเพศสัมพันธสวนใหญ
เปนเพื่อน/แฟนรอยละ  61.80  ไมไดใชถุงยางอนามัยรอยละ 58.80  เคยตั้งครรภ/คูเพศสัมพันธ
ตั้งครรภรอยละ  8.20  และมีการทําแทงทุกรายที่มีการตั้งครรภ   

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย  เปนจังหวัดที่มี
จุดเดนในดานแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและโบราณคดี  สวนอําเภอไทรโยค  
เปน 1 ใน  13  อําเภอ  ของจังหวัดกาญจนบุรี  มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอเมืองกาญจนบุรีและ
ประเทศเมียนมาร  ลักษณะพื้นที่เปนเขตชนบท  ลักษณะการปกครองแบงเปน  7 ตําบล  55 หมูบาน  
โดยเปนเขตเทศบาล  2  แหง  เขตองคการบริหารสวนตําบล  7  แหง  โดยมีแมน้ําแควนอยไหลผาน
กลางเปนระยะทางยาวประมาณ  90  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวกสบายมีทั้งทางรถยนตใน
เสนทางสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี  และทางรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีถึงสถานีรถไฟน้ําตก  พื้นที่
สวนใหญเปนพื้นที่สูงมีปาไมและมีเทือกเขาจํานวนมาก  โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเขตแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร  มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  และ
แหลงโบราณคดีหลายแหง  เชน  น้ําตกไทรโยคนอย  น้ําตกไทรโยคใหญ  ถํ้าดาวดึงส  ถํ้าละวา  
ปราสาทเมืองสิงห  ทางรถไฟสายมรณะสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  เปนตน  จึงทําใหอําเภอไทรโยค
มีแพพัก บังกาโล โรงแรม  และรีสอรทเกิดขึ้นจํานวนมากกวา  80  แหงเพื่อไวบริการนักทองเที่ยว  
ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมพักคางแรมจํานวนมากในแตละป  จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และโครงสรางประชากร  โดยมีประชากรกลางป  2548  ทั้งหมด
จํานวน  51,149  คน  แยกเปนเพศชาย  26,298  คน  เพศหญิงจํานวน  24,851  คน  มีวัยรุนอายุ    
13–21  ป  จํานวน 6,261 คน โดยแยกเปนวัยรุนชายจํานวน 3,142  คน วัยรุนหญิงจํานวน 3,119 คน  
มีสถานบันเทิงที่เปดใหบริการในยามค่ําคืนที่เปนรานอาหารและคาราโอเกะ จํานวน  4  แหง 
(กรมการปกครอง,  งานทะเบียนราษฎรอําเภอไทรโยค  2548)  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัตถุ  ดานเทคโนโลยีการส่ือสารตางๆ  ที่เขาถึงทุกคนในระดับรากหญาในชุมชน  อาจสงผล
โดยตรงตอคานิยมความเชื่อ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคล  และ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการปรับตัวและแบบแผนการดําเนินชีวิตของ
วัยรุน  อาจกอใหเกิดปญหาทางดานพฤติกรรมทางสังคมตามมา  โดยเฉพาะปญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  อันเปนตนเหตุนําไปสูปญหาทางสังคมอื่นๆ  ตามมาอยางตอเนื่อง  
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เชน  การตั้งครรภไมพึงประสงค  การทําแทง  การหยารางของครอบครัว  การทอดทิ้งเด็กทารก  
การสูญเสียอนาคตทางการศึกษา  รวมไปถึงปญหาของเด็กที่คลอดแลวไมมีคุณภาพทั้งทางดาน
สมอง  ความฉลาด  การเรียนรู  หรือการอยูในสังคม    การติดเชื้อโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  เปนตน  จากรายงานสถานการณโรคเอดสของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรีเปนรายงานยอดสะสมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2533  ถึง  30  กันยายน 2548  พบวา  มีผูปวย
เอดส (AIDS)   และผูติดเชื้อที่มีอาการ (HIV Symptomatic)  จํานวน 4,570  ราย  เสียชีวิต 1,192  ราย  
โดยมีปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอดสของผูปวยที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ  
รอยละ  85.75  รองลงมาไดแกการติดเชื้อจากมารดาสูทารกและจากสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน   
รอยละ  4.77  และ  1.95  ตามลําดับ  และเมื่อจําแนกตามเพศพบวา  เพศชายมีการติดเชื้อเอดส
มากกวาเพศหญิงในอัตราสวน  2.4 : 1  กลุมอายุที่พบผูปวยเอดสมากที่สุดคือกลุมอายุ  30–34  ป  
รอยละ  26.37  รองลงมาไดแกกลุมอายุ  25-39  ป  และอายุ  35-39  ป  รอยละ  24.79  และ  14.88  
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, งานควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ  2548)  โดยทั่วไปผูติดเชื้อสวนใหญจะเริ่มแสดงอาการภายหลังจากการไดรับเชื้อ
ประมาณ  7 - 8  ป (กรมควบคุมโรค  2546 : 36)  ซ่ึงแสดงวาผูปวยเอดสของจังหวัดกาญจนบุรีสวน
ใหญจะไดรับเชื้อในชวงที่เปนวัยรุน  เปนวัยเจริญพันธุ  โดยมีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อมาจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ  

นอกจากนี้  ผูวิจัยยังไดสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของวัยรุนใน
โรงเรียน  โดยการสัมภาษณนักเรียน  32  คน  และจากการสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาสาระการ
เรียนรูพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่  4  พบวา  นักเรียนสวนหนึ่งมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ  ไดแก  การถูกเนื้อตองตัวระหวางเพื่อนตางเพศที่
ไมเหมาะสม  การเดินโอบกอดในที่สาธารณะ  การจับมือถือแขนหรือจูงมือกัน  การพักอาศัยอยู
ดวยกัน  การนอนหนุนตักกันในหองเรียนตอหนาเพื่อนๆ การเที่ยวในเวลากลางคืน การดื่มสุราหรือ
ของมึนเมา  การสูบบุหร่ี  การนัดพบกันหลังเลิกเรียนกอนกลับถึงบานในชวงเวลาประมาณ  15.30 – 
18.00 น. และในวันหยุดเสารอาทิตย  หรือการนัดพบกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ  มีการดูส่ือท่ีปลุกเรา
หรือยั่วยุอารมณทางเพศ  เชน  หนังสือหรือภาพโป  ซีดีหรือวีดีโอลามก  ซ่ึงหาซื้อไดงายตามตลาด
นัดหรือจากการยืมเพื่อนๆ  ตลอดจนการกอดจูบเลาโลม  และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร    
จนเกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในขณะศึกษา  และจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยินยอมใหถูกเนื้อตองตัวระหวางเพื่อนตางเพศ  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน หรือพฤติกรรมทาง
เพศที่ไมเหมาะสม  สวนหนึ่งมีความเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา  มีความภาคภูมิใจที่สามารถมีคูรักหรือ
แฟน  เปนการอวดความสามารถกับเพื่อนๆ  และเปนการมอบความไววางใจใหตอกันในเรื่องของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

12

 

ความรัก  เปนประสบการณในชีวิต  แตมีนักเรียนบางคนโดยเฉพาะนักเรียนที่มุงแตดานการเรียน   
มีความคิดเห็นวา   เปนเรื่องไมควรปฏิบัติและถือวาเปนเรื่องที่ไม เหมาะสมกับวัย   และ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทย  เพราะวานักเรียนยังเปนวัยที่ตองศึกษาเลาเรียนหาความรู
เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต   ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาที่ตามมาได  เชน  การเสียโอกาสทางการ
ศึกษาและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเนื่องจากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  การทําแทง  การติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  รวมไปถึงปญหาทางดานจิตใจ  เชน  ความกลุมใจ  ความไมสบายใจ
จากความไมสมหวังในความรักหรือถูกคนรักทอดทิ้ง   ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนได   

จากขอมูลสภาพปญหา  สภาวะทางดานสุขภาพและดานพฤติกรรมของวัยรุนตามที่
กลาวแลวขางตนชี้ใหเห็นวา  ในสังคมปจจุบันวัยรุนชายมีแนวคิดและการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ทางเพศที่เปล่ียนแปลงไป  การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานหรือการอยูดวยกันกอนแตงงานเปน
ส่ิงที่วัยรุนชายสวนหนึ่งยอมรับได  การมีประสบการณทางเพศที่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุม
นักเรียนวัยรุนซึ่งอายุที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกลดนอยลง  การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันยังมี
สัดสวนที่สูง  ส่ิงเหลานี้ยอมเปนเครื่องบงชี้ที่คอยย้ําเตือนใหทุกคนไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการสรางจิตสํานึกและปลุกกระแสความใสใจในปญหาดานสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในกลุมวัยรุนซึ่งจะตองเปนกําลังสําคัญใหกับประเทศชาติในอนาคต  ดวยการสรางสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม  เอ้ืออํานวยตอการสงเสริมสุขนิสัยที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน   เพราะพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งรางกาย  และจิตใจของคนในวัยนี้  หากไดรับการปลูกฝงสุขนิสัยที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติจนกลายเปนนิสัยหรือความเคยชินแลวยอมจะตองติดตัวเขาไปตลอดชีวิต  ที่สําคัญ
หากสามารถปลุกจิตสํานึก  หรือสรางกระแสใหนักเรียนวัยรุนชายเกิดความหวงใยไมเฉพาะเพียง
ตัวเอง  แตเผ่ือแผไปยังครอบครัว เพื่อน และคนรอบขางรวมทั้งสังคมประเทศชาติดวย  ซ่ึงจะ
สามารถทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขไดอยางแนนอน  และดวยเหตุผลและขอมูล
ดังกลาวขางตนที่แสดงใหเห็นวาวัยรุนชายมีพฤติกรรมที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  และการติดเชื้อ
โรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมที่เส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  เพราะวัยรุนชายมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงไดมาก
เนื่องจากการไดรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว  รวมไป
ถึงอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตางๆ   หรือจากการชักชวน  หรือการไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ ได
โดยงาย  ซ่ึงวัยรุนชายจะเปนวัยที่มีความตื่นตัวทางเพศสูง  มีความตองการความเปนอิสระ         
ชอบสนุก  อยากรูอยากเห็น  และอยากลองสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  มีคานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม         
มีความตองการหาประสบการณในการมีเพศสัมพันธ  จึงอาจนําไปสูพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม  โดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา  และอาจนําไปสูปญหาตางๆ โดยไมตั้งใจ  ซ่ึงปญหา
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เหลานี้นอกจากจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับตัวของวัยรุนเองที่ทําใหตองสูญเสียอนาคตทางการ
เรียนและการประกอบอาชีพแลว  ยังสงผลกระทบตอครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติได  

ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นของ
นักเรียนวัยรุนชาย   แนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน
ชายเหลานี้ซ่ึงการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลหรือกอนที่จะดําเนินกิจกรรมใดๆ  จําเปนตอง
ทําความเขาใจถึงพฤติกรรมตลอดจนปจจัยหรือองคประกอบตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น  
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ  ปจจัยหรือองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในระดับชวงชั้นที่ 3   
และชวงชั้นที่ 4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เปนกลุมวัยรุนชายที่อยูในระบบการศึกษา  
ซ่ึงจะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศจากวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยตางๆ  อันไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความ
คิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการ
เขารวมกิจกรรมทางสังคม  จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชาย  ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่ทําใหทราบถึงสภาพการณ
และสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศในกลุมวัยรุนชาย  ซ่ึงจะชวยใหสามารถประเมิน
หรือคาดการณถึงแนวโนมพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนชาย  และกําหนดเปนแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุมวัยรุนชายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพใหแกหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ตลอดจนเปนการสงเสริมใหวัยรุนชายไดรับ
การพัฒนาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจใหมีพัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของวัยรุน  และพรอมที่จะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา   ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   ทักษะการสอนตนเอง   การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับ
ชวงชั้นที่เรียน การสังกัดโรงเรียน ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอ
เดือน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลักษณะการพักอาศัย  
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3. เพื่อศึกษาความรูเร่ืองเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    

 
ปญหาการวิจัย 

1. ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับใด   

2. พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีแตกตางกันหรือไม อยางไร เมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับชวงชั้นที่เรียน 
การสังกัดโรงเรียน ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และลักษณะการพักอาศัย  

3. ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
หรือไม อยางไร      
 
สมมติฐานการวิจัย    

1. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน
ตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

2. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการสังกัดโรงเรียนตางกัน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

3. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีประสบการณในการคบ
เพื่อนหญิงตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

4. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเงินที่ไดรับเปนคาใชจาย
ตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

5. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

6. นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีลักษณะการพักอาศัย
ตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 
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7. ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการศกึษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวดังนี้   
1. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ไดแก  นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูใน
ระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในโรงเรียนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนนักเรียนครบทั้ง
ในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ปการศึกษา 2549  
จํานวน 3 โรงเรียน โดยมีนักเรียนชายทั้งส้ินจํานวน 840 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3   2549)  

 
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูใน
ระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ปการศึกษา  2549  
จํานวน  271   คน   ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรของ   ยามาเน 
(Yamane 1973 : 725,  อางถึงใน  ประคอง กรรณสูตร 2542 : 10 - 11)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  
95  สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ  5   และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-
Stage Stratified  Random  Sampling) ตามสัดสวนประชากร  จําแนกตามโรงเรียนและชั้นเรียน   

 
3. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มีดังตอไปนี้ 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก   
 3.1.1.1 ระดับชวงชั้นที่เรียน แบงเปน 

-  ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
-  ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) 

3.1.1.2 การสังกัดโรงเรียน   แบงเปน 
-  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
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-  สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
3.1.1.3 ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง แบงเปน 

-  แบบคนรักหรือแฟน 
-  แบบเพื่อน 

3.1.1.4 เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน แบงเปน   
-  นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท   
-  1,001 - 2,000 บาท 
-  2,001 บาทขึ้นไป 

3.1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน   
-  เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 
-  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 - 3.00 
-  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 - 4.00 

3.1.1.6 ลักษณะการพักอาศัย แบงเปน 
-  พักอาศัยอยูกับบิดา มารดา 
-  พักอาศัยอยูกับบิดา หรือมารดา 
 -  พักอาศัยอยูกับญาติ/ผูปกครอง 
-  พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 

3.1.2 ความรูเร่ืองเพศศึกษา   
3.1.3 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ   
3.1.4 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
3.1.5 ทักษะการสอนตนเอง    
3.1.6 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหมีความเขาใจในความหมายของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน  ผูวิจัย
จึงไดนิยามความหมายของคําตางๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 

1. พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติหรือการกระทํา
ของนักเรียนวัยรุนชายที่อาจมีผลหรือมีโอกาสในการเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โดยแบงเปน 
5 ดาน ไดแก 
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1.1 การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  หมายถึง  การที่นักเรียนวัยรุนชายเขาไป
เที่ยวในสถานบันเทิงหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ  รวมถึงในที่สาธารณะ  ในที่ที่ลับหูลับตาคน  ซ่ึง
เปนสถานที่ที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เชน คาราโอเกะ  
โรงภาพยนตร  การไปเที่ยวในที่เปลี่ยว  สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติในชุมชน  สวนสาธารณะ
ในชุมชน  การไปเที่ยวตลาดในเมือง การชมภาพยนตรกลางแปลงเวลากลางคืน รานอาหารที่มี
นักรองหรือวงดนตรี  สถานบริการอาบอบนวด  สถานบริการทางเพศ  เปนตน   

1.2 การดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ  หมายถึง  การที่นักเรียน
วัยรุนชายดื่มเครื่องดื่มที่ทําใหเกิดอาการมึนเมา  ไดแก  การดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเปนสวนผสม  
เชน  สุรา  ไวน  เบียร   กระแช   สาโท  รวมถึงการใชสารเสพติดตางๆ เพื่อกระตุนอารมณทางเพศ  
เชน  ยาบา  ยาอี  ยาเลิฟ  ทินเนอร  การดมกาว  กัญชา  กระทอม  บุหร่ี  เปนตน 

1.3 การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  หมายถึง  การที่นักเรียนวัยรุนชายได
อานและหรือดูหนังสือที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ  การไดดูวิดีทัศน/ภาพยนตร/วีซีดีหรือ
ดีวีดีลามก  การเปดเว็บไซททางเพศในอินเตอรเน็ตที่แสดงถึงการกอดจูบ  การเลาโลม  การรวมเพศ  
หรือรูปเปลือยกาย  เปนตน  ซ่ึงรวมถึงการมีความเปนอิสระในการติดตอส่ือสารที่ไรพรมแดน  และ
ความมีอิสระในการดํารงชีวิต  ซ่ึงจะสามารถเปดรับสื่อตางๆ ไดตลอดเวลา 

1.4 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  หมายถึง  การที่นักเรียนวัยรุนชายไดมี
โอกาสอยูกันเพียงลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในสถานที่ใดที่หนึ่งในที่ที่ลับตาคน  เชน  ในมุม
ตางๆ ที่ไมมีคนเห็น  ในหอง  บริเวณที่ลับตาคน  บริเวณที่มีแสงสวางนอย  การอยูหางไกลพอแม
หรือผูปกครอง   การพักอาศัยอยูในบานเชาหรือหอพักตามลําพัง  เปนตน   

1.5 การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  หมายถึง  การปฏิบัติตอกันของ
นักเรียนวัยรุนชายกับเพศตรงขามในเชิงชูสาว  เชน  การจับมือ  การสัมผัสแขน  หรือการคลองแขน  
การลูบคลํา  การโอบกอด  การจูบ  รวมถึงการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม  เปนตน   

2. ความรูเรื่องเพศศึกษา  หมายถึง  นักเรียนวัยรุนชายมีความรู  ความเขาใจ  หรือมี
ความสามารถในการจําที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ถูกตอง  ขอดีขอเสีย  รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  ซ่ึงอาจไดจากการศึกษาคนควาดวยวิธีการตางๆ โดยในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้มีขอบเขตเนื้อหาความรูที่ครอบคลุมในเรื่องเพศที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ  โดยเนื้อหาจะครอบคลุมและสอดคลองกับหนังสือเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะศึกษา  4  ดาน  คือ   
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2.1 ดานชีววิทยา  ไดแก  เร่ืองที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของรางกาย
มนุษย  เชน  โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ในระบบสืบพันธุของเพศชาย  ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ  ความเจริญเติบโตทางเพศในดานรางกาย  การพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ  การปฏิสนธิ  การตั้งครรภ   เปนตน  

2.2 ดานสุขวิทยา  ไดแก  เรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  การเฝาระวังรักษารางกายให
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  หรือความผิดปกติทางเพศ  เชน  ขอควรระวังรักษาและสุขปฏิบัติเกี่ยวกับ
อวัยวะเพศ  การตรวจเลือดกอนการแตงงาน  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  กามโรคและโรคเอดส  
ความผิดปกติของอวัยวะเพศ  เปนตน      

2.3 ดานจิตวิทยา  ไดแก  เร่ืองที่เกี่ยวกับจิตใจ  และอารมณ  เชน  ความเจริญเติบโต
ทางเพศในดานจิตใจ (Psycho-Development)  การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณเมื่อยางเขา
สูวัยรุน  แรงขับทางเพศ  การระบายอารมณทางเพศ  ความรัก  ความตองการหรือความรูสึกทางเพศ  
ทัศนคติตอเพศตรงขาม   ความรูสึกผิดปกติดานจิตใจและอารมณ  เปนตน  

2.4 ดานสังคมวิทยา  ไดแกเร่ืองที่เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับสังคมและมาตรฐาน
ของความประพฤติหรือกฎเกณฑของสังคม  เชน  ความเจริญเติบโตทางเพศในดานสังคม (Socio-
Development)  อิทธิพลของเหตุการณและส่ิงแวดลอม  ความสัมพันธระหวางเพศ  การคบเพื่อนตาง
เพศ  การมีเพศสัมพันธ  การเกี้ยวพาราสี  การเลือกคูครอง  การแตงงาน  การใชชีวิตสมรสหรือชีวิต
ครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  ประเพณี  และวัฒนธรรมตางๆ  เปนตน  

 3. ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ถูกตองของ
นักเรียนวัยรุนชายในเรื่องของการมีเพศสัมพันธที่เกี่ยวของกับความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด และมี
แนวโนมที่มุงจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนชายในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ  
ซ่ึงเปนการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวของกับอารมณ  ความรูสึก  โดยเปนความคิดเห็นในทางที่
ถูกตองหรือมีทิศทางในทางบวกที่ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพรหมจารีย  การรักนวลสงวนตัว           
การตระหนักเห็นในคุณคาของเพศชาย - เพศหญิง   การขึ้นครู  ความเปนลูกผูชาย  คานิยมในการมี
แฟนหรือคูรัก  การอยูดวยกันกอนการแตงงานที่ถูกตองตามประเพณี  การมีหรือสะสม
ประสบการณทางเพศหรือการสรางสถิติ  คานิยมทางเพศตามแฟชั่นสมัยใหม  การแตงกายที่
ลอแหลมตามแฟชั่นทันสมัย  ที่จะนําไปสูการยั่วยุใหมีเพศสัมพันธ  เปนตน  

4. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  หมายถึง  การที่นักเรียนวัยรุนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเองในทางบวก  เปนการมองตนเองในทางบวกทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด ความรูสึก การรับรู  
หรือการยอมรับนับถือที่บุคคลมีตอตนเองรวมทั้งบุคคลใกลตัว  เชน  เพื่อน  ครู  และพอแม
ผูปกครอง  ทั้งในขอดีหรือขอดอย  หรือการมีภาพพจนแหงตนเอง  รวมไปถึงการประเมินตัดสิน
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คุณคาของตนเองวาเปนบุคคลที่มีคุณคามีความสามารถ มีความเชื่อมั่น  และมั่นใจในการคิด       
การตัดสินใจ  และการแสดงออกหรือการทําสิ่งตางๆ ไดอยางมีความสุข  ประสบผลสําเร็จ  อันเปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม  

5. ทักษะการสอนตนเอง  หมายถึง  นักเรียนวัยรุนชายมีความสามารถในการบอก  หรือ
การเตือนสติ  หรือการสอนตนเองในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  หรือกํากับตนเองเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวในเหตุการณตางๆ  ที่มีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงเปนความสามารถในการ
รูจักและเขาใจตนเอง  เชน  รูวาตนเองกําลังทําอะไร  รูสึกอยางไร  และกําลังทําอะไรกับตนเองและ
กับผูอ่ืน  รูวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทําเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   

6. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  หมายถึง  การเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ของนักเรียน
วัยรุนชาย ซ่ึงเปนพฤติกรรมในการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ที่มีการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่แสดงออก  หรือการปฏิบัติตอกันระหวางชายหญิงในบทบาทและสถานการณตางๆ  ซ่ึง
อาจนําไปสูการมีภาวะเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได  โดยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนของโรงเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  รวมถึงกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน  ไดแก  การทํากิจกรรมในการเรียน  กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน  เชน  การนัดกัน
ทํารายงานกลุม  การเขาคายพักแรม  การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี   การเขาคายอาสาพัฒนา  การไป
ทัศนศึกษา  การนัดพบกันเพื่อรวมทํากิจกรรมตางๆ   เปนตน 

7. ระดับชวงชั้นที่เรียน  หมายถึง  ระดับชวงชั้นที่นักเรียนกําลังเรียนอยูในโรงเรียนที่
เปดสอนครบตั้งแตในระดับชวงชั้นที่  3  (มัธยมศึกษาปที่ 1-3)  ถึงระดับชวงชั้นที่  4  (มัธยมศึกษาป
ที่  4-6) ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะดําเนินการศึกษาวิจัยทั้ง
ในระดับชวงชั้นที่  3  และในระดับชวงชั้นที่  4    

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบและไดมาซึ่งคําตอบที่เกี่ยวของกับปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจะสามารถนําผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานใหแกผูสนใจ หรือผูเกี่ยวของในทุกระดับไดนําไปใช
ประโยชน และเปนแนวทางในการปองกันแกไขปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน  

2. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใชประโยชนในสังคม  ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของได
ตระหนักถึงปญหาและความตองการของวัยรุน พรอมกับเปนแนวทางอันนําไปสูการปฏิบัติที่
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ถูกตอง   และเหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาที่ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสวนหนึ่งจะชวยลดปญหาของสังคมได  เชน  
ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค  ปญหาการทําแทง  ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง  การสูญเสียอนาคต
ทางการเรียน  ปญหายาเสพติด  โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  รวมถึงปญหาการทําราย
ตนเองของเด็กวัยรุนที่ไมสามารถแกไขปญหาของตนเองได เปนตน  ซ่ึงผูเกี่ยวของที่สามารถนํา
ขอมูลจากการศึกษาวิจัยนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในสังคม  ไดแก   

2.1 บิดามารดา ผูปกครอง สามารถนําไปเปนแนวทางในการอบรมดูแล ส่ังสอนให
เด็กวัยรุนไดตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกตองในการ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคม ไมสรางปญหาหรือความเดือนรอนใหกับตนเองและบุคคลอื่น   

2.2 ครูแนะแนว ครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษา รวมถึงผูบริหารสถานศึกษา สามารถ
นําไปใชประโยชนและเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดนโยบายและกลวิธีในการปองกันแกไขปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  

2.3 บุคลากรและหนวยงานทางดานสาธารณสุข ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย และโรงพยาบาล สามารถนําไปพัฒนาจัดทําเปน
โครงการเพื่อจัดกิจกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ใหเกิดประโยชนกับประชากรกลุมเปาหมายในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  
สามารถนําไปกําหนดเปนนโยบายและกลวิธีในการดําเนินงาน  รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน  
เพื่อการสงเสริมสนับสนุนในการปองกัน  และแกไขปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อการดําเนินงานในระดับพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 

3. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ที่วาดวยเร่ืองของวัยรุนทั้งในชุมชน และในสถานศึกษาตองเปนสมาชิกของชมรมทูบีนัมเบอรวัน 
(TO BE NUMBER ONE) การจัดใหมีกิจกรรมการดําเนินงานของสมาชิกอยางตอเนื่องในชุมชน 
เพื่อใหเด็กวัยรุนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีทักษะชีวิตที่ถูกตอง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

4. ใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ เสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนในประเด็นอื่นๆ ตอไป 
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บทท่ี  2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชาย  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงดําเนินการศึกษาวิจัยในกลุมนักเรียน
ชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปนแนวทางและสรางกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   โดยมีการนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้   

1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับวัยรุน 
1.1 ความหมายของวัยรุน 
1.2 การแบงชวงอายุของวัยรุน 
1.3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของวัยรุน 
1.4 ลักษณะธรรมชาติของวัยรุน 
1.5 สาเหตุและปจจัยที่ทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการเกิดปญหา 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม   
2.2 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.2.1 การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม 
2.2.2 การดื่มสุราของมึนเมา และการใชสารเสพติดตาง ๆ    
2.2.3 การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
2.2.4 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   
2.2.5 การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  

3. บริบทชุมชนและสถานการณวัยรุนของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 

4.1 ความรูเร่ืองเพศศึกษา  
4.2 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ   
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4.3 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
4.4 ทักษะการสอนตนเอง   
4.5 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

5.1.1 ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
5.1.2 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
5.1.3 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
5.1.4 ทักษะการสอนตนเอง 
5.1.5 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 
5.2.1 ระดับชวงชั้นที่เรียน 
5.2.2 การสังกัดโรงเรียน 
5.2.3 ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง 
5.2.4 เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 
5.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.2.6  ลักษณะการพักอาศัย 

 
1. แนวคิดท่ีเก่ียวของกับวยัรุน 

 
1.1 ความหมายของวัยรุน 

“วัยรุน” ภาษาอังกฤษใชคําวา “Adolescence” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา 
“Adolescere” ซ่ึงมีความหมายวา การเจริญเติบโตไปสูความเปนผูใหญหรือเจริญเติบโตไปสู        
วุฒิภาวะ (to grow into maturity) วัยรุนเปนชวงเวลาการเจริญเติบโตจากความมีวุฒิภาวะของเด็ก
ไปสูความมีวุฒิภาวะของผูใหญ เปนชวงเวลาเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
(Steinberg 1993: 4) โดยมีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของวัยรุนไวหลายประการ เชน 

สุวชัย  อินทรประเสริฐ (2534: 513) ไดใหความหมาย “วัยรุน” ไววา เปนวัยของชวงอายุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก จากวัยเด็กเติบโตไปสูความเปนผูใหญ    
จากสภาพที่ตองพึ่งพาผูใหญทางเศรษฐกิจไปสูสภาวะที่ตองรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง รางกายมี
ความเจริญเติบโตของระบบอวัยวะสืบพันธุในลักษณะที่พรอมจะมีเพศสัมพันธและตั้งครรภได 
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องคการอนามัยโลก  (WHO - World  Health  Organization  1974,  อางถึงใน ระวิวรรณ  
แสงฉาย  2538 : 6 - 25)   ไดใหความหมายของวัยรุนไว  3  ประการดวยกัน  คือ   

1. เปนชวงวัยที่มีการพัฒนาทางดานรางกายตั้งแตเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ
ไปจนถึงมีวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ ใหมีลักษณะพรอมที่จะมีการรวมเพศได   

2. เปนระยะที่มีการพัฒนาการทางดานจิตใจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็ก
ไปสูความเปนผูใหญ 

3. เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเปลี่ยนจากสภาพที่ตอง
พึ่งพาครอบครัวมาเปนสภาวะที่ตองรับผิดชอบ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได และการพึ่งพา
ตนเองได 

โรเจอร (Roger 1972,  อางถึงใน  วารุณี  จิวหลง  2542 : 22 - 26)  ไดใหความหมายของ
วัยรุนโดยพิจารณาจากเกณฑทางดานรางกาย  จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู  2  อยาง  คือ  เสียงเปล่ียน  
โดยเด็กชายจะมีเสียงแตกหาว  มีการหลั่งน้ํากามครั้งแรก  สวนเด็กหญิงจะมีเสียงแหลมขึ้น             
มีสัดสวนของรางกายเปลี่ยนแปลงไป  และเริ่มมีประจําเดือน  สวนเกณฑทางดานอายุจะไมตรงกับ
สภาพความเปนจริงเพราะการเจริญเติบโตทางดานรางกายของเด็กแตละคนเจริญเขาสูวัยรุนไม
พรอมกัน สวนทางดานสังคมนั้น ในสังคมแตละสังคมจะยอมรับวาวัยรุนเปนผูใหญตองอาศัย
พื้นฐานทางสังคม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณี  เปนพื้นฐาน  เชน  ในสังคมไทยมีพิธีโกนจุก
ใหเด็กที่เติบโตเขาสูวัยหนุมสาว  ในดานศาสนาเด็กคนใดไดบวชเรียนแลวก็ถือวาเปนผูใหญเมื่อ
อายุ  16 - 17  ป  แตครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  จะยอมรับเด็กวาเปนผูใหญเมื่อ
อายุ  21  ปขึ้นไป  สวนในแงทางกฎหมายนั้น  กฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกของไทยได
กําหนดไววาชายและหญิงจะสมรสกันไดก็ตอเมื่อชายมีอายุ 17 ป และหญิงมีอายุ 15 ปขึ้นไป  ซ่ึงถือ
วาเปนผูบรรลุนิติภาวะ 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2543 ก: 12)   “วัยรุน”   หมายถึง  ชวงชีวิต
ระหวางวัยเด็ก  กับผูใหญ  ซ่ึงเปนหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญยิ่ง  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซอน
และสับสนรวมกันหลายดานในระบบตางๆ  ของรางกายรวมทั้งระบบเพศ  ดานจิตใจ  อารมณ  
สังคม  สติปญญา  และจริยธรรม  ซ่ึงมีจุดเริ่มตนและการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไปในแตละบุคคล     

ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545 : 12)  กลาวสรุปไววา  “วัยรุน”  เปนวัยที่เพิ่งพนจากวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญ  แตไมสามารถที่จะกําหนดแนนอนไดวาเริ่มตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด  แตถือเอาจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางรางกายในเด็กหญิงตั้งแตเร่ิมมีประจําเดือนครั้งแรกและเด็กชายเมื่อเร่ิมมีการ
ผลิตเซลลสืบพันธุ  หรือเรียกวาการฝนเปยก  ซ่ึงในวัยรุนนั้นจะเปลี่ยนแปลงในดานรางกาย  
สติปญญา อารมณ  และสังคม  ไปพรอมๆ  กัน  
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เมธินี  กอนแกว (2546  : 11)   กลาวสรุปไววา  “วัยรุน”  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุระหวาง 
13-19 ป  เปนวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญแตไมสามารถที่จะกําหนดให
แนนอนไดวา    เร่ิมตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด  โดยมีพัฒนาการทั้ง  4  ดานไปพรอมๆ กัน  ไดแก  
รางกาย  อารมณ  สติปญญา  และสังคม  

เจนจิรา  สุขเกื้อ (2546  : 12)  กลาวสรุปไววา  “วัยรุน”  หมายถึง  สภาวะของบุคคลที่อยู
ในชวงของความเจริญเติบโตจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ดาน    
ทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เร่ิมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และสู
วุฒิภาวะทางเพศ  คือสามารถมีเพศสัมพันธและใหกําเนิดบุตรเมื่ออายุ  13-15  ป  กระทั่งสามารถ
รับผิดชอบและพึ่งพาตนเองจนสามารถเปนอิสระจากการปกครองของผูใหญ  ในชวงอายุ  20-24  ป  
ชวงวัยรุนนี้จัดเปนระยะสําคัญที่สุดของการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  เปน
วัยแหงความอยากรูอยากเห็น  ตองการแสวงหาประสบการณแปลกใหมใหกับชีวิต  โดยเฉพาะ
ประสบการณทางเพศ  เพราะเมื่อรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนใกลเคียงกับผูใหญ
และเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ  แลวตอมาไมชาความรูสึกทางเพศก็จะเกิดขึ้น  โดยแทรก
อยูในความคิดฝนและพฤติกรรมซึ่งจะทําใหความคิดตอตนเอง  ภาพพจนเกี่ยวกับตนเอง (Self-
image)  ความคิดเห็นตอคนอื่นและการมองโลกภายนอกเปลี่ยนไป 

สมหมาย   แตงสกุล  และ  ธาดา  วิมลวัตรเวที  (2547 : 35)  กลาวไววา  “วัยรุน”  คือ   
วัยที่มีรางกายและจิตใจกําลังเจริญเติบโตจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณ  สังคม  และพัฒนาการทางเพศอยางรวดเร็วจนทําใหวัยรุนบางคนตองเผชิญกับ
ปญหาการปรับตัวเองใหเขากับผูอ่ืนอยูเสมอ  และขณะเดียวกันก็ตองพยายามปรับตัวเองใหเขากับ
สภาพรางกาย  จิตใจ  และอารมณที่เปลี่ยนแปลงในชวงวัยนี้ดวย 

จากการทบทวนความหมายของวัยรุนดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  “วัยรุน”  หมายถึง  
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยหนุมสาวที่พรอมจะเปนผูใหญ  โดยมีพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตดานตางๆ  ของรางกายอยางรวดเร็วและสมบูรณทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สติปญญา  และสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงสูวุฒิภาวะทางเพศ
ที่สมบูรณพรอมที่จะมีเพศสัมพันธและการสืบพันธุไดตอไป และเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  โดยเปลี่ยนจากสภาพที่ตองพึ่งพาครอบครัวมาเปนสภาวะที่ตองมี
ความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพใหมีรายได  และสามารถพึ่งพาตนเองได  จึงเปนวัยแหงการ
ปรับตัว  และอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมาไดงายถาหากมีการปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสม 
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1.2 การแบงชวงอายุของวัยรุน 
การแบงชวงอายุของวัยรุนนั้นจะถือเปนเกณฑที่แนนอนไมได      เพราะเด็กแตละคน

ยางเขาสูวัยรุนไมพรอมกันขึ้นอยูกับการพัฒนาการของเด็กในแตละคน  รวมถึงการอบรมเลี้ยงดแูละ
วัฒนธรรมที่ไดรับ  ในปจจุบันชวงวัยรุนขยายยาวออกไปเนื่องจากตองอยูในสถาบันการศึกษานาน
ขึ้น  การเปนผูใหญที่พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจตองยืดระยะเวลาออกไป  อีกทั้งรูปแบบชีวิต
สมัยใหมทําใหเด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ (Maturity)  ชากวายุคที่ผานมา   

พึงพิศ  จักรปง  (2539: 17 - 18) ไดแบงชวงวัยของวัยรุนออกเปน 3 ระยะ   คือ    
วัยรุนตอนตน (Early  adolescence)  มีชวงอายุระหวาง  13 – 15  ป  รางกายมีการ

เจริญเติบโตทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเพศชายและเพศหญิง  สําหรับเพศหญิงสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญของรางกายเต็มที่คือ  การมีประจําเดือน  มีขนขึ้นตามอวัยวะเพศ  สัดสวนตางๆ  ของ
รางกายเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะดานอวัยวะเพศและการเจริญเติบโตของทรวงอก  เนื่องจากตอมตางๆ 
ในรางกายมีการผลิตฮอรโมนไปบํารุงมากขึ้น  เด็กชายจะสังเกตไดจากการหลั่งน้ําอสุจิในครั้งแรก  
การมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศ  เสียงแตกพรา  สวนพัฒนาการทางอารมณเด็กวัยนี้โดยทั่วไป
เปล่ียนแปลงความรูสึกเร็วและงาย  อยากอยูคนเดียว  ใจนอย  ดื้อร้ัน  โกรธงาย  มีอารมณหงุดหงิด  
เนื่องมาจากการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่เกิดขึ้น 

วัยรุนตอนกลาง (Middle  adolescence)  มีชวงอายุระหวาง 15–18 ป  มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  และความนึกคิด  ในดานรางกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดึงดูดความสนใจ
ของเพศตรงขาม  เพศหญิงจะมีใบหนาที่อ่ิม  ริมฝปากเต็ม  ดวงตาเปนประกาย  สะโพกกลม  สวน
เพศชายจะมีใบหนายาว  แกมตอบ  คางเหลี่ยม  กรามแข็งแรง  ไหลกวาง  แขนขายาว  เริ่มมีหนวด
และเครา  ดานลักษณะทางอารมณพบวา  เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีความรุนแรง  มีความรูสึก
ไวตอส่ิงกระตุนจากสภาพแวดลอม  แสดงความรูสึกอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา  เมื่อพัฒนาการ
ดานตางๆ  ของเด็กอยูในระยะคงที่แลว  เด็กจะเริ่มสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 

วัยรุนตอนปลาย (Late  adolescence)  มีชวงอายุระหวาง  18–21 ป  ในระยะนี้พัฒนาการ
ของวัยรุนเริ่มเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ  มีพัฒนาการดานจิตใจมากกวาทางรางกาย  
โดยเฉพาะดานความนึกคิดและปรัชญาชีวิต  มีความพยายามในการปรับปรุงรางกายของตนเองให
เขากับสภาพแวดลอมมากขึ้น  โดยการหัดตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ดวยตัวเอง  และมีความ
กระตือรือรนที่จะสรางสิ่งประทับใจตางๆ  เพื่อแสดงวาตนไมใชวัยรุนตอไป 

ศรีเรือน  แกวกังวาล  (2540: 331) ไดแบงชวงวัยของวัยรุนออกเปน 3 ระยะ โดยใช
เกณฑความเปนเด็ก-ผูใหญตัดสิน คือ   

วัยแรกรุน  อายุระหวาง  12 – 15 ป มีพฤติกรรมคอนไปทางเด็ก   
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วัยรุนตอนกลาง  อายุระหวาง  16 - 17 ป มีพฤติกรรมก้ํากึ่งระหวางความเปนเด็กกับ
ความเปนผูใหญ   

วัยรุนตอนปลาย  อายุระหวาง 18 – 25 ป มีกระบวนการพฤติกรรมคอนไปทางผูใหญ 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2543  ก : 12)  ไดกําหนดชวงวัยของวัยรุนโดย

เฉล่ียแลว จะอยูในชวงอายุระหวาง 10 - 19  ป  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ระยะ  คือ  วัยรุนตอนตน  มีอายุ
ระหวาง  10 – 13  ป  สวนวัยรุนตอนกลาง  มีอายุระหวาง  14 – 16  ป  และวัยรุนตอนปลาย  มีอายุ
ระหวาง  17 – 19  ป 

สเตนเบอรก (Steinberg 1993 : 5) ไดกําหนดชวงอายุของวัยรุนออกเปน  3  ระดับ  คือ  
วัยรุนตอนตน  มีชวงอายุระหวาง  11 – 14  ป  วัยรุนตอนกลาง  มีชวงอายุระหวาง  15 – 18  ป   และ
วัยรุนตอนปลาย  มีชวงอายุระหวาง   19 – 21  ป  

มิลเลอร (Miller  1972,  อางถึงใน  ภารดี  บุญเพิ่ม  2544 : 8 - 9)   กลาวถึงการจําแนก
วัยรุนทางจิตวิทยาเปนสามชวงๆ ละ  3  ป  เพราะวัยรุนแตละชวงมีความแตกตางกันในดาน
ความรูสึกนึกคิด  และความสัมพันธกับบิดามารดา  โดยแบงไวดังนี้ 

วัยรุนตอนตน (Pubertal phase) ซ่ึงเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมาก เปน
ชวงเวลายาวนานประมาณ 2 ป มีความคิดหมกมุนกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ทําใหอารมณ
แปรปรวน    

วัยรุนตอนกลาง (Transitional phase) เปนวัยที่ยอมรับสภาพรางกายที่เปนหนุมเปนสาว
ไดแลว มีความคิดเชิงนามธรรม (abstract) ใฝหาอุดมการณและเอกลักษณของตนเอง เพื่อความเปน
ตัวของตนเอง และพยายามชวยเหลือตัวเองไมอยากที่จะตองยึดเกาะหรือพึ่งพิงบิดามารดา  

วัยรุนตอนปลาย (Adolescent  phase)  เร่ิมหลังจากมี  Puberty  ประมาณ  4  ป  เปนเวลา
ของการฝกวิชาชีพ  ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม  และการมีความสัมพันธแบบผูกพันแนนแฟน 
(Intimacy)  

โคล (Cole, อางถึงใน ณัฐพร สายพันธุ 2546: 6) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดแบงชวงวัย
ของวัยรุนออกเปน 3 ระยะ   คือ    

วัยรุนตอนตน  (Early adolescence) เพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 13 – 15 ป   เพศชายมี
ชวงอายุระหวาง 15 – 17 ป    

วัยรุนตอนกลาง (Middle adolescence) เพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 15 – 18 ป   เพศชาย
มีชวงอายุระหวาง 17 – 19 ป    

วัยรุนตอนปลาย (Late adolescence) เพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 18 – 21 ป   เพศชายมี
ชวงอายุระหวาง 19 – 21 ป    
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จากการทบทวนเกี่ยวกับชวงอายุของวัยรุนดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  ชวงอายุของ
วัยรุนไมสามารถกําหนดไดแนนอน  โดยมีการแบงชวงอายุที่แตกตางกันออกไป  การวิจัยในครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยในกลุมนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่  4  
ซ่ึงมีชวงวัยทั้ง  3  ระยะ  คือ  วัยรุนตอนตน  วัยรุนตอนกลาง  และวัยรุนตอนปลาย  โดยจะมีอายุ
ระหวาง  11 – 21 ป 

 
1.3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของวัยรุน 

“พัฒนาการ”  (Development)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานโครงสรางและ
แบบแผนของรางกายทุกๆ สวน  การเปลี่ยนแปลงนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆ จากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะ
หนึ่งอันจะทําใหมีลักษณะและความสามารถใหมๆ  เกิดขึ้น  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเจริญเติบโต
ตามลําดับ  ทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา (โสภา  ชปลมันน  2543,   อางถึงใน  
สกล  วรเจริญศรี  2545  : 12 )     

สุรพล  พยอมแยม (2545 : 31 - 33)  ไดกลาวไววา  วัยรุนจะมีชวงอายุอยูระหวาง 13–18 
ป ซ่ึงเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการดานความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  รูจักสถานภาพและขอบเขต
ความสามารถของตนเองอยางชัดเจนขึ้น รูจักและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  และ
สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  เด็กวัยนี้เปนวัยที่เร่ิมใชความคิดเห็นของตัวเองในการ
แสดงออก  ดังนั้นพฤติกรรมโตแยงกับผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใหญจะมีมากขึ้น  พฤติกรรมกลาลอง
กระทําในสิ่งใหมๆ  เปนสิ่งทาทายความรูสึกความตองการของวัยนี้  และจะมีพฤติกรรมตอตาน
คําส่ังมากกวาวัยที่ผานมา   

ฮาวิกเฮอสท (Havighurst 1953, อางถึงใน สกล วรเจริญศรี 2545: 12) ไดกลาวถึงภาระ
ตามขั้นพัฒนาการของวัยรุนไวดังนี้ คือ 

1. สามารถสรางความสัมพันธอันดีและเหมาะสมกับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันไดทั้ง
เพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ 

2. สามารถแสดงบทบาททางสังคมไดเหมาะสมกับเพศของตน 
3. ยอมรับสภาพรางกายของตนเอง และสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหลายได ตลอดจนสามารถระวังรักษาสุขภาพของตนเองได 
4. สามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
5. มีความมั่นใจในการรับผิดชอบและใชจายเงินของตนเอง การเลือกและการเตรียมตัว

เพื่ออาชีพ การแตงงานและครอบครัว 
6. เตรียมที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม 
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7. ตองการและรูจักพัฒนาตนเองใหรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความรูสึก ความ
เขาใจ และตัดสินใจเลือกคานิยมและมาตรฐานที่ตนเองควรยึดเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

ลิขิต  กาญจนาภรณ (2547 : 149 - 150)  กลาวไววา  วัยรุนจะมีชวงอายุระหวาง 12–19 ป  
เปนวัยที่มีการศึกษากันมาก  มีแนวคิดกันวาเปนวัยท่ีมีปญหามากที่สุดวัยหนึ่ง  จึงมักมีคําพูดวา  
“วัยรุน  วัยวุน”     และไดกลาวถึงลักษณะเดนของพัฒนาการวัยนี้  คือ  มีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายมาก  ฮอรโมนที่ทําหนาที่ควบคุมความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศทํางานเต็มที่      
ทําใหเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบเพศ  อวัยวะแขนขา  และ
สภาพอารมณทั่วๆ ไป  วัยรุนเปนวัยที่กําลังเรงศึกษาเลาเรียนเพื่อใหเปนพื้นฐานของการศึกษาและ
อาชีพในอนาคต  มีความสับสนระหวางวิชาที่เลือกเรียนกับความสามารถของตน  เร่ืองสังคมเพื่อน
ก็เปนพัฒนาการที่สําคัญของคนวัยนี้  วัยรุนมีเพื่อนมากขึ้นและเปนจุดสนใจของการดึงดูดใจเพื่อน
ตางเพศ  วัยรุนจึงจองแสวงหาเพื่อนและคนที่ตนรัก  จะตองวางตัวใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน  ซ่ึงใน
บางครั้งทําใหวัยรุนตองกระทําในสิ่งที่ผูใหญเห็นวาไมเหมาะสม  

เนื่องจากวัยรุนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในดานตางๆ การศึกษาถึง
พัฒนาการของวัยรุนจะชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตางๆของวัยรุนไดดียิ่งขึ้น  ซ่ึงโดยทั่วไปแลว
พัฒนาการที่สําคัญๆ ของวัยรุน  มีดังนี้ 

  13.1 พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical development)   
เมื่อยางเขาสูวัยรุน  เด็กวัยนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเปนอยาง

มาก  ซ่ึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายนั้น  เกิดจากตอมพิทูอิทารี่ (Pituitary  gland)   
ที่อยูใตสมองสวนที่เรียกวา  ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)  ไดสรางฮอรโมนสองชนิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารางกาย  คือ  ฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโต (Growth  Hormone)  และฮอรโมนสําหรับการ
กระตุนการทํางานของตอมเพศ (Gonads  หรือ  Sex  Gland) คือ โกนาโดโทรปคฮอรโมน 
(Gonadotropic  Hormone)  ฮอรโมนทั้งสองชนิดนี้มีสวนผูกพันกับพัฒนาการของวัยรุนมาก     
(พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย  2538  : 105 - 106)  ดังนี้  

1. ฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโต (Growth Hormone) จะไปกระตุนการ
เจริญเติบโตของรางกาย ทําใหรางกายของวัยรุนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาฮอรโมนชนิดนี้
ถูกผลิตออกมามากเกินไปรางกายจะใหญผิดปกติ ถาผลิตไมเพียงพอจะทําใหรางกายเตี้ยแคระแกรน 

2. ฮอรโมนสําหรับการกระตุนการทํางานของตอมเพศ (Gonadotropic Hormone)  
ฮอรโมนชนิดนี้จะเสริมสรางลักษณะทางเพศเบื้องตน (Primary  Sex  Characteristics)  คือ ไป
กระตุนการทํางานของตอมเพศ (Sex  Gland)  นั่นคือกระตุนใหรังไขผลิตไข  หรือกระตุนใหอัณฑะ
ผลิตอสุจิ  และยังทําใหขนาดของอวัยวะเพศเจริญขึ้น  นอกจากนี้ยังเสริมสรางลักษณะเพศภายนอก 
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(Secondary  Sex  Characteristics)  คือ การมีหนวดเคราของเพศชาย  การขยายสะโพก  หนาอกของ
เพศหญิง  หรือการเปลี่ยนแปลงเสียงของวัยรุน  เปนตน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายจะเร็วหรือ
ชาแตกตางกันไปตามลักษณะโครงสรางของพันธุกรรม  และสิ่งแวดลอมของวัยรุนแตละบุคคล 

นอกจากนี้  ชุลีพร  อินทรไพบูลย (2536: 49) ไดกลาวถึงความแตกตางของ
ลักษณะวัยรุนชายหญิงไวดังนี้   

1. เด็กหญิงจะมีพัฒนาการดานรางกายเร็วกวาเด็กชาย จะสังเกตไดวาในเด็กหญิง
ชวงอายุประมาณ    9 - 12 ป จะสูงกวาและตัวโตกวาเด็กชาย 

2. เด็กชายจะเริ่มมีพัฒนาการดานรางกายชากวาเด็กหญิง  โดยประมาณราว  2  ป  
คือระยะแตกเนื้อหนุมสาวของเด็กหญิงจะอยูที่อายุเฉล่ีย 12  ป  สวนเด็กชายอยูที่อายุ 14  ป 

3. เด็กหญิงจะมีขนาดการเจริญเติบโตของโครงสรางทางรางกายนอยกวาเด็กชาย 
พัฒนาการทางดานรางกายนี้จะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศที่

แสดงความเปนหญิงสาวและชายหนุมอยางสมบูรณดวย  ซ่ึง  ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์ (2536: 18)    
ไดกลาววาขบวนการเปลี่ยนแปลงดานเพศไปสูภาวะทางเพศโดยสมบูรณ (Sexual Maturation)     
ในเพศหญิงเมื่อมีอายุประมาณ 13 ป   สวนในเพศชายเมื่อมีอายุ 15 ป   

  1.3.2 พัฒนาการทางดานอารมณ (Emotional development)   
วัยรุนมักมีอารมณที่ไมคงที่  ออนไหวและรุนแรง  เปลี่ยนแปลงงายและรวดเร็ว  

สับสน  หงุดหงิดงาย   วูวาม  ขาดความมั่นใจ  แตมีความเชื่อมั่นในตนเองทําใหเกิดความขัดแยงกับ
ผูใหญอยูเสมอ   บางครั้งก็มีความรูสึกหดหูเศราสรอยเหงาหงอยได  มีความสงสัยอยูตลอดเวลา  
ชอบแสดงความรูสึกอยางเปดเผยและตรงเกินไป  ตองการใหผูอ่ืนยอมรับในความเปนชายหญิงของ
ตนเองทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงขาม   มีความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  จึงมักเอาใจใส
กับรูปรางของตนมากขึ้น  มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายอยูตลอดเวลา  
ซ่ึงปจจัยที่ทําใหมีสภาพอารมณเปลี่ยนแปลงดังกลาว  เปนผลมาจากฮอรโมนเพศและการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายตออารมณ  ซ่ึง  องคการอนามัยโลก  (WHO - World Health Organization, 
อางถึงใน ภารดี บุญเพิ่ม 2544: 10) กลาวถึงอารมณความรูสึกหรือความวิตกกังวลของวัยรุนเกี่ยวกับ
รางกายและเพศ มีหลายดานดังนี้ 

1. วิตกกังวลใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย วาเกิดอะไรขึ้นตามรางกาย 
ทําไมผิดปกติ หรือวัยรุนคนอื่นเปนเชนนี้หรือไม ความวิตกกังวลใจดังกลาวทําใหเกิดความรูสึก ไม
สบายใจ อารมณขุนมัว กลุมใจไดมาก 

2. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอารมณเพศที่สูงขึ้น และไมแนใจในความเปนชายหรือ
หญิงของตน 
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3. กังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ไดแก ความอยากรูอยากเห็น หรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศตางๆ การสําเร็จความใครดวยตัวเอง 

4. กลัวการเปนผูใหญ กลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเปนเด็ก บางครั้งอยาก
เปนผูใหญ ทําใหมีอารมณผันผวนหงุดหงิดไดงาย 

นอกจากนี้  สุชา  จันทรเอม (2539: 26 - 28) ไดกลาววา โดยทั่วไปสาเหตุที่ทําให
วัยรุนมีอารมณเปลี่ยนแปลงงายและรุนแรง สรุปไดดังนี้   

1. ความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เนื่องจากวัยรุนไมสามารถที่จะเขาใจและทํา
ตนใหเหมาะสม ผูใหญจะมองวาบุตรของตนยังเปนเด็กอยูเสมอ วัยรุนจึงมักมีขอขัดแยงกับผูใหญ
หรือบิดามารดาตลอดเวลา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอารมณของวัยรุนไมมั่นคง เกิดความเครียดและ
มักแสดงออกมาทันที 

2. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน  ตอมไรทอเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุน
มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ดาน  เชน  กระเพาะอาหารขยายขึ้น  ทําใหเด็กรับประทานอาหารมากขึ้น  
การทํางานของตอมเพศทําใหวัยรุนมีความตองการใหมๆ  และเริ่มสนใจเพศตรงขาม  ความตองการ
ที่สําคัญคือ  ตองการพึ่งพาตนเอง  ตองการมีสวนรวมกับหมูคณะ  จึงมักรวมกันเปนหมู  กรณีผูใหญ
ไมเขาใจและไมสงเสริมหรือขัดขวางการอยูรวมกับหมูคณะหรือกลุมเพื่อน   จะทําใหเกิด
ความเครียดขึ้นในวัยรุน 

3. การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม  ประสบการณที่วัยรุนพบมักจะเปน
ความขัดแยงกับผูใหญ  ความเขมงวดของผูใหญที่มีตอความประพฤติของวัยรุน  ตลอดจนการคบ
เพื่อน  การเรียน  การแตงกาย  เปนเหตุใหอารมณของวัยรุนไมมั่นคง  หงุดหงิด  มีความรูสึกไว  
และแสดงออกทันที  เพราะยังไมเปนผูใหญโดยสมบูรณ 

กลาวไดวา  การเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงงายและ
รวดเร็ว  อันเกิดจากอิทธิพลของพัฒนาการทางดานเพศ  หนาที่สําคัญของครอบครัวในการ
ชวยเหลือบุตรที่เปนวัยรุนนั้น  บิดามารดาจะตองสรางความคุนเคย  ความมั่นคง  ดวยการใหความ
รักความอบอุน  และความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ  เพื่อความสงบมั่นคงในจิตใจของวัยรุน  และให
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได  ซ่ึงจะสงผลใหวัยรุนแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่
เหมาะสม  และสรางสรรคตอไป 

 1.3.3 พัฒนาการทางดานสังคม (Social development)   
วัยรุนระยะแรกชอบที่จะคลุกคลีกับเพื่อนเพศเดียวกัน  วัยรุนชายมักจะมีเพื่อน

กลุมใหญกวาวัยรุนหญิง  และไมใครจะยึดติดเกาะกันเปนกลุมอยางวัยรุนหญิง  สังคมเพื่อนมักจะมี
อิทธิพลเขามา  และใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนในกลุมมากขึ้น  จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

31

 

ปฏิสัมพันธตอบุคคลในครอบครัวในลักษณะที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็ก  วัยรุนมักตอตานผูปกครอง
เพราะตองการความเปนอิสระ  ไมตองการพึ่งพา  และตองการกระทําส่ิงตางๆ ดวยตัวเอง  ซ่ึง
บางครั้งจะเชื่อฟงผูอ่ืนนอกบานมากกวา  เชน  ครู  เพื่อน  เพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับของสังคม   
มีการเรียนรูที่จะพัฒนาความสัมพันธกับกลุมเพื่อน  ชอบคบเพื่อนเพศเดียวกันแตจะเลือกเพื่อนสนิท
จากคนที่เขาใจกันจริงๆ  หรือมีลักษณะคลายคลึงกับตน  ในขณะเดียวกันก็สนใจเพื่อนตางเพศแตยัง
วางตัวไมถูก  จึงอาจมีการลอเลียนหรือแสดงกิริยาวาจาเชิงเรียกรองความสนใจ  วัยรุนจะคอยๆ 
เรียนรูสังคม  มองเห็นความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคมในลักษณะที่ตนจะเปนสมาชิกของ
สังคมมีสวนรับผิดชอบตอหนาที่และมีสิทธิทางสังคมเชนเดียวกับผูใหญ(ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน 
2541: 16) 

อุดมศิลป  ศรีแสงนาม  และ  สุวรรณ  วรวรรณ (2530: 58 - 59) และ สุชา    
จันทรเอม (2539: 31 - 32) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางดานสังคมของวัยรุนไวดังนี้ คือ    

1. ความสัมพันธภายในครอบครัว วัยรุนมักชอบแยกตัวอยูตามลําพังตองการที่จะ
เปนอิสระจากครอบครัว มีความตองการรวมกลุมกับเพื่อนมากขึ้นจึงทําใหไมใครที่จะรวมกลุมกับ
สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้เพราะความวิตกกังวลตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ และ
ความคิด จึงทําใหมีผลกระทบตอพัฒนาการทางสังคมดวย   

2. ความสัมพันธระหวางเพื่อนเพศเดียวกัน วัยรุนมักจะชอบอยูในกลุมเพื่อนที่มี
อายุรุนราวคราวเดียวกัน เพศเดียวกัน มีรสนิยมเหมือนกัน   เพื่อจะไดเอาไวคบหาสมาคมพูดคุย
สังสรรคกัน เพื่อนๆ ในกลุมมีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็กมากไมวาจะเปนลักษณะคําพูด 
กิริยาทาทาง และการแตงกาย มีการพยายามเลียนแบบกัน จนเปนสัญลักษณประจํากลุมขึ้น 

3. ความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศ วัยรุนระยะตนๆ แมจะเริ่มคบกับเพศตรง
ขาม สวนใหญก็จะสมาคมกับเพื่อนเพศเดียวกัน แตพอเขาระยะวัยรุนตอนปลายความสนใจในเพศ
ตรงขามจะคอยๆ มากขึ้น ทําใหวัยรุนคบเพื่อนเพศเดียวกันนอยลงโดยจะเลือกคบเพื่อนสนิทๆ เพียง
ไมกี่คนเทานั้น เมื่อเติบโตมาถึงขั้นนี้ วัยรุนจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สวนอิทธิพลของ
เพื่อนในกลุมเริ่มลดนอยลง 

นอกจากนี้  เมธินี  กอนแกว (2546: 17 - 18) ไดกลาวสรุปไววา เด็กวัยรุนทั่วไปมี
ลักษณะทางสังคมดังนี้   

1. มีความสนใจในเรื่องตางๆ นอยลงแตมองอยางลึกซึ้งมากขึ้น ความสนใจใน
เร่ืองบางอยางอาจมีอิทธิพลมาจากเพื่อนวัยเดียวกัน เนื่องจากใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน   การ
เที่ยวเตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

32

 

2. มีการแสดงออกที่เหมาะสมตามเพศและวัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง      
เจตคติและพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามเพศและวัย เด็กวัยรุนจะมีความพยายามในการปรับตัว
ใหเหมาะสมกับสถานภาพทางสังคมของตนมากขึ้น เด็กวัยรุนในกลุมจะมีอิทธิพลตอกัน เด็กวัยรุน
จะเรียนรูการรักษามิตรภาพ ความซื่อสัตยตอกลุม 

3. การคบเพื่อนจะเริ่มมีมาตรฐานทางวัฒนธรรมแบบผูใหญ เด็กวัยรุนจะพัฒนา
รูปแบบตลอดจนเหตุผลในการเลือกคบเพื่อนมากขึ้นตามวัย แนวคิดในการเลือกเพื่อนจะเปลี่ยนไป 
เชน ในวัยเด็กจะมีการคบเพื่อนกลุมใหญ คบเพื่อนเที่ยวหรือเลนดวยกัน 

4. ยอมรับการเปนสมาชิกของหมูคณะตามคานิยมและความสนใจในสิ่งเดียวกัน 
เด็กวัยรุนเริ่มมีความเปนตัวของตัวเอง ความเขาใจในตัวเอง ตองการเลือกกลุมเพื่อนเพื่อใหมี
ความรูสึกมั่นใจและปลอดภัย และสามารถถกปญหากันได 

5. มีความคิดถึงเรื่องฐานะ ยศศักดิ์ และตําแหนงมากขึ้น เด็กวัยรุนเริ่มมีความคิด
เปนตัวของตัวเอง ตองการมีผูนํากลุม 

6. มีกิจกรรมทางสังคมที่มีพิธีรีตองมากขึ้น มีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้น 
ตองการมีสวนเขาชวยเหลือ และแกไขปญหาสังคมรวมกับผูใหญ 

7. มีการนัดพบเพื่อนตางเพศบอยข้ึน มีความสัมพันธเพื่อการมีครอบครัวมากขึ้น 
เด็กวัยรุนจะแสวงหาวิธีการอานใจเพื่อนเพศตรงขามที่ตนสนใจดวยวิธีการตางๆ การคบหาสมาคม
ในขั้นแรกๆ นั้น เปนไปในลักษณะศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการมีชีวิตคูรวมกัน
ตอไป 

  1.3.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา (Intellectual development)  
วัยรุนเปนชวงวัยที่มีพัฒนาการทางดานสติปญญาอยางเต็มที่  มีพัฒนาการถึงขีด

สุด  มีความคิดอยางเปนเหตุเปนผล  และเปนนามธรรม  มีความเขาใจเร็ว มีความจําที่แมนยํา มี
ความคิดและจินตนาการสูง  เปนวัยแหงการแสวงหาประสบการณและความอยากรูอยากลองในทุก
ส่ิง  อยากมีกิจกรรม (ปราณี  รามสูต 2528 : 69)  นอกจากวัยรุนจะมีความคิดแบบเหตุผลและเปน
นามธรรมแลว  ยังสามารถคิดวิเคราะห  จําแนก  เปรียบเทียบทฤษฎี  กฎเกณฑ  หรืออาจคิดคน
แนวคิดใหมๆ  อีกทั้งยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  (Self   concept)   พยายามรูจักตัวเอง  และขัด
เกลาพฤติกรรมใหดีขึ้นอยูเสมอ  เขาใจสังคมดีขึ้น  พยายามที่จะพึ่งตนเอง  และเร่ิมมีความคิด
สวนตัวที่เก็บไวเปนความในใจเฉพาะตน  ไมเปดเผยใหใครรู  อยางไรก็ตาม  แมในชวงวัยรุนนี้จะมี
ระดับสติปญญาที่พัฒนาเต็มที่  สมองมีความจําดี  การมีเหตุผลก็พัฒนามากขึ้น  จะสนใจทุกสิ่งทุก
อยางรอบตัว อยากรูอยากเห็น  มีความคิดที่จะแกไขปญหา  คิดไดหลายแงมุม  แตวัยรุนก็ยังเปนวัยที่
พึ่งผานพนจากวัยเด็ก  แมจะมีสติปญญาดีแตยังขาดประสบการณ  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดการ
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ไตรตรองที่ดี  จึงทําใหพฤติกรรมบางอยางของวัยรุนผิดพลาดไปได (โสภา  สปลมันน  2543,   อาง
ถึงใน  สกล  วรเจริญศรี 2545 : 14 - 15) 

นอกจากนี้  สุชา  จันทรเอม (2540: 15 - 19) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญา
ของวัยรุน โดยทั่วไปพอสรุปไดดังนี้ 

1. วัยรุนเปนวัยแหงความอยากรูอยากเห็น อยากรูและเขาใจปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตร สังคม ศาสนา วรรณคดี และจิตวิทยา 

2. วันรุนเปนวัยแหงการเรียนรู ทั้งจากสถาบันการศึกษาและสิ่งแวดลอม จากการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสังคม พัฒนาการทางดานสติปญญากวางขวางขึ้นดวยการเรียนรูจาก
วิธีการลองผิดลองถูก 

3. วัยรุนเปนวัยที่สามารถเรียนรูทักษะตางๆ ไดดี  เชน  การใชเครื่องมือ  ทําการ
ฝมือ  การประดิษฐส่ิงตางๆ  การเลนดนตรี  ขับรถยนต  เลนกีฬา  ตลอดจนการทดลองตางๆ  วัยรุน
เปนวัยที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา  พัฒนาการทุกดานกําลังเจริญเติบโตอยางเต็มที่  ความสามารถ
ทางสมองมีการพัฒนามากขึ้น  มีประสบการณในชีวิตมากขึ้น  รูจักคิดหาเหตุผล  มีความสามารถ
เรียนรูส่ิงที่ยากๆ ได  ซ่ึงความสามารถขึ้นอยูกับเชาวปญญาของแตละคน 

4. วัยรุนเปนวัยแหงการคิดอยางมีเหตุผล   รูจักวิจารณส่ิงตางๆ ที่ตนรูเห็นเปนไป
ตามที่ตนคิดวามีเหตุผลพอสมควรแลว การศึกษาในสถาบันการศึกษาและการอบรม จะชวยใหเกิด
การคนหาเหตุผลดียิ่งขึ้น 

5. วัยรุนเปนวัยแหงการสรางทัศนคติอันดีงาม เชน ทัศนคติทางประชาธิปไตย 
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณคาทางสังคม เปนตน  

6. วัยรุนเปนวัยที่เร่ิมคิดถึงการประกอบอาชีพ ตองการเปนอิสระทางดานการใช
เงินและอื่นๆ ทําใหอยากเปนตัวของตัวเอง เร่ิมคิดหาเงินดวยตนเองและนึกถึงอาชีพตางๆ ที่ชวยให
ไดเงิน ตลอดจนรูจักสํารวจตนเองวาเหมาะสมกับอาชีพใด มีวิธีการคิดตัดสินใจวาจะเลือกคบเพื่อน 
เขาสังคม และการเลือกคูครองที่เหมาะสม 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2543 ก: 12 - 17) ไดกลาวถึงพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ของวัยรุน ตามกลุมวัยตางๆ ไวดังนี้ 

วัยรุนตอนตน  จะมีอายุระหวาง  10 – 13 ป เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายมาก   จึงมีความคิดหมกมุนกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ทําใหอารมณหงุดหงิด
แปรปรวนงาย 

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ที่เห็นไดชัดในชวงวัยรุนตอนตนมีดังนี้ 
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1.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั่วไป  การที่ฮอรโมนเกี่ยวกับความ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากทําใหเด็กเติบโตสูงใหญไดรวดเร็ว  โดยเฉพาะที่คอ  แขน  ขา  มากกวา
ลําตัว  ทําใหรูสึกวาตัวเองมีรูปรางเกงกางนารําคาญ  ประกอบกับการเติบโตหรือการขยายขนาดของ
รางกายแตละสวนอาจเกิดขึ้นไมพรอมกัน  เชน  รางกายซีกซายและขวาเจริญเติบโตมีขนาดไม
เทากันในระยะแรกๆ  แตจะเจริญเทาทันกันในระยะทายๆ   จึงควรใหความมั่นใจกับวัยรุน  ซ่ึงใน
ช้ันประถมตอนปลายหรือมัธยมตนวัยรุนหญิงจะมีรางกายสูงใหญเปนสาวนอยแรกรุน  ในขณะที่
พวกผูชายยังดูเปนเด็กชายตัวเล็กๆ  ทั้งที่เด็กผูหญิงเคยตัวเล็กกวาเด็กผูชายมาตลอด  ทําใหทั้งสอง
ฝายรูสึกสับสนและวิตกกังวลได 

การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของรางกายมีผลตอการสราง
บุคลิกภาพในวัยนี้ได  เนื่องจากการโตเร็วเกินไปหรือโตชาเกินไปทําใหแตกตางจากเพื่อนสวนใหญ  
มีผลกระทบตอภาพพจนของตนเอง  ความรูสึกและความนึกคิดของวัยรุน  ผูเช่ียวชาญบางทานให
ความเห็นวาเด็กชายที่เติบโตเปนหนุมเร็วกวาเพื่อนจะมีภาษีดีกวา  มีความสามารถในการกีฬา  การ
ทํางานพึ่งตนเองและมีความเปนผูนําไดดีกวาวัยรุนชายที่โตชา  วัยรุนชายที่โตลาหลังเพื่อนอาจไม
มั่นใจในการเปนชายหรือความแข็งแกรงของรางกาย  มักถูกลอเลียนกลั่นแกลงจากเพื่อนๆ ที่รูปราง
ใหญโตกวา  มีความภาคภูมิใจในตนเองระดับต่ํา (Low self-esteem)   และรูสึกเปนปมดอยฝงใจไป
ไดนาน ตรงกันขามวัยรุนหญิงที่โตเร็วกวาเพื่อนวัยเดียวกันมักจะรูสึกอึดอัด และเคอะเขินประหมา
อายตอสายตาและคําพูดของผูชายที่พูดจาแทะโลม โดยที่เจาตัวยังมีความคิดและกระทําตัวเปนเด็กๆ 
จิตใจยังไมยอมรับสภาพความเปนสาว เด็กผูหญิงที่โตเร็วสูงเร็วกวาเพื่อนวัยเดียวกันจึงมักมีลักษณะ
ขี้อาย สมยอม ชอบที่จะเปนผูตามมากกวาการเปนผูนํา 

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเพศ   
 การแตกเนื้อหนุม  การฝนเปยกมักจะเกิดขึ้นเปนปกติในวัยรุนชายชวง

อายุ 14 - 16 ป วัยรุนชายจะมีอารมณทางเพศสูงสุดและรุนแรงในชวงอายุ 17 – 18 ป มีการตื่นตัว
ทางเพศไดงายและรวดเร็ว มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศไดบอยๆ แมไมมีส่ิงปลุกเรา และอาจเกิดขึ้น
ในสถานการณที่ไมเหมาะสม ทําใหเขารูสึกเสียหนาละอายใจที่ควบคุมรางกายไมได กอใหเกิด
ความไมมั่นใจในตัวเองได 

การสําเร็จความใครดวยตัวเอง  วัยรุนทั้งชายและหญิงจะทําความคุนเคย
กับรางกายอวัยวะของตนเอง  โดยการลูบคลําสํารวจอวัยวะเพศ  มากกวารอยละ 90.00  ของวัยรุน
ชายจึงปลดปลอยอารมณทางเพศดวยการสําเร็จความใครดวยตนเอง  สวนใหญไมมีผลเสียหายตอ
รางกายแตกลับจะชวยชะลอความตองการที่จะตองรีบหาคูครองเพื่อประโยชนทางกามารมณ  
อยางไรก็ตาม  การสําเร็จความใครดวยตนเองควรทําในปริมาณที่พอเหมาะ  ไมหมกมุนจนเสียการ
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ทํากิจวัตรตามปกติ  และความเขาใจผิดเกี่ยวกับการสําเร็จความใครดวยตนเองก็ยังพบอยูบางใน
ปจจุบันนี้  เชน  วัยรุนบางคนคิดละอายเขาใจวาการกระทําดังกลาวแสดงวาตนเองมีอารมณทางเพศ
สูงผิดปกติ  และการสูญเสียอสุจิเปนการเสียเลือด  ทําใหรางกายออนเพลีย  ซูบซีด  เปนตน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของวัยรุน
สวนใหญมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  กลาวคือ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
วัยแรกรุนบางคนรูสึกวิตกกังวล  กลัววามีความผิดปกติในรางกาย  หรือรูสึกหงุดหงิด  หมกมุนไม
พอใจกับรูปรางของตนเอง  อารมณ  ความรูสึก  หรือความวิตกกังวลของวัยรุนเกี่ยวกับรางกายและ
เพศมีหลายๆ ดาน  ดังนี้     

2.1 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายวาเกิดอะไรขึ้นตามรางกาย 
ผิดปกติหรือไม วัยรุนคนอื่นๆ เปนเหมือนเราหรือไม 

2.2 วิตกกังวลกับอารมณเพศที่สูงขึ้น และรูสึกไมแนใจในความเปนชายหรือ
ความเปนหญิงของตนเองที่อาจทําใหภาพพจนหรือความนับถือตนเองเริ่มส่ันคลอน 

2.3 กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ ไดแก การสําเร็จความใครดวยตนเอง ความ
อยากรูอยากเห็นหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตาง ๆ  

2.4 กลัวการเปนผูใหญ กลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเปนเด็ก บางครั้ง
อยากเปนผูใหญ ทําใหมีอารมณผันผวน หงุดหงิดไดมาก จึงควรใหความรูแกวัยรุนในเรื่องเพศดังนี้ 

2.4.1 อธิบายวาอะไรปกติ และอะไรผิดปกติ ซ่ึงมีหลักวา ความปกติ คือ  
- ส่ิงที่ปฏิบัติกันมาก 
- เปนเรื่องธรรมดาหรือเร่ืองธรรมชาติ 
- ไมผิดศีลธรรม 
- ไมเปนอันตราย 

2.4.2 การอธิบายใหวัยรุนตระหนักวาอารมณความรูสึกเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง  
ควบคุมไมได  เพราะเปนเรื่องธรรมชาติ  แตเราสามารถควบคุมการกระทําได  คือ  “มีสิทธิที่จะรูสึก
ได  แตไมกระทําออกมา”  เชน  วัยรุนชายรูสึกผิดที่เกิดอารมณทางเพศเมื่อบังเอิญเห็นพี่สาวใน
สภาพเปดเผยรางกายโดยไมตั้งใจ  แตเขาจะรูสึกสบายใจขึ้นเมื่อไดรับคําอธิบายวา  การที่เขามี
อารมณเพศตอบสนองเปนเรื่องของธรรมชาติในวัยรุนมิใชวาเขาเปนคนลามกหรือเลวราย 

2.4.3 แมพฤติกรรมเปนสิ่งที่ควบคุมหรือบังคับได แตแรงขับทางเพศใน
วัยรุนอาจรุนแรงมากยากแกการควบคุม วัยรุนจึงตองเรียนรูหาทางขมอารมณทางเพศ หรือหันเห
เปลี่ยนไปในทางที่สังคมยอมรับ เชน การเลนกีฬา การอานหนังสือ หรือสนใจศิลปะ ดนตรี เปนตน 
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 3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  วัยรุนระยะตนชอบที่จะคลุกคลีกับเพื่อนเพศ
เดียวกัน วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับของสังคมเพื่อนๆ  ตองการทําตัวใหเหมือนเพื่อน  การลอก
เลียนลักษณะไมวาจะเปนการแตงกาย  ทรงผม  ภาษา  หรือทาทาง  เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ  
ดังนั้นลักษณะของเพื่อนที่วัยรุนคบ  บอกถึงความรูสึกหรือภาพพจนตอตนเอง  เพราะวัยรุนจะเลือก
คบเพื่อนที่คลายๆ ตัวเอง  เชน  เด็กเรียนดีก็จะอยูในกลุม “หนอนหนังสือ” ดวยกัน  หรือเด็กที่เรียน
ออนจะมีภาพพจนตอตนเองในทางลบ  ก็จับกลุมในพวก“เรียนไมเอาไหน”เหมือนกัน  การคบ
เพื่อนจะทําใหวัยรุน 

3.1 เริ่มเรียนรูที่จะคํานึงถึงความรูสึกความตองการของผูอ่ืน รูจักแคร
ความรูสึกของผูอ่ืน ซ่ึงแสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ 

3.2 เรียนรูการวางตัวในบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน ชวยใหเขารูสึก
มั่นคงในความเปนชายหรือเปนหญิงของตัวเอง ไมประหมา หรืออึดอัด หรือปรับตัวไมไดเมื่ออยูตอ
หนาเพื่อนตางเพศ 

3.3 เรียนรูบทบาท หรือสถานะของเขาในสังคม เชน เปนผูนํากลุม หรือเปนผู
ตาม หรือมีบทบาทอยางไร ชวยใหมีความภาคภูมิใจ มั่นใจ และมีความนับถือตนเอง ซ่ึงสําคัญยิ่งตอ
สุขภาพจิตหรืออนาคตของวัยรุน 

3.4 หากวัยรุนชอบอยูอยางโดดเดี่ยว แยกตัว ไมใสใจที่จะมีเพื่อนสนิท ให
สงสัยวาเปน “วัยรุนที่มีปญหา” ขาดทักษะดานมนุษยสัมพันธ หรือมีภาพพจนของตนเองในทางลบ 
มีอารมณเศรา   มีปมดอยหรือถึงขั้นเปนโรคจิตประสาทได   

วัยรุนตอนกลาง  จะมีอายุระหวาง  14 – 16  ป  เปนวัยที่ยอมรับสภาพรางกายที่
เปนหนุมเปนสาวไดแลว  มีความคิดลึกซ้ึงจึงหันมาใฝหาอุดมการณและเอกลักษณของตนเองเพื่อ
ความเปนตัวของตัวเองและพยายามเอาชนะความผูกพันเกาะยึดพึ่งพิงบิดามารดา  บุคคลวัยนี้จะ
ยอมรับสภาพรางกายและความเปนเพศชายหรือเพศหญิงของตน  และใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน
มากขึ้น  การคบเพื่อนจะขยายวงกวางขึ้นเพื่อสรางมิตรภาพกับเพื่อนใหมๆ  เชน  การประกาศหา
เพื่อนทางจดหมาย  การจับกลุมตั้งชมรม  ดึงดูดวัยรุนที่มีความสนใจมีความคิดเจตนารมณคลายๆ  
กันเขาดวยกัน  พัฒนาการที่เดนชัดของวัยรุนตอนกลางมีดังนี้ 

1. การพัฒนาทางสติปญญา  มีความนึกคิดที่เปนเหตุเปนผล  สามารถจินตนาการ
และเขาใจความคิดรวบยอดที่ลึกซ้ึงได   กระตุนใหเขามีความคิดสรางสรรค  เริ่มเขียนโคลงกลอน  
นิยาย  บทความ   ฯลฯ  ทุมเทใหความสนใจอยางจริงจังในส่ิงที่ เขาชอบ  เชน  ดนตรี  กีฬา  
วิทยาศาสตร  ฯลฯ  อยางไรก็ตาม  พลังความคิดอาจชักนําใหวัยรุนคิดหรือมองทุกๆ  ส่ิงรอบตัวเขา
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ในแงลบ  คิดเล็กคิดนอย  คิดเห็นแตความต่ําตอยปมดอยของตนเอง  ความใฝรูใฝลองที่มีในตัวเขา
อาจชักนําใหเขาลองเสี่ยงในสิ่งตางๆ ไดงายๆ หากจิตใจไมหนักแนนพอ 

 2. การพัฒนาภาพพจนแหงตน ภาพพจนแหงตนประกอบดวยความนับถือตนเอง
หรือความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self - esteem) และมีความมั่นคงในจิตใจเนื่องจากรูความตองการ
ของตนเอง รูนิสัยใจคอ ขอดีขอบกพรองของตน 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self - esteem)  คือ  การยอมรับและเห็นคุณคาของ
ตนซึ่งปลูกฝงและสรางเสริมโดยการไดรับความรักและการยอมรับจากบิดามารดา  วัยรุนที่รูสึกวา
ตนเองไมมีเสนห  ไมมีความสวยงาม  เรียนไมเกง  ฐานะยากไร  ครอบครัวแตกแยก  ไมเขาใจหรือ
ขัดแยงกับบิดามารดารุนแรงจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับต่ํา  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองมักจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ําลงในชวงวัยรุนนี่เอง  วัยรุนที่พิการทางรางกายก็จะ
เร่ิมตระหนักถึงความพิกลพิการของตน  คิดเปนปมดอย  เชื่อวาภาพพจนในดานลบหรือความรูสึกมี
คุณคาในตนเองระดับต่ํานี่เอง  เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหวัยรุนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เปนปญหา  
หรือตอตานสังคมในรูปแบบตางๆ เชน  การเกเร  การกาวราว  ซึมเศรา แยกตัว ติดสุรา สารเสพติด  
และฆาตัวตาย  เปนตน 

วัยรุนตอนปลาย  จะมีอายุระหวาง  17 – 19 ป เปนเวลาของการฝกวิชาชีพ
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมและสามารถมีความรักใครผูกพันกับผูอ่ืนได วัยรุนจําเปนตองรูจัก
โลกภายนอกที่นอกเหนือจากครอบครัวดวย และตองมีการสํารวจตนเองเพื่อใหตระหนักถึง
สมรรถภาพ ศักยภาพของตนเอง ทั้งดานดีและดานบกพรอง เพื่อนํามาปรับปรุงและตัดสินใจเลือก
ทางเดินชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง 

อีริคสัน (Erickson, อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2543 ก : 16)  
เชื่อวาวัยรุนจะตองมีความเปนตัวของตัวเองหรือเอกลักษณที่มั่นคง (Identity) เสียกอน  จึงจะ
สามารถมีความรักใครผูกพันกับผูอ่ืนได (Intimacy)  และการที่จะมีเอกลักษณแหงตนไดนั้นจะตอง
มีการผสมผสานกลมกลืนกันของประสบการณชีวิตที่ราบรื่น  มั่นคง  อบอุน  และการเลียนแบบ
ดานบวกของบุคคลสําคัญในชีวิต  ซ่ึงไดแก  บิดามารดา  อาจารย  เพื่อนๆ  หรือบุคคลที่เดนดังใน
สังคม ฯลฯ  จึงอาจกลาวไดวา  การเลียนแบบ (Identification) ชวยใหวัยรุนมีเอกลักษณที่มั่นคง 
(Identity)  แลวลงเอยดวยความสามารถในการรักใครผูกพันกับผูอ่ืนได (Intimacy)  และมีโอกาส
เรียนรูบทบาทหรือประสบการณใหมๆ  ที่แตกตางกันไป  ชีวิตไมถูกตีกรอบและราบเรียบจนเกินไป   
ซ่ึงในกระบวนการสรางเอกลักษณ  วัยรุนมักจะเริ่มวิเคราะหพิจารณา  “วิชาชีพ”  ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง  และสามารถวางแผนการอนาคตไดตามสภาพความเปนจริง  เพราะหนุมสาวสวนใหญยังไม
พรอมที่จะมีชีวิตคู  ยังไมมีความรับผิดชอบพอที่จะรับภาระของการเปนบิดามารดา  แมจะมีการ
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เจริญเต็มที่ทางดานรางกาย  แตยังไมมีวุฒิภาวะทางอารมณเพียงพอ  จึงตองใชเวลาในการพัฒนา
ดานจิตใจและสังคมตอไปเพื่อใหเปนผูใหญเต็มตัว  สามารถรับผิดชอบหนาที่การงานหรือ
ครอบครัวได 

วิกฤติการณในวัยรุนหรือวิกฤติการณเอกลักษณมักเกิดขึ้นกับวัยรุนผูที่ขาดความ
นับถือ  ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  มีปมดอย  ชอบเปรียบเทียบเพื่อนๆ ดวยกัน  มองเห็นแต
ขอเดนของผูอ่ืนไมแนใจในตนเองหลายๆ  ดาน  ตั้งแตดานมนุษยสัมพันธ  การเลือกอาชีพ  ความไม
มั่นคงทางอารมณ  ความสับสนทางเพศ  หรือวิตกกังวลวาเบี่ยงเบนทางเพศ  ไมเขาใจความตองการ
ของตนเอง  ไมมั่นใจในตัวเอง  ไมมีสมาธิ  จิตใจสับสนฟุงซาน  รูสึกขมขื่นกับสภาพชีวิต  จนมี
ผลกระทบตามมาทั้งดานการเรียนและการสังคม  คอยๆ  แยกตัวหางจากเพื่อนฝูงและญาติมิตร      
ไมสามารถมีมิตรภาพที่แนนแฟนมั่นคงได  บางคนกลายเปน  “นักแสวงหา”  สัจจะของชีวิต  ถึงกับ
เลิกการศึกษากลางคันหันไปพึ่งสุรา  ยาเสพติด  หรือคิดฆาตัวตาย  เพื่อหนีปญหาภาระความ
รับผิดชอบของชีวิต  เนื่องจากรูสึกวาหนักเกินกวาที่จะทนตอไปได  ดังนั้นการเปนแบบอยางทีด่ขีอง
ผูใหญ  ความเขาใจ  การยอมรับ  ใหโอกาสและประคับประคองเมื่อวัยรุนตองการความชวยเหลือ  
จะชวยใหวัยรุนสามารถพัฒนาการเขาสูวัยผูใหญ  เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
ปฏิบัติบทบาทในสังคมไดอยางเหมาะสม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุนในดานตางๆ ดังกลาวขางตน  พอสรุป
ไดวา  วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน  ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  
อารมณ  สังคม  และสติปญญา  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายอยางรวดเร็วและเขาสู
วุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ  ประกอบกับสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานคานิยม  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ  อยางรวดเร็ว  ยอมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตของวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปสูความเปนผูใหญ 
อาจทําใหเกิดปญหาในการปรับตัวตามมา และจะทําใหวัยรุนมีการแสดงออกที่เปนพฤติกรรมใน
ดานตางๆ  ทั้งในทางที่เหมาะสมและไมเหมาะสมได   

 
1.4 ลักษณะธรรมชาติของวัยรุน 

1.4.1 ลักษณะสําคัญของวัยรุน 
วัยรุนเปนวัยวิกฤติแหงชีวิต  เนื่องจากเปนชวงวัยตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะตนๆ  ของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งทางดานรางกายและอารมณ  
ทําใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมาได  โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวใหเขากับสังคม  เพราะเกิด
ความสับสนในบทบาทของตนเอง  มีการแสวงหาความสามารถของตนเอง  ชวงนี้จึงเต็มไปดวย
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ความวิตกกังวล  ทําใหเกิดระยะวิกฤติของชีวิตในการปรับตัว  ทําใหผูที่เกี่ยวของกับวัยรุนตาง
ยอมรับวาเปนวัยแหงปญหา (พรพิมล  เจียมนาครินทร 2539 : 10)  โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและอารมณ  เชน  ปญหาการใชกําลังความรุนแรง  ปญหายาเสพติด  ปญหา
โรคเอดส  ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค  ปญหาการเรียน  ปญหาการคบเพื่อน  เปนตน  ดังนั้น
ในการศึกษาถึงพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุนจึงจําเปนตองทราบลักษณะสําคัญของวัยรุน  (สุชา     
จันทนเอม  2540 : 19 - 25)  ดังนี้ 

1.4.1.1 เปนวัยแหงการเสริมสราง (Period of Reconstruction) ในวัยนี้จะมีการ
เจริญเติบโตทางรางกายอยางรวดเร็ว และคอนขางชาลงในตอนปลาย 

1.4.1.2 เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง (Period of Transformation) ในวัยนี้เปนวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของวัยรุนมากมาย ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และความรูสึก
นึกคิด 

1.4.1.3 เปนวัยที่มีความคิดอยากเปนอิสระ (Period of Independence) โดยเริ่มคิด
พึ่งพาตนเอง อยากเรียนรูความผิดพลาดดวยตนเองมากกวาจะเรียนรูจากคําสั่งสอน ชอบโตเถียง    
ถาไดรับการขัดขวางอยางรุนแรงมักจะมีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ และหาทางออกในทางที่ผิดๆ ได   

1.4.1.4 เปนวัยที่ตองการเผชิญปญหา (Period of Problem) เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอ
ของชีวิต ซ่ึงเรียกวา “วัยวิกฤติ” ปญหาตาง ๆ ในการปรับตัวมักเกิดขึ้นเสมอ มีการตัดสินใจอยาง
รวดเร็ว วูวาม แสดงออกทางดานอารมณอยางรุนแรงและรวดเร็ว อาจเรียกวาเปนวัยพายุบุแคม   

มานพ  คณะโต (2541: 108 - 110) ไดกลาวถึงลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะของวัยรุน
ไวดังนี้   

1. กลุมวัยรุนมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง   เปนเอกลักษณของวัยรุน มีโลกทัศนที่
ไมเหมือนผูใหญ   จึงจําเปนที่จะตองมองวัยรุนจากจุดยืนของสังคม และของวัยรุนเอง   เพื่อความ
เขาใจที่ลุมลึก 

2. วัยรุนทุกคนไมเหมือนกัน มีความแตกตางกันทั้งทางดานความรู และสถานภาพ
ทางสังคม 

3. วัยรุนไมใชผูใหญซ่ึงมีความสามารถในการจดจําอดีตและทํานายอนาคต รวมทั้ง
ทักษะตางๆ ก็มีไมเทากับผูใหญ 

4. วัยรุนมีลักษณะเปนนักคิดในเชิงวัตถุนิยม คิดในสิ่งที่เปนปจจุบัน โดยไม
คํานึงถึงความเสี่ยงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. การแสวงหาเอกลักษณทางเพศเปนเรื่องที่ยิ่งใหญสําหรับวัยรุน  เปนตัวแปร
สําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงในเรื่องปญหาพฤติกรรมทางเพศ  และการแสวงหาเอกลักษณทางเพศ
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ในขณะที่รางกายมีวุฒิภาวะ  ประสบการณนี้จึงมีผลมาจากกลุมเพื่อนซึ่งมีสวนสงเสริมใหเกิด
ประสบการณ  และคานิยมทางเพศ  วัยรุนบางคนเพิ่งจะมีความตองการทางเพศในขณะที่อีกหลาย
คนมีเพศสัมพันธแลว  วัยรุนจํานวนหนึ่งอยากที่จะทดลองเรื่องเพศสัมพันธในกลุมเพื่อนเพศ
เดียวกันและตางเพศ   ในขณะที่วัยรุนอีกกลุมหนึ่งตอตานการมีเพศสัมพันธ   โดยสรุปคือ
กระบวนการพัฒนาของวัยรุนที่เปนแนวคิดเชิงปรัชญานั้นคือความตองการที่จะทดลองเกี่ยวกับเรื่อง
เพศไมอยางใดก็อยางหนึ่ง 

6. วัยรุนสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตนและชวงกลางของชีวิตวัยรุน มี
ความรูสึกยินดีและชอบที่จะประพฤติเอาเยี่ยงอยางกันโดยเฉพาะในกลุมเดียวกัน กลุมเพื่อนกลุม
เดียวกันจึงมีอิทธิพลสูงสุด 

 
1.4.2 ความสนใจของวัยรุน 

ชวงวัยรุนเปนชวงวัยที่ทั้งชายและหญิงมีการพัฒนาการสูงสุดของชีวิต  มีความ
กระตือรือรน  และสนใจในสิ่งตางๆ  รอบตัวมากขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เปนกลุมเด็กจะใหความ
สนใจเปนพิเศษ  ซ่ึงการทํากิจกรรมกลุมเปนการฝกการเขาสังคมและเปนกิจกรรมที่มีเพื่อนตางเพศ
รวมดวย  จะเปนประสบการณที่ชวยลดความเครียดทางเพศไดเปนอยางดี  และความสนใจดาน
ตางๆ  ของวัยรุน (อนงค ชีระพันธุ   2544: 16 - 17) มีดังนี้   

1. ความสนใจเรื่องสุขภาพ ไดแก การกิน การพักผอนนอนหลับ การแตงกาย การ
รักษาความสะอาด และโรคภัยไขเจ็บ 

2. ความสนใจเรื่องเพศ เชน การปรับปรุงตนเองใหมีบุคลิกลักษณะเปนที่นาสนใจ
ของผูอ่ืน โดยเฉพาะเพศตรงขาม การวางตัวตอเพื่อนตางเพศ การเลือกคบเพื่อนตางเพศ 

3. ความสนใจในการเลือกอาชีพ วัยรุนจะสนใจทางดานอาชีพอยางเปนจริงเปนจัง 
ไมเล่ือนลอยเพอฝนเหมือนเด็กๆ และมีความสนใจในอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับอาชีพที่
บรรพบุรุษประกอบอยูหรือพอแมใหการสนับสนุน นอกจากนี้เปนเรื่องของกลุมเพื่อนที่มีสวนอยาง
มากที่จะเลือกสาขาวิชาชีพตรงกับเพื่อนสนิทของตน ทั้งนี้สภาพความนิยมของสังคมจะมีอิทธิพล
มากที่สุดตอการคิด การตัดสินใจของวัยรุน 

4. ความสนใจนันทนาการ วัยรุนรักสนุก ชอบการบันเทิงสนุกสนาน จึงเห็นไดวา
การรวมกลุมของวัยรุนมักจะมีลักษณะกิจกรรมความบันเทิงอยูเสมอ 

5. ความสนใจคนควา วัยรุนเปนระยะของความสนใจอยากคนหาส่ิงแปลกๆ ใหมๆ 
อยูเสมอ มีจินตนาการกวางขวาง วัยรุนมีความสนใจในทางการจดจําดี แตมักไมคอยชอบจํา เพราะมี
ส่ิงที่นาสนใจตางๆ มากมาย จึงมักมุงใชความคิดไปทางคนความากกวา 
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6. ความสนใจเรื่องคุณสมบัติสวนตัว วัยรุนจะสนใจลักษณะตางๆ ของตนเองที่จะ
ทําใหตนไดรับความสําเร็จ การยอมรับจากผูอ่ืน นอกจากนี้วัยรุนจะสนใจบุคลิกภาพ ความสะอาด
เรียบรอย การวางทาทางตางๆ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนในการเขาสังคม 

7. ความสนใจในเรื่องปรัชญาชีวิต วัยรุนจะสนใจยึดหลักศีลธรรมจรรยา ตองการ
ทําส่ิงที่ถูกตองดีงาม เรามักพบวาวัยรุนพยายามคิดเขียนอุดมคติ สุภาษิตประจําตัวติดไวตามปกสมุด 
หนังสือมิตรสัมพันธ (Friendship) การเขียนแลกเปลี่ยนกันระหวางเพื่อนของตนดวย 

 
1.4.3 ความตองการของวัยรุน 

ความตองการของมนุษย  โดยเฉพาะของวัยรุนมักจะขึ้นอยูกับคานิยมที่แตละคน
ยึดถือและสวนใหญก็มักจะยึดถือคานิยมในกลุมที่ตนเขารวมดวย  กลุมเพื่อนมีอิทธิพลมากตอความ
ตองการของวัยรุน  ดังนั้น  ความตองการของวัยรุนก็คือความตองการของตนเองบวกกับความ
ตองการของสังคม  ซ่ึง สุพัตรา  สุภาพ (2544: 17 - 18) ไดกลาวถึงความตองการของวัยรุนไวดังนี้   

1. ความตองการความรัก  ความตองการดานความรักของวัยรุนนั้นมีหลายแบบ 
เชน  จากพอแม  พี่  นอง  ครู  เพื่อนทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ  ความตองการความรักนี้อาจเปน
เพราะตัวเองคิดวามีคนสนใจ  และรักตัวเองนอยลง  ซ่ึงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย  อารมณ  ที่ไมคอยมั่นคง  ไมมั่นใจในความมีคาของตน  คิดวาคนอื่นมองไมเห็นส่ิงเหลานี้  
จึงอยากใหเขารักและสนใจตัวเองมากขึ้น   

2. ความตองการอยากรูและทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศ  วัยรุนจะมีความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพื่อนตางเพศ  เปนวัยที่ตองการความรู  ความเขาใจทางเพศที่ถูกตอง  ถาถูกกีด
กันจะแสดงออกทางออมโดยการปดบังหรือโดยการหาความรูอยางไมถูกตอง ไมถูกวิธี เชน         
ไดพูดคุยในกลุมเพื่อนเพศเดียวกัน  ไดยินไดฟงคนอื่นพูด  อานจากหนังสือเรื่องเพศ  นอกจาก
อยากจะรูเร่ืองเพศแลวยังเปนวัยที่สนใจเพื่อนตางเพศ  ถาหากถูกขัดขวางทักทวงอาจจะทําใหจิตใจ
หดหู  ขุนมัว  และอาจขัดขวางไมยอมทําตามผูใหญ  เพราะเปนวัยที่รักแบบหลงใหลใฝฝน  หรือ
เปนความรักแบบรุนแรงวิจิตรพิสดาร  และไมคอยมีเหตุผล 

3. ความตองการอิสรภาพ ความตองการนี้จะรุนแรงมากในวัยนี้ เพราะเปนวัยที่อยู
ระหวางเด็กกับผูใหญ จึงอยากแสดงความเปนตัวของตัวเอง ตองการตัดสินใจเอง วางแผนชีวิตและ
อยากลงมือทําดวยตนเอง ไมชอบใหใครสอน บางทีทําอะไรโดยที่ผูใหญไมรูไมเห็น 

4. ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคม วัยนี้เปนวัยที่อยากใหสังคมยอมรับ หรือ
อยากมีช่ือเสียง อยากเดน เชน เปนนักกีฬาที่เกง เปนขวัญใจของเพื่อนๆ อยากใหผูใหญยอมรับใน
ความสามารถ อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยางที่เปนประโยชนตอสังคม 
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5. ความตองการรวมกลุม เพื่อนมีความสําคัญมาก เปนวัยที่อยากใหเพื่อนยอมรับ 
เพราะฉะนั้นจึงพยายามทําตามเพื่อน แมวาบางครั้งจะขัดกับความรูสึกสวนตัวก็ตาม ทั้งนี้เพราะไม
อยากขัดใจเพื่อน 

6. ความตองการประสบการณใหมๆ   ความตองการนี้อาจรุนแรงมาก และหาความ
พอใจโดยทางใดทางหนึ่งใหจนได เชน อยากแตงกายตามสมัยนิยม อยากมีเพื่อนตางเพศ เปนตน 

7. ความตองการมีอนาคตและความสําเร็จ วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจอาชีพตางๆ 
อยากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเอง มีจุดมุงหมายในอนาคต มีการวางแผนวาอยากประกอบอาชีพ หรือ
เลือกเรียนตอ เปนตน 

8. ความตองการแบบอยางที่ดี แมวัยรุนในปจจุบันจะชอบความเปนอิสระ แตก็ยัง
อยากไดคําแนะนําจากผูใหญที่ดี อยากเลียนแบบผูใหญ 

9. ความตองการสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงสวนมากมักจะออกมาในรูปของ
กิจกรรม กีฬาหรือความบันเทิงตางๆ   

10. ความตองการในดานอุดมคติ  วัยรุนอยูในวัยที่เรียนรูทางทฤษฎี  และยังไมเคย
ออกไปประสบกับสภาพความเปนจริง  จึงละเลยมองขามความเปนจริงไปบาง  คือ  เปนพวกอุดม
คตินิยม (Idealist)  มากกวามุงไปในทางปฏิบัติไดจริง  ซ่ึงบางครั้งก็ตกเปนเครื่องมือของผูที่มีอํานาจ  
มีอิทธิพล  เพราะวัยรุนมักเปนพวกที่มีอุดมคติแรงกลา  มีความกลาเสี่ยง  มีพลังผลักดันสูง  เชื่อคน
งาย  ซ่ึงอาจจะถูกแสวงหาผลประโยชนได 

11. ความตองการความปลอดภัยที่มั่นคง คือ อยากไดหลักประกันวาถาทําสิ่งใดที่ดี
แลวจะไมถูกลงโทษหรือเปนที่พอใจของผูใหญ   เพราะในสายตาของผูใหญส่ิงที่วัยรุนคิดวาดีแลว
อาจไมดีในทัศนะของผูใหญก็ได 

ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์ (2536: 21-36) กลาวถึงความตองการที่สําคัญของวัยรุน คือ   
1. ความตองการสัมฤทธิผล (Achievement)  หมายถึง  ความตองการทําอะไรใหดี

ที่สุด ตองการความสําเร็จ  ชอบทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความชํานาญและความพยายาม  อยากให
ผูอ่ืนเห็นวาตนเปนผูชํานาญงาน  ตองการทํางานชิ้นสําคัญใหสําเร็จ  หรือทํางานชิ้นยากๆ  ไดเปน
อยางดี  ตองการแกไขปญหาที่ยุงยาก  ชอบทําอะไรที่ดีกวาคนอื่น  และสามารถเขียนนวนิยาย  หรือ
บทละครได 

2. ความตองการยกยองผูอ่ืน (Deference) หมายถึง ความตองการรับคําแนะนําจาก
ผูอ่ืน อยากรูวาผูอ่ืนคิดอยางไร ชอบทําตามคําชี้แจงหรือความคาดหวังของผูอ่ืน ชอบยกยองเคารพ
ผูอ่ืน   ชอบชมผูอ่ืนวาทํางานไดดี ยอมรับความเปนผูนําของผูอ่ืน ชอบอานชีวประวัติของบุคคล
สําคัญ ชอบทําตามประเพณีนิยม และอยากใหผูอ่ืนเปนผูตัดสินใจให 
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3. ความตองการความเปนระเบียบ (Order) หมายถึง ความตองการการทํางานที่
เปนระเบียบเรียบรอย    ชอบวางแผนกอนลงมือทําอะไรที่ยากๆ    ชอบรวบรวมรายละเอียดในงาน
ที่จะตองทํา    ชอบเก็บจดหมายและเอกสารอื่นๆ อยางเรียบรอย และจัดใหเปนระเบียบตามระบบใด
ระบบหนึ่ง ชอบรับประทานอาหารเปนเวลา ชอบวางแผนการทํางานใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไป
อยางราบรื่นโดยไมเปลี่ยนแปลง 

4. ความตองการแสดงออก (Exhibition)  หมายถึง  ความตองการกลาวถึงสิ่งที่ผูอ่ืน
เห็นวาหลักแหลม  ชอบเลาเรื่องตลกและเรื่องที่นาสนใจ  ชอบเลาเรื่องผจญภัย  และประสบการณ
ของตนเอง  อยากใหผูอ่ืนสังเกตและกลาวถึงรูปรางหนาตาของตน  ชอบพูดเพื่อจะดูวาจะมีผล
อยางไรกับผูอ่ืน  ชอบพูดเพื่อความสําเร็จของตนเอง  ชอบเปนจุดสนใจ  ชอบใชคําพูดที่ผูอ่ืนไมคอย
เขาใจและชอบการตั้งคําถามที่ผูอ่ืนตอบไมได 

5. ความตองการพึ่งตนเอง (Autonomy)   หมายถึง   ความตองการไปไหนมาไหน
ดวยความพอใจ ตองการพูดไดอยางที่คิด ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ชอบอิสระเวลากระทําสิ่ง
ตางๆ ชอบทําอะไรมักไมคํานึงถึงวาผูอ่ืนจะคิดอยางไร ชอบวิจารณบุคคลที่มีอํานาจ ชอบหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบและหนาที่ 

6. ความตองการไมตรีสัมพันธ (Affiliation)   หมายถึง ความตองการชวยเหลือ
เพื่อน และซื่อสัตยตอเพื่อนๆ ชอบทําสิ่งตางๆ ใหเพื่อน ชอบรูจักคนแปลกหนา ชอบมีเพื่อนใหมาก
ที่สุด ชอบแบงปนสิ่งของกับเพื่อนๆ ชอบทํางานกับเพื่อนมากกวาทํางานตามลําพัง ชอบสราง
ความสัมพันธกับเพื่อนๆ ชอบเขียนจดหมายถึงเพื่อน 

7. ความตองการความเขาใจตนเองและผูอ่ืน (Interception) หมายถึง ความตองการ
วิเคราะหแรงจูงใจและความรูสึกของตนเอง ชอบสังเกตผูอ่ืน พยายามวาผูอ่ืนรูสึกอยางไรเมื่อพบ
ปญหา มักเอาใจเขามาใสใจเรา มักวิเคราะหเหตุผลของคนอื่นวา เหตุใดเขาจึงทําอยางนั้นมากกวาที่
จะดูเพียงสิ่งที่เขาทํา ตองการวิเคราะหแรงจูงใจของผูอ่ืน และชอบทํานายวาผูอ่ืนจะปฏิบัติอยางไร
ในเหตุการณหนึ่งๆ   

8. ความตองการขอความชวยเหลือ (Succorances)  หมายถึง  ความตองการใหผูอ่ืน
ชวยเหลือเวลาเดือดรอน  ชอบใหผูอ่ืนใหกําลังใจตน  ชอบใหผูอ่ืนแสดงความเมตตากรุณาตอตน  
ชอบใหผูอ่ืนเห็นใจและเขาใจเมื่อตนประสบปญหา  อยากใหคนอื่นรัก  ชอบใหผูอ่ืนทําอะไรใหดวย
ความเต็มใจ  อยากใหผูอ่ืนปลอบเวลาตนมีความทุกข  ชอบใหผูอ่ืนเสียใจดวยเมื่อตนปวย  และอยาก
ใหผูอ่ืนวุนวายเมื่อตนปวย 

9. ความตองการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน (Dominance) หมายถึง ความตองการขัดแยง
ความคิดของผูอ่ืน ชอบเปนผูนํากลุมอยากใหผูอ่ืนนับถือตนเปนหัวหนา อยากไดรับการคัดเลือก
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และแตงตั้งใหเปนประธานกลุม อยากไดรับเชิญเปนผูไกลเกลี่ยขอถกเถียงของผูอ่ืน ตองการมี
อิทธิพลชักจูงใหทําตามสิ่งที่ตนปรารถนา ชอบแนะนําและบงการผูอ่ืนวาทํางานอยางไร   

10. ความตองการยอมรับผิด (Abasement) หมายถึง ความตองการยอมรับผิดเมื่อทํา
ส่ิงที่ผิดพลาดไป ยอมรับการตําหนิเมื่อมีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้น รูสึกวาความเจ็บปวยและความทุกขที่
ไดรับนั้นทําใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย อยากไดรับการลงโทษเมื่อทําผิด รูสึกเสียใจในการที่ตนไม
สามารถทนตอเหตุการณได มักรูสึกประหมาเมื่อมีคนที่เหนือกวาอยูดวย และรูสึกวาตนเองดอยกวา
ทุกดาน 

11. ความตองการชวยเหลือผูอ่ืน (Nurturance) หมายถึง ความชวยเหลือเพื่อนเวลา
ที่เพื่อนเดือดรอน มักยกโทษใหแกเพื่อนๆ   ชอบทําอะไรเล็กๆ นอยๆ ใหผูอ่ืน   ชอบมีน้ําใจตอผูอ่ืน   
ชอบเห็นใจเวลาผูอ่ืนไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย   ชอบแสดงความรักใครชอบพอตอผูอ่ืน และชอบ
ใหผูอ่ืนเลาเรื่องปญหาสวนตัวใหฟง 

12. ความตองการเปลี่ยนแปลง (Change)  หมายถึง  ความตองการทําสิ่งแปลกๆ 
ใหมๆ   ชอบทองเที่ยว  พบปะกับคนแปลกหนา  ชอบเปลี่ยนกิจวัตร  ชอบคนควาสิ่งใหมๆ  ชอบ
รับประทานอาหารตามสถานที่แปลกๆ ใหมๆ  ชอบทดลองทํางานใหมๆ ไมซํ้าซอน  ชอบเปลี่ยนที่
อยูไปตามที่ตางๆ  และอยูในที่แปลกๆ  นิยมการแตงกายที่ทันสมัย  ชอบทําอะไรที่แปลกๆ ใหมๆ  

13. ความตองการอดทน (Endurance) หมายถึง ความตองการทํางานโดยไมหยุด
จนกวาจะสําเร็จ   ชอบทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ    ชอบทํางานดวยความมานะอดทน   
ชอบคิดแกปญหาเรื่อยๆ จนกวาจะแกไขได ชอบทํางานชิ้นหนึ่งๆ ใหสําเร็จกอนที่จะทํางานชิ้น
ตอไป ชอบทํางานจนดึกเพื่อใหงานสําเร็จ ไมอยากใหใครมารบกวนเวลาทํางาน ชอบทํางานหรือคิด
แกปญหาตอแมดูเหมือนวาจะไมมีทางสําเร็จก็ตาม 

14. ความตองการคบเพื่อนตางเพศ (Heterosexuality) หมายถึง ความตองการ
ออกไปพบเพื่อนตางเพศ ชอบทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับเพื่อนตางเพศที่ถูกใจ ชอบอยูใกลชิดกับ
เพื่อนตางเพศ ชอบใหเพื่อนตางเพศเห็นวารูปรางหนาตาของตัวเองชวนมอง ชอบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ชอบอานหนังสือหรือบทละครที่มีเรื่องเพศเปนสวนใหญ ชอบพูดหรือฟงเรื่องขบขันเกี่ยวกับ
เพศและมักเกิดอารมณตื่นเตนในเรื่องเพศ 

15. ความตองการที่จะกาวราวหรือรุกรานผูอ่ืน (Aggression) หมายถึง ความ
ตองการขัดแยงความคิดเห็นของผูอ่ืน ชอบบอกผูอ่ืนวาตนคิดอยางไรเกี่ยวกับตัวเรา ชอบวิจารณ
ผูอ่ืนอยางเปดเผย ชอบหัวเราะเยาะผูอ่ืน หรือตําหนิผูอ่ืนเมื่อไมเห็นดวยกับเขา ชอบแกแคนคนที่สบ
ประมาทตน  มักโกรธงายและชอบวิจารณผู อ่ืนเมื่อมี ส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้น  และมักชอบอาน
หนังสือพิมพที่มีเรื่องฆาตกรรมและเรื่องรุนแรงอยางอื่น  
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จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของวัยรุนดังกลาวขางตน    
พอสรุปไดวา  วัยรุนจะมีลักษณะธรรมชาติที่สําคัญคือเปนวัยแหงการเสริมสราง  มีการเปลี่ยนแปลง
และการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั้งในดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  และความรูสึกนึกคิด มีความคิด
พึ่งพาตนเอง  และตองการเผชิญปญหา  นอกจากนี้วัยรุนจะมีลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะเปนของกลุม
วัยรุน  และมีการแสวงหาเอกลักษณทางเพศในกลุมวัยรุนเอง  วัยรุนจะมีความสนใจในเรื่องของ
สุขภาพ  เรื่องเพศ  การเลือกอาชีพ  รวมไปถึงเรื่องคุณลักษณะสวนตัว  ปรัชญาชีวิต  และความ
สนุกสนานบันเทิง    และวัยรุนจะมีความตองการความเปนอิสระ  อยากรูอยากเห็นอยากลอง  
ตองการมีประสบการณที่แปลกๆ ใหมๆ  ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนและสังคม  และกลุม
เพื่อนจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก 

 
1.5 สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการเกิดปญหา 

โดยปกติวัยรุนจัดเปน  “วัยวิกฤติ”  นับวาเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาดานตางๆ ดวย
พัฒนาการตามวัยเปนพื้นฐานเดิมอยูแลว  อิริคสัน  กลาวไววา  วัยรุนเปนชวงเวลาที่มนุษยมีความ
สับสนทางจิตใจมากที่สุดกวาวัยอ่ืนๆ  ดังนั้นวัยรุนที่อยูในภาวะเสี่ยงสูง เชน มีสภาพครอบครัว
แตกแยก มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน  หรือมีความพิการทางดานรางกาย  จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงตอ
การเกิดปญหามากขึ้น  ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการเกิดปญหา (กระทรวงสาธารณสุข,      
กรมสุขภาพจิต  2543  ก : 17-19)  มีดังนี้   

1.5.1 การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายอยางรวดเร็ว เนื่องจากฮอรโมนเพศ ทําใหวัยรุน
เกิดความวิตกกังวลวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายในสวนไหนบาง ทําไมจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สาเหตุมาจากอะไร จะผิดปกติหรือไม และวัยรุนคนอื่นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เหมือนกันหรือเปลา 

1.5.2 วัยรุนเปนชวงที่มีระดับอารมณไมมั่นคง ไมวาจะเปนอารมณทางลบหรือทางบวก 
ทั้งโกรธ อิจฉา กลัว หรือมีความสุข วัยรุนจะตกอยูในภาวะอารมณแบบใดแบบหนึ่งนานกวาที่เคย
เปนในวัยเด็ก ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณนี้ไมอาจปดบังซอนเรนได โดยอาจแสดงออกเปน
พฤติกรรมตางๆ เชน 

-  หลีกเล่ียงการเผชิญหนาเหตุการณตางๆ เชน การเก็บตัวเงียบ   การอานหนังสือ
คนเดียว   

-  หงุดหงิด อารมณเสียงาย 
-  เพลิดเพลินกับการกินอยางไมยั้ง 
-  ทะเลาะเบาะแวงกับผูอ่ืน 
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-  ระเบิดอารมณออกมา เชน ขวางปาขาวของ ฯลฯ เปนตน   
ความไมมั่นคงทางอารมณนี้มีระดับสูงสุดเมื่ออายุราว  11 – 12 ป และจะเกิดขึ้นอีก

ครั้งในชวงวัยรุนตอนปลาย โดยชวงดังกลาวเปรียบเสมือนขาดสมดุลจิตใจไมมั่นคง เครียดและ
ตัดสินใจไมใครได บางครั้งอาจควบคุมตนเองไมได และอาจแสดงพฤติกรรมที่สรางปญหาใหผูอ่ืน
มากกวาปกติ หรือปรับตัวไมได 

1.5.3 ความอยากรู  อยากเห็น  อยากลอง  ชอบความตื่นเตนทาทาย  วัยรุนมักจะสนใจใน
ส่ิงที่ทาทายความสามารถ  เชน  การกลับบานเอง  การขึ้นรถเมล  การหัดขับรถ  ทดลองดื่มเหลา  
สูบบุหร่ี  ดมกาว  ลองหนีเรียนออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ  แมแตลองเที่ยวหญิงโสเภณี ฯลฯ   เพราะ
ตองการความตื่นเตน  หรือรูสึกวาถูกทาทาย   ในขณะที่ยังขาดความรู  ขาดทักษะ  และขาดการ
ฝกฝน  ซ่ึงพฤติกรรมอยากลองนี้  มักจะพบสูงสุดในวัยรุนตอนกลาง ซ่ึงมีชวงอายุ  14 – 16  ป  ที่จะ
เปนเด็กก็ไมใช  จะเปนผูใหญก็ไมเชิง  แนวความคิดในการยับยั้งตนเองยังมีไมมากพอ  และมักจะ
ละเลยหรือไมคํานึงถึงผลเสียตอสภาพรางกาย  การเรียน  อาชีพ  หรือปญหาอื่นๆ ที่จะตามมา 

1.5.4 ความตองการเปนอิสระ และเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ทําใหวัยรุนมักไมคอยยอม
ทําตามคําสั่งของพอแม เริ่มวิพากษวิจารณหรือแสดงความไมเห็นดวยตอพฤติกรรมหรือความ
คิดเห็นของพอแม เพราะถาเขาทําตามก็เทากับขัดความตองการที่จะเปนเด็กโต เปนอิสระของตนเอง 
ส่ิงเหลานี้จะเปนทางนําไปสูความขัดแยงระหวางวัยรุนกับพอแมไดงายขึ้น ถาพอแมไมเขาใจใน
พัฒนาการของลูก 

1.5.5 ความตองการการยอมรับ  ทั้งจากคนในบาน  และจากกลุมเพื่อน  เพราะการมี
เพื่อนทําใหวัยรุนรูสึกวา  ตนเองมีพรรคพวกที่จะเขากลุมดวย  มีความรูสึกเปนที่ยอมรับและมีความ
เปนสวนรวมของกลุม  ทําใหเสริมความเขมแข็ง  มั่นใจ  และมีอํานาจในตนเองมากขึ้น  บอยครั้งจึง
พบวา  วัยรุนพยายามทําหลายสิ่งอันเปนที่ยอมรับของกลุม  เชน  การแตงตัวตามแฟชั่นเสื้อผา  
รองเทา  ทรงผม  หรือแมแตการใชภาษาแสลง  ฯลฯ  ซ่ึงสวนใหญมักจะขัดกับความตองการหรือ
ความคาดหวังของพอแม  ผูใหญ  ทําใหอาจเกิดความขัดแยงระหวางวัยรุนกับพอแม  หรือผูใหญได
งาย  การถูกตอวาจะทําใหวัยรุนรูสึกวาไมเปนที่ยอมรับ  ขณะเดียวกันก็จะยิ่งทําใหเกิดอาการตอตาน
ผูใหญมากขึ้น   

1.5.6 ตองการความถูกตอง ยุติธรรมอยางมาก   วัยรุนสวนใหญจะแสวงหาอุดมคติ 
อุดมการณทางการเมือง ใหความสําคัญจริงจังกับความถูกตอง และยุติธรรม จึงมักพบวาวัยรุนจะมี
การชุมนุมประทวงสิ่งที่ไมเปนธรรมตางๆ อยูเสมอจนบางครั้งมีขาวคราวรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
กันก็มี 
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จากการทบทวนเกี่ยวกับสาเหตุและปจจัยที่ทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการเกิดปญหาดังกลาว
ขางตน  พอจะสรุปไดวา  สาเหตุและปจจัยเส่ียงตอการเกิดปญหาของวัยรุนสวนใหญเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงในดานรางกาย  อารมณ  ความอยากรูอยากเห็นอยากลอง  ความเปนตัวของตัวเองหรือ
ความตองการความเปนอิสระ  รวมถึงความตองการการยอมรับจากครอบครัว  จากกลุมเพื่อน  และ
การตองการความถูกตอง  ความยุติธรรม  เปนตน   

 
2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม   

สุรพล  พยอมแยม (2545 : 18-19) ไดกลาวไววา  การใชคําวา “พฤติกรรม(Behavior)”  
ในทางจิตวิทยานั้น  หมายถึง  การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ  
การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใชกระบวนการกลั่นกรอง  ตกแตงและ
ตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู  ทั้งนี้เราจะเห็นไดวามีพฤติกรรมจํานวนมากที่แม
จะกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน  แตลักษณะทาทีกิริยาอาการอาจแตกตางกันไป  เมื่อ
บุคคล  เวลา  สถานที่  หรือสถานการณเปลี่ยนไป  ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําใน
แตละครั้งของบุคคลที่มีสภาพรางกายปกติ  ลวนแลวจะตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ  
อันประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ  จึงทําใหพฤติกรรมของแตละ
คนและพฤติกรรมแตละคราวเปลี่ยนแปลงไปหรือปรับเปล่ียนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ  ดวย
เหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละครั้งเกิดจากกระบวนการ  ดังนั้น  หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้น
ออกเปนสวนๆ  แลว  จะพบวาประกอบดวย  3  สวน  คือ 

1. สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (acting) 
2. สวนการคิดเกี่ยวกับกิริยานั้น (thinking) 
3. สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนั้น (feeling)  
ขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน (2541: 17) ไดกลาวสรุปไววา พฤติกรรม แบงออกเปน 2 

ลักษณะใหญๆ คือ  
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt  behavior)  คือ  พฤติกรรมที่สามารถมองเห็นไดดวยตา

เปลา  เชน  การนั่ง  การนอน  การยืน  การเดิน  การยิ้ม  การหัวเราะ  เปนตน 
2. พฤติกรรมภายใน (Covert  behavior)  คือ  พฤติกรรมที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา

เปลา  บางครั้งจําเปนตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมาชวยจึงจะทราบพฤติกรรมนั้นได  หรือบาง
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ทีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรก็ไมสามารถจะชวยใหทราบพฤติกรรมนั้นๆ ได  เชน  การคิด  การ
ตัดสินใจ ความรูสึก การตีความหมาย เปนตน ดังนั้น คําวา “พฤติกรรมทางเพศ” (Sexual  behavior)  
จึงครอบคลุมพฤติกรรมทั้งสองลักษณะ คือ พฤติกรรมที่อยูภายใน (Inner)  และพฤติกรรมที่
แสดงออกมาภายนอก (Outer)  เปนปฏิกิริยาที่มนุษยแสดงออกเพื่อตอบโตส่ิงเราหรือส่ิงที่มากระตุน  
ซ่ึงการแสดงออกในที่นี้เปนการแสดงออกในเรื่องเพศ   

วัยรุนเปนวัยที่มีความสนใจในเรื่องเพศและเปนวัยที่มีรางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  
ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่แตกตางโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ  ซ่ึง สุชาติ  โสมประยูร  และ วรรณี  
โสมประยูร (2541: 120) ไดกลาววา พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนมีดังนี้ 

1. การรักและสนใจเพศตรงขาม วัยรุนมักจะสนใจเพศตรงขามรุนเดียวกับตน วัยรุนที่มี
อายุระหวาง 15 – 18 ป จะเริ่มมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขาม ลักษณะความรักเพศตรงขาม
ที่พบบอยคือ ความลุมหลงแตฝายเดียวโดยเฉพาะกับคนที่เขาไมมีวันสมปรารถนาในความรัก แต
ความรักเชนนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวเทานั้น 

2. การสําเร็จความใครดวยตนเอง  เปนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศดวย
การกระตุนจับตองอวัยวะเพศจนเกิดความสุข  ความพอใจ  พฤติกรรมเชนนี้เปนเรื่องธรรมดาอยาง
หนึ่งของพัฒนาการทางเพศในมนุษย  วัยรุนจํานวนมากเมื่อมีประสบการณเกี่ยวกับการสําเร็จความ
ใครดวยตนเอง  จะเกิดความรูสึกขัดแยงภายในจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมวาตนเองกระทําถูกหรือผิด  
ฉะนั้นผูใหญควรบอกใหเด็กเขาใจวา  การสําเร็จความใครเปนเรื่องธรรมดา  ไมมีพิษภัย  และมี
ประโยชนตอการพัฒนาการทางเพศของเด็ก  แตตองกระทําโดยพอเหมาะพอควร  ไมหมกมุน
จนเกินไป  และตองสามารถยับยั้งชั่งใจไดเมื่ออยูในภาวะที่ไมควรทํา  จิตแพทยถือวาการสําเร็จ
ความใครดวยตนเองเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการควบคุมความกดดันทางเพศหรือชวยในการปรับตัว
ทางเพศ  

3. การสนใจเรื่องเพศ เด็กในวัยหนุมสาวจะสนใจเรื่องเพศ เพราะเปนระยะที่ตนจะมี
ความรูสึกทางเพศ ความสนใจเริ่มแสดงใหเห็นจากความพิถีพิถันในการแตงกาย การแสดงกิริยาที่
ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม การสนใจซื้อหาหนังสือเริงรมยมาอาน บางทีก็แสดงความสนใจ
แอบดูเพศตรงขามในเวลาหรือสถานที่ลับเฉพาะที่เรียกวา ถํ้ามอง (Peeping Tom)   

4. การรักรวมเพศ (Homosexuality or Lesbian) ระยะวัยรุนเปนระยะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานตางๆ ความรูสึกทางเพศที่ยังเขินอายหรือไมแนใจตนเองที่จะแสดงความสนใจเพศตรงขาม 
จึงหันมาระบายความสนใจกับเพื่อนเพศเดียวกับตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49

 

บรูคสกัน  และ  เฟอรสเทนเบิรก (Brook – Gunn  and  Furstenberg 1990 : 245–248,  
อางถึงใน  อาภากรณ  เดชรัตน  2546 : 13)  ไดแบงปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
แตกตางกัน  ดังนี้   

1. ปจจัยทางดานชีวภาพ    พฤติกรรมทางดานเพศของวัยรุนจะไดรับอิทธิพลโดยตรง
จากฮอรโมน โดยมีปจจัยทางดานสังคมเปนตัวกระตุนในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศและ
การมีเพศสัมพันธ เชน เด็กผูหญิงที่เขาสูวุฒิภาวะทางเพศเร็ว มีแนวโนมที่จะเปนอิสระจากบิดา
มารดา มีการนัดหมายกับเพศตรงขาม และมีเพศสัมพันธกอนเด็กผูหญิงที่เขาสูวุฒิภาวะชากวา 

2. ปจจัยทางดานครอบครัว   ไดแก คานิยมในเรื่องเพศของบิดามารดา    ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเรื่องเพศ ลวนมีอิทธิพลตอการเริ่มมี
เพศสัมพันธที่เร็วหรือชาของวัยรุน 

3. อิทธิพลของกลุมเพื่อน โดยเฉพาะบรรทัดฐานในเรื่องเพศของกลุมเพื่อน จะมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนอยางมาก 

4.  ปจจัยทางดานการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดีและมีระดับการศึกษาต่ําจะ
มีเพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่ยังคงศึกษาอยูซ่ึงโดยมากจะเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีดวย  

5. ปจจัยทางดานสังคม อันไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา 
ตลอดจนบริการของรัฐและสังคมที่จัดใหแกวัยรุนในการไดมีโอกาสเรียนรูเรื่องเพศนับเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่แตกตางกัน   

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน  หมายถึง  พฤติกรรมที่ทําแลวเสี่ยงตอการเสียชีวิต  พิการ 
ทุพพลภาพ  เกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางออม  คือ  อัตราตายและอัตราปวย
(mortality & morbidity)  เนื่องจากวัยรุนยังขาดประสบการณชีวิต  การพัฒนาทางความคิด  และ
สติปญญายังไมดีพอที่จะเขาใจถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากพฤติกรรมนั้น        
(จันทฑิตา  พฤกษานานนท  2538,  อางถึงใน  ปวีณา  ยางสูง  2544  : 11)  พฤติกรรมเสี่ยงอาจ
พิจารณาแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมที่เส่ียงตอสุขภาพโดยตรง (direct  risk  behavior)  
เชน  การสูบบุหร่ี  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และพฤติกรรมทางเพศ  เชน  การมีเพศสัมพันธ
ในชวงวัยรุนตอนตน  การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย  เปนตน  สวนพฤติกรรมที่เส่ียงตอ
สุขภาพโดยออม (indirect  risk  behavior)  เชน  การใชยาลดความอวน  การขับขี่รถจักรยานยนต
โดยไมสวมหมวกนิรภัย  พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย (ปริดา               
จิรกุลพัฒนา  2536 : 2)  อยางไรก็ดีพฤติกรรมเส่ียงในวัยรุนที่เปนปญหาสําคัญในหลายประเทศ  
ไดแก  การสูบบุหร่ี  การใชสารเสพติด  เชน  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  การฆาตัวตาย  ปญหา
พฤติกรรมทางเพศและปญหาการตั้งครรภไมพึงปรารถนา  เปนตน (Donna J. Zimmerman and 
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John S. Santelli, 1998 ; Michael D. Resnick, 1997 ; Robert H. DuRant et al.  1997, อางถึงใน 
ปวีณา ยางสูง 2544: 11) 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติที่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ  เชน  การมีเพศสัมพันธเร็วตั้งแตอยูในชวงวัยรุนตอนตน  การมีเพศสัมพันธกับ
หญิงขายบริการทางเพศหรือคูนอนโดยไมไดใชถุงยางอนามัย  การมีคูนอนจํานวนมาก  การดื่มสุรา
กอนการมีเพศสัมพันธ  กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยที่จะตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
(จันทฑิตา พฤกษานานนท 2538, อางถึงใน ปวีณา ยางสูง 2544: 12) 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในนักเรียนวัยรุนชาย  หมายถึง  การกระทําหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนวัยรุนชายที่มีตอเพศตรงขาม  ที่มีผลหรือมีโอกาสที่จะทําใหเส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายใน
ระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ของอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ในครั้งนี้  ผูวิจัยได
ศึกษาถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของวัยรุนใน
โรงเรียน  โดยการสัมภาษณนักเรียน จํานวน  32  คน  และจากการสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาสาระ
การเรียนรูพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในขอบเขตที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย  5  ดาน  คือ   

1. การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  
2. การดื่มสุราของมึนเมา และการใชสารเสพติดตาง ๆ  
3. การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
4. การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   
5. การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  
 

2.2 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.2.1 การไปเที่ยวในสถานที่ท่ีไมเหมาะสม  

 การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  เปนการเขาไปเที่ยวในสถานบันเทิง  หรือ
สถานที่พักผอนหยอนใจ  รวมถึงในที่สาธารณะ  ในที่ที่ลับหูลับตาคน  ซ่ึงเปนสถานที่ที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได  เชน  คาราโอเกะ  สถานเริงรมยตางๆ 
โรงภาพยนตร  การไปเที่ยวในที่เปลี่ยว  สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติในชุมชน  สวนสาธารณะ
ในชุมชน  การชมภาพยนตรกลางแปลงเวลากลางคืน  การไปเที่ยวงานวัดหรืองานเทศกาลตางๆ ใน
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เวลากลางคืน  ศูนยการคา  รานอาหารที่มีนักรองหรือวงดนตรี  สถานบริการอาบอบนวด  สถาน
บริการทางเพศ  เปนตน  เนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอม  คานิยม  และวิถีชีวิตของวัยรุนในปจจุบัน
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การมีโอกาสไดไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ  ดังนั้นสถานที่ที่ไมควรไปในการนัดกับเพศตรงขาม (สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย ม.ป.ป. : 95 – 96,  อางถึงใน  ขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน  2541 : 43)  
ไดแก  สถานที่ที่ไกลเกินไปจนตองพักคางแรม  หรือโรงแรมที่มีลักษณะไมเหมาะสม  ที่เปลี่ยวและ
รโหฐาน  ซ่ึงอาจจะมีการเราอารมณทางเพศใหเกิดขึ้นไดงาย  หรือหากเปนนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม
มีอาชีพก็ไมควรเลือกที่นัดหมายราคาแพง  เพราะจะตองใชเงินจํานวนมาก  เชน  คอฟฟชอป  
สถานที่เตนรํารอนแรง  อันอาจมีการเราอารมณทางเพศสูง  เปนตน   

จุฑามาศ  นุชนารถ  (2531 : 74 - 81)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการ
คุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี       
กลุมตัวอยาง  836  คน  จากประชากร  5,665  คน  ผลการศึกษาพบวา  การเที่ยวสถานเริงรมย         
มีความสัมพันธกับประสบการณทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

ไลทเติลตัน (Lyttleton 1995, อางถึงใน  นิรมล  เมืองโสม  2543 : 32) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเชิงชาติพันธุวรรณา  เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมที่หมูบานเขตชานเมือง 2 
หมูบาน  ในเขตรอบนอกอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  เพื่อศึกษาความทันสมัยจากการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมทางเพศของคนในหมูบาน  
ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนชายในหมูบานเขตชานเมืองมีการไปเที่ยวนอกหมูบานโดยใชรถมอเตอร
ไซด   ซ่ึงทําใหไกลจากการควบคุมดูแลพฤติกรรมของผูปกครองและคนในหมูบาน  การไปเที่ยว
นอกหมูบานทําใหวัยรุนชายหญิงมีโอกาสเกี้ยวพาราสีนอกบาน  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
เกี้ยวพาราสีจากเดิมฝายชายไปจีบสาวที่บานตอนเย็นเปนแบบใหมที่ใชรถมอเตอรไซดพาสาวไป
เที่ยวนอกหมูบาน  และความใกลชิดทําใหมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานเพิ่มมากขึ้น  วัยรุนชายใน
หมูบานมีการเรียนรูเร่ืองเพศดวยตนเอง  กลุมเพื่อน  ส่ือภาพยนตร  จากญาติสนิท  และการไปเที่ยว
เตรในเขตเมืองจังหวัด  และบางคนก็มีโอกาสไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานคร   

บาลเซอร  และ  ซิอนซิ (Balzer  and  Srionsri 1996,  อางถึงใน นิรมล  เมืองโสม  
2543 : 33)  ไดศึกษาวิจัยทางดานมานุษวิทยาในกลุมวัยรุนหญิงที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย  
กลุมศึกษาเปนหญิงสาวอายุ 15 – 20  ป  ที่มีลักษณะพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  ครอบครัวที่
แตกตางกัน  แตมีลักษณะรวมเหมือนกันของวัยรุนกลุมนี้  คือ  การชอบเที่ยวตามสถานเริงรมยตางๆ 
ในตอนกลางคืน  โดยวัยรุนกลุมนี้เรียกตัวเองวาเปน “วัยรุนใจแตก”  จากนิสัยชอบเที่ยวตามผับ  
บาร  และการมีพฤติกรรมแบบลาเหยื่อ(fighting)  ที่เปนเพศชาย  และมีความสัมพันธทางเพศกับ
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ชายที่เปนแฟนแบบมีเสรีทางเพศ (free sex)  ในขณะเดียวกันก็ขายบริการทางเพศกับชายอื่นดวย  
ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางเพศที่ไมพบในหญิงไทย  วัยรุนเหลานี้จะสรางเครือขายทางสังคมซึ่งเปนกลุม
วัยรุนหญิงที่มีลักษณะชอบเที่ยวดวยกัน   มีการขายบริการทางเพศใหกับชายนักเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศที่มีฐานะทางการเงินดี  วัยรุนหญิงบางคนก็จะทําตัวเปนนายหนาหาเด็กสาวที่
ชอบเที่ยวใหกับแขกชาวตางชาติดวยเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมได  วิถีชีวิตที่ชอบเที่ยวของวัยรุน
หญิงเหลานี้ทําใหเกิดวัฒนธรรมทางเพศแบบใหมที่ผูหญิงไทยทั่วไปไมประพฤติปฏิบัติกัน  เปน
เสมือนกับการปลดปลอยความตองการทางเพศของวัยรุนหญิงกลุมนี้  

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539 : 79 - 80)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนภายในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัด
สุรินทร  กลุมตัวอยาง  434  คน  ผลการศึกษาพบวา   นักเรียนวัยรุนเคยไปเที่ยวคลับ  บาร  หรือ
สถานเริงรมยอ่ืนๆ  รอยละ  81.40  เคยไปอาบอบนวดรอยละ  4.60  และเคยมีเพศสัมพันธรอยละ  
25.80  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 16.1  ป  คูเพศสัมพันธสวนใหญคือเพื่อนหญิง    
รอยละ  59.80     

สรอยวลัย  สุขดา  (2543 : 58)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 
คณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  478  คน  เพศชาย  164  คน  และ
เพศหญิง  314  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการเที่ยวสถาน
เริงรมยมากที่สุดคือรอยละ  78.50  โดยที่เพศชายมีการเที่ยวสถานเริงรมยรอยละ  85.40  และ      
เพศหญิงรอยละ  74.80  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การไปเที่ยวใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสมเปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา  การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  นาจะเปนองคประกอบ
หนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี     

 
2.2.2 การดื่มสุราของมึนเมา และการใชสารเสพติดตางๆ    

การดื่มสุราของมึนเมา  และการใชสารเสพติดตางๆ  เปนพฤติกรรมเสี่ยงที่มักพบ
ในวัยรุนชายหญิง  และทําใหเกิดพฤติกรรมทางเพศตามมา  เนื่องจากการเมาสุราจะทําใหขาดความ
ยั้งคิดได  การดื่มสุราเปนสิ่งที่วัยรุนอยากลองและเขากลุม  ในกลุมของวัยรุนมักจะมีการดื่มสุราและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอ่ืนๆ เปนสวนผสมดวย  เชน  สุรา  ไวน  เบียร  กระแช  สาโท  เปนตน  
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นอกจากนี้การดื่มสุรายังมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเสพติดตางๆ เชน การใช           
สารเสพติด  การสูบบุหร่ี  และการเที่ยวเตรอีกดวย   

กุลยา  สุหรายพรหม (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสาย
อาชีพในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา  การดื่มสุราของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสดานการรวมเพศอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงสายอาชีพจะมีการดื่มสุรา
มากกวานักเรียนสายสามัญ  และนักเรียนสายอาชีพทั้งชายและหญิงมีพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบ
บุหร่ีชนิดยัดไสมากกวานักเรียนสายสามัญ    นั่นคือนักเรียนสายอาชีพจะมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงกวา
นักเรียนสายสามัญ   

จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ  และคณะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
สถานภาพองคความรูเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนและครอบครัวไทย ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม
การใชสารเสพติด อาทิ การสูบบุหร่ี และดื่มเหลาของวัยรุนไทยก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น   

สรอยวลัย  สุขดา (2543 : 58 - 67)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศดานการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลรอยละ  74.50  โดยพบวา  เพศชายดื่ม
มากกวาเพศหญิง  คือ  รอยละ  83.50  และ  69.70  ตามลําดับ  และนอกจากนี้ยังพบวามีการดื่มสุรา
หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกอนมีเพศสัมพันธรอยละ  19.20  โดยพบวาเพศชายเคยดื่มรอยละ  
34.10  เพศหญิงเคยดื่มรอยละ  11.50   

สํานักงานสถิติแหงชาติ,  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  (2546,  อางถึงใน  
จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ  2540 : 2 - 3) ไดทําการสํารวจสภาวะสุขภาพของคนไทย  ผลการศึกษา
พบวา  วัยรุนไทยที่มีอายุระหวาง  15 - 24  ป  มีแนวโนมสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.30  ในป  
2542  เปนรอยละ 15.20  ในป  2546  โดยเฉพาะวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มสูงขึ้นถึง  3  เทา  
สวนการดื่มสุราก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุมอายุ  15 – 19  ป ที่พบวาวัยรุน
ชายมีการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากรอยละ  19.90  ในป  2544  เปนรอยละ  33.50  ในป  2546   สวนวัยรุน
หญิงก็พบอัตราการดื่มสุราเพิ่มขึ้นถึง  5.6  เทาในชวงเวลาเดียวกัน  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การดื่มสุราของ
มึนเมา  และการใชสารเสพติดตางๆ  เปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา  การดื่มสุราของมึนเมาและการใชสาร
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เสพติดตางๆ   นาจะเปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   

 
2.2.3 การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  

การเปดรับส่ือปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ หมายถึง การไดอานและหรือดูหนังสือ
ที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ การไดดูภาพยนตร/วิดีทัศน/ซีดี/ดีวีดีลามก การเปดเว็บไซท
ทางเพศในอินเตอรเน็ตที่แสดงถึงการกอดจูบ การเลาโลม การรวมเพศ หรือการไดดูไดเห็นรูป
เปลือยกาย เปนตน  

จุฑามาศ  นุชนารถ (2531 : 75 - 81)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการ
คุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุม
ตัวอยาง  836  คน  ผลการศึกษาพบวา  การเปดรับขาวสารจากสื่อในเรื่องเพศมีความสัมพันธกับ
ประสบการณการมีเพศสัมพันธของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยสื่อที่
นักเรียนเปดรับขาวสาร  ไดแก  การอานหนังสือลามก  การดูภาพยนตรหรือวีดีโอที่เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ  และภาพการมีเพศสัมพันธ    

อังสนา  บุญธรรม (2535 : 102)  ไดศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เขตชนบทกับเขตเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  กลุมตัวอยาง  1,752  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่อานหนังสือโป  หนังสือปลุก
เราอารมณทางเพศ  การดูเทปโทรทัศนหรือภาพยนตรปลุกเราอารมณทางเพศ  สามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสได  

ไดเยอร  ลีหมิง  และ  โอลีเวอร (Dwyer  Leeming  and  Oliver  1996 : 309 - 317)  
ไดศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  ผลการศึกษาพบวา  สาเหตุของการมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมนั้นเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากสื่อ (Media)  ไดแก  โทรทัศน  
นิตยสาร  ส่ือส่ิงพิมพ  อินเตอรเน็ต 

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539 : 79 - 80)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สุรินทร  กลุมตัวอยาง  434  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนวัยรุนเคยดูวีดีโอ  โทรทัศน  หรือ
ภาพยนตรที่ปลุกเราอารมณทางเพศรอยละ 92.20  อานหนังสือปลุกเราอารมณทางเพศรอยละ 91.00  

จรรยา  ดวงแกว (2539 : 122 – 123)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรู  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  4 - 6  จํานวน  400  คน  ผลการศึกษาพบวา  การรับรู
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ขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  โดยกลุมที่เคยอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ  ดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ  
มีระดับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธสูงกวากลุมที่ไมเคยรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ   

ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
มีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องเพศ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนอยกวา .05   

ทวีวรรณ  ชาลีเครือ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงดาน
เพศสัมพันธและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา การดูวีดีทัศน หรือภาพยนตรปลุกเราอารมณ
เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนอยกวา .01   

สรอยวลัย  สุขดา (2543 : 58 - 67)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  กลุมตัวอยาง  478  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการใชส่ือกระตุนความรูสึกทางเพศรอยละ 52.90  โดยเปน
เพศชายรอยละ  82.30  และเพศหญิงรอยละ  62.40   

ปฐม  นวลคํา  และ อิทธิพล มูลฟอง (2543,  อางถึงใน สกล วรเจริญศรี 2545 : 65)  
ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จังหวัดแมฮองสอน  กลุมตัวอยาง  357  คน  ผลการศึกษาพบวา  การดูส่ือกระตุนทาง
เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน  โดยรอยละ  54.40  เคยดูส่ือ
กระตุนทางเพศ  ไดแก  วีดีโอที่มีเนื้อหาทางเพศ  หนังสือที่มีเนื้อหาเรื่องเพศ 

สมประสงค  พระสุจันทรทิพย (2544,  อางถึงใน  สกล  วรเจริญศรี 2545 : 61)  ได
สํารวจและวิจัยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในทศวรรษใหม  ผลการศึกษาพบวา  กลุมวัยรุนหญิง
เรียนรูพฤติกรรมทางเพศจากสื่อ  ไดแก  หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  นิตยสารที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องเพศ    วีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ    รวมทั้งขอมูลบางสวนที่ไดจากหนังสือ
การตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ    หรือแมแตการสอบถามจากเพื่อนที่มีประสบการณ   

พรทิพย  พัฒนานุสรณ (2544,  อางถึงใน  สกล  วรเจริญศรี 2545 : 30)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับประเด็นทางเพศของวัยรุนไทยที่นําเสนอผานทางอินเตอรเน็ต  
โดยไดสํารวจวัยรุนชายหญิงตอนตนที่มีอายุระหวาง  13–15  ป  และวัยรุนชายหญิงตอนปลายที่มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

56

 

อายุระหวาง 16–18  ป  ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนทั้งสองกลุมรอยละ 68.00  ใชอินเตอรเน็ตดูเร่ือง
เซ็กซในเวลากลางคืน  โดยใหเหตุผลวาเปนเวลาสวนตัว  ไมมีใครมารบกวน  ไมตองกลัวพอแม
ผูปกครองจะรู  และวัยรุนไทยสวนใหญคร่ึงหนึ่งจะใชอินเตอรเน็ตหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สัปดาหละครั้ง  และรอยละ  28.00  ดูเซ็กซทุกวัน  นอกจากนี้ยังพบวากลุมวัยรุนหญิงมีพฤติกรรม
ในการหาขอมูลเร่ืองเพศบอยกวาวัยรุนชาย 

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง  400  คน  
จากประชากร  23,144 คน  ผลการศึกษาพบวา  แหลงขอมูลขาวสารเรื่องเพศที่ไดรับ  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  และเนื้อหาขอมูลขาวสารเรื่องเพศที่ไดรับเปนปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

สกล  วรเจริญศรี  (2545 : 60 - 61)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนวัยรุน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2  ในวิทยาลัยพาณิชยการ  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  708  คน  ผลการศึกษาพบวา  การรับรูขาวสารจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ  เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  โดยพบวา  ส่ือที่นักเรียนรับรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุดคือ  ส่ือภาพยนตรที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  รองลงมาคือ  หนังสือพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  ภาพยนตรจากสื่อ
วีดีโอ     วีดีโอ/ซีดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  นิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  หนังสือที่มี
เนื้อหารูปภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และอินเตอรเน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  ตามลําดับ  

ณัฐพร  สายพันธุ  (2546 : 49)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  เปนเพศชาย  442  คน  เพศหญิง  318  คน  ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คือ  การเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนในเรื่องเพศ  โดยผูที่มีการเปดรับขอมูลขาวสารจาก
ส่ือมวลชนในเรื่องเพศสูงจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธมากกวาผูที่มีการเปดรับขอมูลขาวสารจาก
ส่ือมวลชนในเรื่องเพศต่ํา  จํานวน  1.8  เทา  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเปดรับส่ือ
ปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศเปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ นาจะเปน
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องคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี    

 
2.2.4 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   

การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  หมายถึง  การที่นักเรียนไดมีโอกาสใน
การไดอยูกันเพียงลําพังสองตอสองในสถานที่ใดที่หนึ่งในที่ที่ลับตาคน  เชน  ในหอง  บริเวณที่ลับ
ตาคน  มุมตางๆ  ที่ไมมีคนเห็น  บริเวณที่มีแสงสวางนอย  การอยูหางไกลพอแมหรือผูปกครอง   
การพักอาศัยอยูในบานเชาหรือหอพัก ความเปนอิสระในการดํารงชีวิต และความมีอิสระในการ
ติดตอส่ือสารที่ไรพรมแดน  เปนตน  เนื่องจากปจจุบันวัยรุนไทยไดรับอิทธิพลในดานตางๆ จาก
ประเทศตะวันตกมากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องการมีนัด(Dating) ระหวางชายกับหญิง ทําใหวัยรุนมี
โอกาสคบหากันอยางใกลชิดและมีความสนิทสนมกันเร็วยิ่งขึ้น และการที่วัยรุนไดอยูลําพังสองตอ
สองกับเพศตรงขามเนื่องจากความรักและความใกลชิดกันทําใหมีโอกาสถูกเนื้อตองตัวกัน 
ประกอบกับวัยรุนจะเปนชวงวัยที่มีแรงขับทางเพศสูง การขาดความยับยั้งชั่งใจ และความอยากรู
อยากลองตามสัญชาตญานของวัยรุน จึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได   

ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การมีนัดและอยูตามลําพังสองตอสองกับเพศตรง
ขาม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญที่กําลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา .05   

ประพิมพร  อัมพาพรหม (2543 : 91)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศตรงขามรอยละ  
66.80  โดยพบวามีสาเหตุมาจากความรักความเสนหาเปนสวนมากรอยละ  29.30  รองลงมาคือการ
อยูตามลําพังสองคนรอยละ  21.87  สําหรับสถานที่ที่นักเรียนอยูกับเพศตรงขามหรือคูรักที่พบมาก
ที่สุดคือที่สาธารณะรอยละ  35.37  รองลงมาคือโรงภาพยนตรรอยละ  33.05  ที่พักรอยละ  20.21  
และสถานศึกษารอยละ  9.90 

ณัฐพร  สายพันธุ  (2546 : 48)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา .05  คือ  การนัดหรืออยูตามลําพัง
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กับเพศตรงขาม  โดยผูที่มีนัดหรืออยูตามลําพังกับเพศตรงขามสูง   จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ
มากกวาผูที่มีการนัดหรืออยูตามลําพังกับเพศตรงขามต่ํา  ถึง  6.3  เทา   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การอยูลําพังสอง
ตอสองกับเพศตรงขามเปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
ดังนั้น   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา   การอยู ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   นาจะเปน
องคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี   

 
2.2.5 การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  

การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  เปนการปฏิบัติตอกันของนักเรียน
กับเพศตรงขามในเชิงชูสาว  ไดแก  การจับมือถือแขนหมายถึงการใชอวัยวะตั้งแตตนแขนไปถึงมือ
ในการจับตองหรือการสัมผัสแขน  มือ  หรือคลองแขนกับคูรักหรือเพศตรงขาม  ซ่ึงเปนพฤติกรรม
เบื้องตนที่จะนําไปสูความสัมพันธที่แนนแฟนและลึกซึ้งตอไป  สวนการกอดจูบหมายถึงการแสดง
พฤติกรรมการเลาโลมฝายตรงขามโดยใชอวัยวะตางๆ ของรางกาย  เชน  มือ  แขน  ปาก  เพื่อสัมผัส
สวนตางๆ  ของรางกายอีกฝายหนึ่งในลักษณะที่ลึกซึ้งกวาการจับมือถือแขน  ไดแก  การลูบคลํา  
การโอบกอด  การจูบ  เปนตน  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้ เปนพฤติกรรมการปฏิบัติที่ เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางเพศ  ที่จะนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไดเชนกัน  
ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ  โรช (Roche  1990,  อางถึงใน  อรอุษา  จันทรวิรุจ 2544 : 46)  ที่
พบวา  ในระยะหลังของการมีนัด (Dating)  ที่แบงตามความใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทางตอนใตของอังกฤษ  นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมทาง
เพศที่มีการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิง  และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับ  ดังพฤติกรรมที่จัดลําดับที่เริ่มตนจากพฤติกรรมที่นอยที่สุดจนถึงมากที่สุดของ
การใกลชิดสนิทสนม  พฤติกรรมที่เปนไปไดวาอาจจะเกิดหรือคิดวาไดเกิดกับเพื่อนๆ คนอื่นตามที่
ตนเองไดรับรู  แบงออกเปน  8  ลักษณะ  (พิมพพรรณ    ศิลปสุวรรณ  2536 : 24)  ดังนี้ 

1. ไมมีการถูกตองเนื้อตัว 
2. มีการจูบหนาผาก แกมเบา ๆ ตอนลากลับ 
3. มีการโอบกอดและจูบเล็ก ๆ นอย ๆ แตบอยครั้ง 
4. มีการโอบกอดและจูบที่ลึกซ้ึงเพิ่มขึ้น 
5. มีการกอดรัด (ในระดับทอนบนของรางกาย) 
6. มีการกอดรัดอยางหนักแนน 
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7. มีการสําเร็จความใครใหกันและกัน 
8. มีการรวมเพศ 
จะเห็นไดวาในตอนแรกๆ  ของการนัดพบจะเปนชวงพฤติกรรมใน  3 ชวงแรกทั้ง

วัยรุนชายและหญิง การเพิ่มขึ้นของสัมพันธภาพจากขั้นที่ 4 ถึงขั้นที่ 8 จะเกี่ยวของกับเรื่องความ
ใกลชิดและอารมณของทั้งชายและหญิงจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธกันในที่สุด   

ประพิมพร อัมพาพรหม (2543 : 91)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักรอยละ  66.80  โดยมี
สาเหตุจากความรัก  ความเสนหาเปนสวนมากรอยละ  29.30  รองลงมาคือการอยูตามลําพังสองตอ
สอง  สําหรับสถานที่ที่นักเรียนจับมือถือแขนกับคูรักมากที่สุดคือ  ที่สวนสาธารณะ  นอกจากนี้ยัง
พบวา  นักเรียนเคยกอดจูบกับคูรักรอยละ 40.80  โดยมีสาเหตุจากความรักความเสนหาเปนสวนมาก
รอยละ 25.90  รองลงมาคือการอยูตามลําพัง  ควบคุมอารมณตนเองไมได  และอยากลอง  เปนตน   

อรอุษา  จันทรวิรุจ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่มีการแตะตองระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว มีเพศสัมพันธถึงรอยละ 25.30 ในขณะที่
นักเรียนที่ไมมีการแตะตองระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว มีเพศสัมพันธเพียงรอยละ 1.70   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การแตะตอง
สัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามเปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุน  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาการแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  นาจะ
เปนองคประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ   
ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี     

ดังนั้น  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จึงพอสรปุไดวา  
พฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธที่ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ เปน
องคประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  หรือไมนั้น  จะประกอบไปดวยพฤติกรรมตางๆ   ดังนี้  

1. การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  
2. การดื่มสุราของมึนเมา และการใชสารเสพติดตาง ๆ  
3. การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
4. การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   
5. การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  
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3. บริบทชุมชนและสถานการณวัยรุนของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย เปนเมืองโบราณ

เกาแกมีประวัติศาสตรความเปนมาในหลายยุคสมัยตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร หรือประมาณ 
10,000  ปมาแลว  เร่ิมตั้งแตสมัยเร่ิมกําเนิดมีมนุษยขึ้นในโลก  โดยอยูหางจากกรุงเทพฯ  129  
กิโลเมตร  มีพื้นที่  12  ลานไร  หรือ  19,483  ตารางกิโลเมตร  เปนดินแดนอันกวางใหญไพศาล  
ใหญกวากรุงเทพมหานครถึง  13  เทา  ซ่ึงใหญเปนอันดับ  3  ของประเทศ  รองจากจังหวัดเชียงใหม  
และจังหวัดนครราชสีมา  มีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  แรธาตุ  
และมีภูมิประเทศที่สวยงาม   เปนจังหวัดที่มีจุดเดนในดานแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  
ประวัติศาสตรและโบราณคดี  มีชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมารทางทิศตะวันตกระยะทาง
ประมาณ  370 กิโลเมตร สวนทางทิศเหนือติดตอกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี  ทิศตะวันออก
ติดตอจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม  และทิศใตติดตอกับจังหวัดราชบุรี  แบงเขตการปกครอง
ออกเปน  13  อําเภอ  98  ตําบล  928  หมูบาน  สวนลักษณะการบริหารงานแบบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  มีองคการบริหารสวนจังหวัด  1  แหง  เทศบาลเมือง  1  แหง  เทศบาลตําบล  26  แหง  
องคการบริหารสวนตําบล  95 แหง  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  827,220  คน  เปนเพศชาย  418,898  
คน  เพศหญิง  408,322  คน  หลังคาเรือน  242,728  หลังคาเรือน (กรมการปกครอง,  ศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  2547 : ไมปรากฏเลขหนา)  

ชุมชน  “ อําเภอไทรโยค ”   มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอทองผาภูมิทางทิศเหนือ  สวน
ทางทิศใตติดกับอําเภอเมือง  ทิศตะวันออกติดกับอําเภอเมืองและอําเภอศรีสวัสดิ์  และทิศตะวันตก
ติดกับประเทศเมียนมาร  โดยมีขนาดพื้นที่  2,728.922  ตารางกิโลเมตร   ลักษณะภูมิประเทศสวน
ใหญเปนพื้นที่สูงมีปาไมและเทือกเขาสูงสลับซับซอนจํานวนมาก  โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนเขต
แดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมารตั้งแตเหนือจรดใตยาวประมาณ  120  กิโลเมตร  
นอกจากนี้ก็ยังเปนตนน้ําลําธารหลายสาย  มีแมน้ําแควนอยไหลผานเปนแนวยาวประมาณ  90  
กิโลเมตร  มีปาไมทั้งปาโปรงและปาดิบ  ในเขตปาสงวนแหงชาติของอุทยานแหงชาติ  และเขต
พื้นที่ของทหาร ซ่ึงพื้นที่สวนใหญเปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการโดยประชาชนจะไมมีกรรมสิทธิ์
ยึดครองในที่ดินทํากินอยางถาวร  สวนภูมิอากาศจะพบวามีอากาศรอนในฤดูรอน  หนาวมากในฤดู
หนาว  และมีฝนตกคอนขางชุกในชวงฤดูฝน   ดานการปกครองของอําเภอไทรโยค  ประกอบดวย  
7  ตําบล  57  หมูบาน  2 เทศบาลตําบล  และ อบต. 7  แหง  มีประชากรกลางป  2548  ทั้งสิ้นจํานวน  
51,149  คน  แยกเปนเพศชาย  26,298  คน  เพศหญิงจํานวน  24,851  คน  มีวัยรุนในชวงอายุ 13–21  
ป  จํานวน  6,261  คน โดยแยกเปนวัยรุนชายจํานวน 3,142  คน วัยรุนหญิงจํานวน 3,119 คน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง (กรมการปกครอง,  งานทะเบียนราษฎร
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อําเภอไทรโยค  2548 : ไมปรากฏเลขหนา)  สวนทางดานการคมนาคมนั้น  มีการเดินทางโดยทาง
รถไฟสายธนบุรี-น้ําตก  ระยะทางจากกาญจนบุรี-สถานีรถไฟน้ําตกวังโพ(ที่ตั้งอําเภอ)ประมาณ 61  
กิโลเมตร  และการเดินทางโดยทางรถยนต   ดวยเสนทางลาดยางสายเอเชียที่เปนทางหลวงแผนดิน
จากกาญจนบุรีถึงที่ตั้งของอําเภอไทรโยค  มีระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร  มีแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและโบราณสถานหลายแหง  อําเภอไทรโยค จึงมีทั้งแพพัก  บังกะโล  
โรงแรม  และรีสอรทเกิดขึ้นจํานวนมากกวา 80  แหง  เพื่อไวบริการนักทองเที่ยว  ซ่ึงในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมพักคางแรมจํานวนมาก  มีแหลงน้ําที่เปนแมน้ําแควนอยไหลผานกลาง
อําเภอไทรโยคเปนระยะทางยาวประมาณ  90  กิโลเมตร  ซ่ึงวาถือเปนเสนชีวิตของชาวไทรโยค  
และมีลําหวยที่เปนสาขาของแมน้ําแควนอย  ไดแก  ลําหวยแมน้ํานอย  หวยชางนอย  หวยพลู  หวย
บองตี้  หวยวังเขียว  หวยลุมสุม หวยแมน้ําเลาะ หวยแมกระบาน  หวยผ้ึง  หวยยาง  หวยบองเติ้ง  
เปนตน  สวนขอมูลดานการเจ็บปวยของประชากรในอําเภอไทรโยค  พบวา  สวนใหญเจ็บปวยดวย
โรคระบบทางเดินหายใจ  รองลงมาคือโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  โรคระบบ
กลามเนื้อรวมโครงรางและกลามเนื้อยืดเสริม  โรคระบบไหลเวียนเลือด  โรคติดเชื้อและปรสิต  
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง สวนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด  
ชราภาพ  อุบัติเหตุ  มะเร็ง  ภูมิคุมกันบกพรอง (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรโยค 2548 : 8)   

 
สถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญของอําเภอไทรโยค 
ขอมูลดานการทองเที่ยวของอําเภอไทรโยค  ประกอบดวย  1.อุทยานประวัติศาสตร

เมืองสิงห  ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่  1  บานปากกิเลน  ตําบลสิงห  เปนโบราณสถานที่มีศิลปะการ
กอสรางจากอิทธิพลของขอมสมัยบายนในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 
16 – 18  มีเนื้อที่  600  ไร  ตัวประสาทลอมรอบดวยกําแพงศิลาแลง  มีคูน้ําและแนวคันดินเปนชั้นๆ  
คลายกําแพงเมืองโบราณ  รูปส่ีเหล่ียมภายในเนื้อท่ี  200  ไร  2.ทางรถไฟสายมรณะ เปนเสนทาง
รถไฟสายยุทธศาสตรจากประเทศไทยไปประเทศเมียนมาร  ซ่ึงประเทศญี่ปุนสรางขึ้นในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่  2  เสนทางจะผานเขาอําเภอไทรโยคที่ตําบลสิงห  ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ําตก
ซ่ึงตั้งอยูที่หมู  3 ตําบลทาเสา   และจุดที่สําคัญที่นักทองเที่ยวนิยมชมชอบคือท่ีบริเวณ  “ถํ้ากระแซ”  
ซ่ึงตั้งอยูหมูที่  1  และหมูที่ 10  ตําบลลุมสุม  รถไฟจะวิ่งเลียบฝงแมน้ําแควนอยกับหนาผา  โดยมี
ทางรถไฟที่ตั้งตระหงานระหวางแมน้ํากับภูเขา  3.พิพิธภัณฑชองเขาขาด  ตั้งอยูหมูที่  8  บานพุเตย  
ตําบลทาเสา  เปนพิพิธภัณฑสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จัดแสดงเปนภาพยนตร  และมีเสนทาง
รถไฟเกาที่แบงภูเขาเปนสองฝงโดยการผากลางภูเขาทําเปนเสนทางรถไฟ  4.อุทยานแหงชาติ     
ไทรโยค “น้ําตกไทรโยคนอย”   ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย  หมูที่  3  ตําบล     
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ทาเสา  หรือเรียกวา  “น้ําตกเขาพัง”  เปนน้ําตกที่ตั้งอยูขางทางหลวง   สะดวกสบายในการเดินไป
เที่ยวชม  โดยมีน้ําที่ไหลตกลงมาผานหนาผาที่สวยงาม  น้ําจะมากในฤดูฝน  5.อุทยานแหงชาติ  
ไทรโยค  “น้ําตกไทรโยคใหญ”   ตั้งอยูหมูที่  7  ตําบลไทรโยค  หรือเรียกวา  “น้ําตกน้ําโจน”  เพราะ
น้ําที่ตกลงมาจากหนาผาสูแมน้ําแควนอยแรงมากราวกับกระโจนลงมา  น้ําตกไทรโยคจะมีน้ําตลอด
ป  แตน้ําจะแรงมากในฤดูฝน   ตนน้ําตกเกิดจากลําธารบนสวนสักไทรโยคของกรมปาไม  6.ถํ้ารูป
เขาเขียว   ตั้งอยูหมูที่  8  ตําบลวังกระแจะ  เปนภาพเขียนบนผนังถํ้าหินปูนสมัยกอนประวัติศาสตร  
เปนแหลงศิลปะถํ้าแหงแรกของจังหวัดกาญจนบุรีและของภาคกลาง  บริเวณที่พบงานศิลปะถํ้าเปน
หนาผาทางทิศตะวันตกของเขาเขียว  เปนภาพลงสี(pictograph)  ซ่ึงมีเทคนิคการสรางภาพตางๆ  กัน  
ตั้งแตการระบายสี   การพน  และการทาบ  เปนภาพคน  ภาพสัตว  ภาพมือ  และภาพลายเรขาคณิต  
ซ่ึงจัดวาเปนงานสรางสรรคของคนกอนสมัยกอนประวัติศาสตร  แสดงออกถึงการใชชีวิตอยู
รวมกันของกลุมชนในสังคมเกษตรกรรม  นักโบราณคดีไดวิเคราะหวาถํ้ารูปเขาเขียวมิใชที่อยูอาศัย
ของคนสมัยกอนประวัติศาสตร   แตนาจะเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะ  สันนิษฐานวา
ชุมชนนี้คงจะมีอายุไมนอยกวา  3,000  ปมาแลว   7.ถํ้าละวา  ตั้งอยูหมูที่  4  ตําบลวังกระแจะ  เปน
ถํ้าที่มีความงามอยูบนฝงแมน้ําแควนอยคนละดานกับทางรถยนต  หางจากริมน้ําไปบนเขาประมาณ  
50 เมตร ภายในถํ้ากวางขวางใหญโตมาก  แบงเปนหองๆ  เชน ทองพระโรง หองดนตรี หองนอน  
แตละหองมีความงามของหินงอกหินยอยแตกตางกันไป 8.ถํ้าดาวดึงส ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลไทรโยค  
เปนถํ้าที่มีความงามอยูบนฝงแมน้ําแควนอยคนละดานกับทางรถยนต  หางจากริมน้ําไปบนเขา
ประมาณ 1  กิโลเมตร   ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยรูปรางวิจิตรพิสดาร  เหมือนโคมระยาบาง  
เหมือนพระปรางคบาง  เหมือนเจดียบาง  เหมือนชายสไบบาง ฯลฯ  ซ่ึงในการทองเที่ยวชมถํ้าละวา 
น้ําตกไทรโยคใหญ  และถํ้าดาวดึงส   สามารถจัดเปนรายการเดียวกันได  โดยการลองทางเรือ  จะ
สามารถชมวิวทิวทัศนไปตามลําน้ําแควนอยไดดวย  9.ถํ้าสวรรควังบาดาล(ถํ้าวังบาดาล)  ตั้งอยูหมูที่  
3  ตําบลทาเสา  คนพบโดยชาวบานอําเภอไทรโยค  เปนถ้ําที่มีขนาดเล็กแตลึกมาก  อยูหลังน้ําตก
ไทรโยคนอยหรือน้ําตกเขาพัง  หางจากเมืองกาญจนบุรีประมาณ  63  กิโลเมตร มีความงามตาม
ธรรมชาติของหินงอกหินยอยสลับซับซอน  มีทั้งหมด 7  ช้ัน  ในชั้นที่  7  จะมีแองน้ํากวางประมาณ  
10  เมตร  มีปลาสีขาวอาศัยอยูมากมาย  10.ลําน้ําแควนอย  เปนแมน้ําที่ไหลตั้งแตอําเภอทองผาภูมิ  
โดยจะไหลผานอําเภอไทรโยคเปนระยะทางยาวประมาณ  90  กิโลเมตร  ถึงอําเภอเมืองกาญจนบุรี  
มาบรรจบรวมกับแมน้ําแควใหญกลายเปนแมน้ําแมกลองที่หนาเมืองกาญจนบุรี   ซ่ึงตลอดเสนทาง
จะมีธรรมชาติที่สวยงามมาก 

จากการทบทวนรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับบริบทของชุมชนอําเภอไทรโยค
ดังกลาวขางตน  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา  อําเภอไทรโยคเปนอําเภอหนึ่งที่มีแหลงทองเที่ยว
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จํานวนมาก  จึงทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนจํานวนมากเขามาชมความงาม
ของธรรมชาติและโบราณสถาน  และจากการที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาในอําเภอไทรโยค  
ทําใหมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม  มีการขยายตัว
ทางดานธุรกิจบริการเพื่อการทองเที่ยว  ทั้งทางดานที่พัก  ไมวาจะเปนโรงแรม  รีสอรท  แพพัก    
แพลอง  รานอาหาร  มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง   และยังเชื่อมโยงไปถึงภาคอุตสหกรรมการผลิต
เพื่อการทองเที่ยว สาขาการเกษตร  หรือการกอสราง  ซ่ึงสงผลตอการจางงานในชุมชน  ทําใหคน
ในชุมชนสวนหนึ่งมีสภาพทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป   เนื่องจากมีการรับเอาลักษณะทาง
วัฒนธรรมตะวันตกและลักษณะของสังคมเมืองที่มีความเจริญทั้งทางดานวัตถุ  และดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารเขามามีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน  จึงทําใหวิถีชีวิตของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดปญหาทางดานสังคมของวัยรุนในชุมชนของอําเภอไทรโยคได  เชน  พฤติกรรมการ
เลียนแบบทั้งในดานการแตงกาย  การปฏิบัติตัวตอกันระหวางเพศหญิงกับเพศชายที่ไมเหมาะสม  
การแสดงความรักตอกันอยางเปดเผยในที่สาธารณะ  มีความสนใจในเรื่องเพศและอยากรูอยากเห็น
อยากลอง  ทําใหวัยรุนตองการหาประสบการณแปลกใหมทางเพศ   เนื่องจากไดพบเห็นสิ่งตางๆ 
เหลานี้ไดจากแหลงตางๆ ในชุมชน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนที่มาของปญหาทางสังคมในหลายๆ ดาน  
ปญหาเหลานี้นอกจากจะสงผลกระทบตอตัวของวัยรุนเองแลว  ยังสงผลกระทบตอครอบครัว  
ชุมชน  และสังคมได  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอภิรมย  พรหมจรรยา  (2544 : 92,  อางถึงใน  
เมธีนี  กอนแกว  2546 :49)  ที่พบวา  การทองเที่ยวสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตอวัฒนธรรมการ
แตงกายพื้นเมืองทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ  54.40  เนื่องจากประชาชนไดรับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
ขึ้น  ทําใหคนรุนตอมาไมสนใจเรื่องการแตงกายแบบไทยๆ  และจากที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผูวจิยั
สนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  เปนกลุมวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา   ซ่ึงเปนกลุมที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยตางๆ  
ดังนี้คือ  ขอมูลสวนบุคคล  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ที่จะสงผล
ตอถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จะเปนขอมูลที่สามารถนําไปประยุกตใชในการหามาตรการในการปองกันและแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุนชายตอไป   
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4. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

4.1 ความรูเรื่องเพศศึกษา (Knowledge on Sex Education)  
การที่บุคคลจะเปนผูที่มีความรูและทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศนั้น  จะตองมาจากการมี

ความรูในเรื่องเพศอยางเพียงพอและถูกตอง  ซ่ึงจะสงผลตอการปรับตัวในเรื่องเพศไดดี  เพราะถา
บุคคลใดสามารถปรับตัวในเรื่องเพศไดดีแลวก็จะเปนผูที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ  สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ  ไดอยางไมลําบาก (วันทนีย  วาสิกะสิน  2526  :  168)  ดังนั้นจึงจําเปนตองใช
ความรูเร่ืองเพศเขาชวย  อีกทั้งคานิยมของสังคมไทยเราปดบังไมใหความรูและความจริงในเรื่องเพศ  
ซ่ึงเปนมรดกตกทอดกันมาหลายรุน  ทําใหคนในสังคมไมมีทางออก  โดยเฉพาะวัยรุนถาถูกชักจูง
จากเพื่อนไปหาขอมูลจากแหลงที่ผิดๆ  ก็จะทําใหเด็กวัยรุนมีความรูความเขาใจที่ผิดๆ  ในเรื่องเพศ
หรืออาจจะรูเพียงครึ่งๆ กลางๆ  ซ่ึงอาจจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม  
หรือไมถูกตองไดดวยความรูเทาไมถึงการณ  กอรเดน (Gorden,  อางถึงใน  วันทนีย  วาสิกะสิน  
2526 : 169)  เปนผูที่สนับสนุนใหมีการสอนเรื่องเพศทั้งในครอบครัว  และสถาบันการศึกษาชั้น
ตางๆ  โดยใหความเห็นวา  “เด็กตองมีสิทธิ์ในการที่จะไดรับความรูที่ถูกตองในเรื่องเพศ  โดยเปน
หนาที่ของผูใหญที่จะตองใหความรูแกเด็ก”  ผูใหญไมมีสิทธิ์บิดเบือนขอเท็จจริง  หรือไมใหความรู
แกเด็กไมวากรณีใดๆ  และผูใหญเองจะตองมีความรูในเรื่องเพศอยางเพียงพอและถูกตอง  และ
สังคมตองสนับสนุนใหสามารถพูดถึงเรื่องเพศไดดวย  ผูใหญจึงจะสามารถใหความรูในเรื่องเพศแก
เด็กไดอยางเต็มที่โดยไมมีความรูสึกผิด  หรือมีความรูสึกรบกวนตางๆ  จากคนภายนอกและจาก
สังคม  ซ่ึงทั้งหมดนี้ควรจะดําเนินการกันหลายๆ ทางคือ  เร่ิมตนจากครอบครัว  แลวมีการปรับปรุง
นโยบายทางสังคม  จึงจะชวยใหการดําเนินการเกี่ยวกับความรูในเรื่องเพศศึกษาเปนไปดวยดีและ
ทันตอเหตุการณ 

 
4.1.1 ความหมายของเพศศึกษา  

คํา  “เพศศึกษา” (Sexual Education) ไดมีผูใหความหมายไวในมุมมองตางๆ ซ่ึง
ผูวิจัยขอนํามากลาวพอเปนสังเขปดังนี้   

วันทนีย  วาสิกะสิน (2526 : 164)   ใหความหมายของ “เพศศึกษา”  หมายถึง  การ
ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเพศซึ่งมีสวนประกอบหลายอยาง  เชน  การเรียนรูเกี่ยวกับ
สรีระรางกายทั้งของเพศชายและเพศหญิง  การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยรุน  โดยเฉพาะ
ระบบอวัยวะสืบพันธุ (human  sex  system)  การมีเพศสัมพันธเมื่อถึงเวลา  เชน  การเขาสูสภาวะ
การสมรส  เพศศึกษาจะชวยใหคูสมรสสามารถปรับตัวในเรื่องการมีเพศสัมพันธ (sexual act) ได
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อยางเหมาะสม  การตั้งครรภ  การเตรียมตัวเปนบิดามารดาที่ดี  รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอเพศตรง
ขาม  การรูจักใหเกียรติกัน  การมีความรับผิดชอบตอเพศตรงขาม  โดยเฉพาะเพศชายตอเพศหญิง  
ทั้งหมดนี้เพื่อใหบุคคลแตละคนมีความรู  มีทัศนคติ  และพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ  ไมสรางปญหา
ใหแกครอบครัวและสังคม  

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 48)  กลาวสรุปไววา  “ความรูเร่ืองเพศศึกษา”  หมายถึง  
พฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําไดหรือระลึกไดเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และจะเกิดความเขาใจตามมา  
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากความรู  และจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความตีความและ
คาดคะเนในเรื่องเพศในทุกๆ ดานได  ซ่ึงประกอบดวย  ดานชีววิทยา  สุขวิทยา  จิตวิทยา  และสงัคม
วิทยา  เพื่อชวยใหบุคคลไดเรียนรูเร่ืองราวของชีวิต  เพราะนั้นหมายถึงความสามารถที่จะปรับตัวใน
เร่ืองเพศไดอยางเหมาะสมในสังคม  และบุคคลสามารถเกิดความรู  และแสวงหาความรูและนํา
ความรูไปใชในหลายระดับ  การที่คนเรามีความรูที่ตางกันยอมสงผลตอการมีพฤติกรรมที่ตางกัน  
ความรูเปนพฤติกรรมขั้นแรกที่นําไปสูความเขาใจ  เมื่อมีความเขาใจที่ถูกตองจะสามารถนําไปสูการ
มีพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสมในสังคม 

กูด (Good  1973 : 531,  อางถึงใน  เมธินี  กอนแกว  2546 : 21)  ไดใหความหมาย
ของเพศศึกษาไว  3  ประการ  คือ  เพศศึกษาเปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและปญหาของการ
สืบพันธุ  เปนการใหความรูแกบุคคลเพื่อใหมีความเขาใจในเรื่องเพศ  การควบคุมพฤติกรรมทาง
เพศและแรงผลักดันทางเพศ  และเปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการตางๆ ของปญหาสวนบุคคลและ
หมูคณะอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับเพศชายหรือเพศหญิง 

เมธินี  กอนแกว (2546: 22) ไดกลาวสรุปไววา “เพศศึกษา” หมายถึง ความรูทั่วไป
ที่ควรใหบุคคลไดศึกษาเลาเรียนภายในขอบเขตที่เหมาะสมของแตละวัยโดยการศึกษาปญหาชีวิต
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความ
รับผิดชอบและความสัมพันธอันดีระหวางเพศ 

กลาวโดยสรุปไดวา  ความรูเรื่องเพศศึกษา  หมายถึง  การใหความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ถูกตอง  ขอดีขอเสีย  หรือความสามารถในการจําเกี่ยวกับเรื่องเพศ  สรีระวิทยา
ของระบบสืบพันธุ  รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ   
อันจะสงผลใหเกิดการปรับตัวและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ซ่ึงความรูความเขาใจนี้
จะไดมาจากการศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ    
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4.1.2 วัตถุประสงคของการใหความรูเร่ืองเพศศึกษา  
การใหความรูในเรื่องของเพศศึกษามิใชเพื่อควบคุมการแสดงออกทางเพศของ

บุคคล  แตเปนการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศและชีวิต  ชวยใหแตละคนเขาใจเพียงพอที่จะ
ผสมผสานเขาไปในการดําเนินชีวิตในวันนี้และวันขางหนาไดอยางเหมาะสมและใหไดผลดีที่สุด  มี
การใชความเปนเพศดวยความยุติธรรม  และรับผิดชอบที่สุดอีกดวย  (เพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2539: 68, 
อางถึงใน อนงค ชีระพันธุ 2544: 45) 

เพศศึกษาทําใหเขาใจ  หรือสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบ
ระหวางเพศไดถูกตอง  รวมทั้งเขาใจความเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจแตละชวงวัย  หรือรู
พัฒนาการของบุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชาย   การมีความพรอมของวุฒิภาวะทางอารมณ  
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  การปรับตัวในการใชชีวิตคู  การเตรียมตัวในการวางแผน
ครอบครัว  รวมทั้งการทําใหลดปญหาทางเพศและปญหาทางสังคม  นั่นก็คือความสําคัญและ
จุดมุงหมายของเพศศึกษานั้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  
ความคิด  สติปญญา  อารมณ  และจิตใจ  ใหบุคคลเกิดทัศนคติในเรื่องเพศในทางที่ถูกตองเหมาะสม  
สามารถปรับตัวตามขั้นตอนของชีวิตได  และมีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ  เปนการสรางคุณภาพชวีติ
ของบุคคลใหดีขึ้น (เมธินี กอนแกว 2546: 22) 

เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ (2539: 69, อางถึงใน อนงค ชีระพันธุ 2544: 45) ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการใหความรูเร่ืองเพศศึกษาไวดังนี้   

1. เพื่อใหบุคคลมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเองทั้งทางดานรางกาย สติปญญา ความคิด อารมณและจิตใจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 

2. เพื่อขจัดความกลัวและความกังวล ที่มีมูลฐานมาจากพัฒนาการทางเพศ และการ
ปรับตัว 

3. เพื่อสรางความเขาใจ และเจตคติที่ถูกตอง และสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเรื่องเพศใน
ทุกแงมุม ทั้งในตนเองและผูอ่ืน 

4. เพื่อใหเกิดความเขาใจตนเองอยางแทจริงในเรื่องสัมพันธภาพระหวางตนเองกับ
คนเพศเดียวกันและเพศตรงขาม รวมทั้งความเขาใจถึงหนาที่ พันธะ และความรับผิดชอบที่ตนตองมี
ตอตนเองและผูอ่ืน   

5. เพื่อสรางความตระหนักและรูคุณคาของมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางเพศเดียวกัน
และตางเพศ นําไปสูความพึงพอใจ ความสุขและประโยชนในการดํารงชีวิต ความราบรื่นของชีวิต
ครอบครัวและสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

67

 

6. เพื่อสรางความเขาใจวาตองมีมาตรฐานทางสังคม เพื่อเปนหลักชวยในการ
ตัดสินใจของบุคคล 

7. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับความวิปริตทางเพศ การใชเพศไปในทางที่ผิด เพื่อปองกัน
การเอารัดเอาเปรียบในทางเพศ 

8. เพื่อสรางความเขาใจและความเคยชินแกบุคคล ที่จะชวยใหสามารถใชเพศและ
กามารมณอยางถูกตอง 

9. เพื่อใหเขาใจวา การกระทําทางเพศของเรามีผลสะทอนถึงสังคมได เชน การรวม
เพศมักสรางชีวิตใหมขึ้นมา   

10. เพื่อกระตุนใหสังคมขจัดส่ิงเลวรายตาง ๆ ใหหมดไป เชน โสเภณี ลูกไมมีพอ   
กฎหมายที่ลาสมัยและขาดความยุติธรรม เปนตน   

 
4.1.3 ขอบเขตเนื้อหาของเพศศึกษา  

เรื่องเพศเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของคนเราทั้งหมด  ดังนั้นเนื้อหาเรื่อง
เพศศึกษาควรมีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงอิทธิพลตางๆ ที่มีผลตอบุคลิกภาพ  อันไดแก  ปจจัยทางดาน
รางกายและชีวภาพ  ดานจิตใจและความคิด  ดานสังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีตางๆ  
นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงสภาพที่เปนจริง  พิจารณาถึงสภาวะอันพึงประสงคและสามารถปฏิบัติได 

สุชาติ  โสมประยูร  และ  วรรณี  โสมประยูร (2541: 6 - 7) ไดแบงลักษณะหรือ
ธรรมชาติของเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาไว 4 ลักษณะดวยกัน ไดแก  

1. ลักษณะทางชีววิทยา (Biological Aspect)  ไดแกเร่ืองที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร
และสรีระวิทยาของรางกายมนุษยเปนสวนใหญ  เชน  โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ใน
ระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ  ความเจริญเติบโต
ทางเพศในดานรางกาย  (Bio-sexual  Development  หรือ  Physical Development)  การมีหนวดเครา  
ขนรักแร  เสียงแตก  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ  การมีประจําเดือน  การ
ปฏิสนธิ  การตั้งครรภ  การคลอดบุตร  เปนตน   

2. ลักษณะทางสุขวิทยา (Hygienic  Aspect)  ไดแกเร่ืองที่เกี่ยวกับสุขภาพ  การเฝา
ระวังรักษารางกายใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  หรือความผิดปกติทางเพศ  เชน  ขอควรระวังรักษา
และสุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศ  ขอปฏิบัติขณะมีประจําเดือน  การตรวจเลือดกอนการแตงงาน  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธกามโรคและโรคเอดส  ความผิดปกติของอวัยวะเพศ  เปนตน      

3. ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological  Aspect) ไดแกเร่ืองที่เกี่ยวของกับจิตใจ  
และอารมณ  เชน  ความเจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจ (Psycho-Development)  การเปลี่ยนแปลง
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ทางดานจิตใจและอารมณเมื่อยางเขาสูวัยรุน  แรงขับทางเพศ  การระบายอารมณทางเพศ  ทัศนคติ
ตอเพศตรงขาม  ความรักความตองการหรือความรูสึกทางเพศ  ความรูสึกผิดปกติดานจิตใจและ
อารมณ  เปนตน  

4. ลักษณะทางสังคมวิทยา (Sociological  Aspect)  ไดแกเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมและมาตรฐานของความประพฤติหรือกฎเกณฑของสังคม  เชน  ความ
เจริญเติบโตทางเพศในดานสังคม (Socio-Development)  อิทธิพลของเหตุการณและสิ่งแวดลอม  
ความสัมพันธระหวางเพศ  การคบเพื่อนตางเพศ  การมีเพศสัมพันธ  การเกี้ยวพาราสี  การเลือก
คูครอง  การแตงงาน  การใชชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  ประเพณี  และ
วัฒนธรรมตางๆ   เปนตน 

ธรรมชาติของเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาทั้ง  4  ลักษณะดังกลาวนี้  จะมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันอยางใกลชิดและยากที่จะแยกออกจากกันได  ทั้งนี้เพราะเรื่องเพศเปนเรื่องของชีวิตที่
เราไมสามารถจะแยกชีวิตออกเปนสวนๆ ไดนั่นเอง  ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องเพศศึกษาเราจึงจําเปน
ที่จะตองพิจารณาใหครอบคลุมทั้ง  4  ลักษณะดังกลาว  เพราะถากลาวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ยอมจะทําใหเนื้อหาเรื่องเพศศึกษานั้นแคบ  และขาดความสมบูรณของเนื้อหา   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  เปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็น
วา  การมีความรูความเขาใจในเรื่องของเพศศึกษา  มีความสําคัญและมีประโยชนที่จะทําใหวัยรุนมี
ทัศนคติและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  ทําใหสามารถปรับตัวตามขั้นตอนของพัฒนาการแหงชีวิตได
อยางถูกตองและเหมาะสม  มีคุณภาพของชีวิตที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  โดยในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาวิจัยในขอบเขตเนื้อหาของความรูที่ครอบคลุมเรื่อง
เพศศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายใน  4  ดาน  คือ  
ดานชีววิทยา  ดานสุขวิทยา  ดานจิตวิทยา  และดานสังคมวิทยา  โดยเนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้จะครอบคลุมและสอดคลองกับหนังสือเรียนในกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา  ชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–3)  และชวงชั้นที่ 4  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4–6)   ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ และจากที่กลาวมา
ขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดให  ความรูเร่ืองเพศศึกษา (Knowledge  on  Sex  Education)  เปน
องคประกอบหนึ่งที่จะศึกษาวาสามารถรวมทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   
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4.2 ความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ (Right Opinion toward Sexual Behavior) 
“ความคิดเห็น” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Opinion” ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารตางๆ 

เกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “ความคิดเห็น” ไดมีผูใหความหมายหรือคํานยิามไว
ดังนี้ 

อุทัย  หิรัญโต (2519 : 80 – 81,  อางถึงใน  ณิฐินันท  วิชัยรัมย  2545 : 37)  ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับคําวา “ความคิดเห็น”  ไววา  ความคิดเห็นของคนเรามีหลายระดับ  คือ  ความ
คิดเห็นอยางผิวเผิน  และความคิดเห็นอยางลึกซึ้ง  สําหรับความคิดเห็นที่เปนเจตคตินั้น  เปนความ
คิดเห็นที่ลึกซึ้งและติดตัวไปเปนเวลานาน  เปนความคิดเห็นทั่วๆ ไปไมเฉพาะอยาง  ซ่ึงมีอยูในตัว
บุคคลทุกคน  สวนความคิดเห็นอยางผิวเผินจะเปนความคิดเห็นเฉพาะอยางซึ่งมีอยูในตัวบุคคล   
และมีอยูในระยะสั้น  จะเปนความคิดเห็นประเภทที่ไมไดตั้งอยูบนรากฐานของพยานหลักฐานที่
เพียงพอแกการพิสูจน  มีความรูสึกแหงอารมณนอยและเกิดขึ้นไดงาย  

พจนานุกรม  Grolier New Webster  Dictionary  (1992 : 270,  อางถึงใน   ณิฐินันท  
วิชัยรัมย  2545 : 37)  ไดสรุปความหมายไววา  ความคิดเห็น  คือ ความเชื่อท่ีไมไดตั้งอยูในความ
แนนอนหรือความรูอันแทจริง  แตจะตั้งอยูที่จิตใจ  ความคิดเห็นและการลงความเห็นของแตละ
บุคคลที่วานาจะตรงตามที่คิดไว   

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527:75,  อางถึงใน  ณิฐินันท  วิชัยรัมย  2545 : 37)  ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับคําวา  “ความคิดเห็น”  ไววา  ความคิดเห็นเปนเพียงการแสดงออกที่เกิดจาก
ความรูสึกภายในตางๆ   ซ่ึงความรูสึกภายในนั้นอาจเปนเพียงเจตคติ  ความเชื่อหรือคานิยม  หรือถา
จะกลาวในลักษณะของพฤติกรรมในแงของจิตวิทยา  อาจกลาวไดวา  เจตคติ  ความเชื่อ  และคานิยม  
เปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตได  นอกจากตัวของเขาผูนั้นเอง  แตความคิดเห็นจะเปน
พฤติกรรมภายนอกที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตหรือทราบไดอยางชัดเจน 

ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545: 37) กลาวสรุปไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงเรื่อง
ตางๆ โดยมีพื้นฐานจากความรู   ประสบการณ   และสภาพแวดลอมดานตางๆ ของบุคคลนั้น เปน
ความรูสึกที่แสดงออกโดยไมมีกฎเกณฑตายตัว แตจะขึ้นอยูกับการประมาณคาในสิ่งนั้นๆ   

จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไดศึกษามาในขางตน  เปนขอมูลที่
แสดงใหเห็นวา  ความคิดเห็น  เปนความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด  หรือความคิดเห็นที่เกิดขึน้ในตวัของ
บุคคลนั้นโดยไมไดตั้งอยูในความแนนอนหรือความรูที่แทจริง  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ  
ความรูสึกที่มีทิศทางทั้งทางดานบวกหรือดานลบ  และมีแนวโนมที่มุงจะกระทําหรือการแสดง
พฤติกรรมในดานตางๆ  โดยจะเปนพฤติกรรมหนึ่งที่สังเกตเห็นไดหรือทราบไดจากบุคคลอื่น  
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ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจึงใหนิยามศัพทของความคิดเห็นที่ถูกตองตอการ
มีเพศสัมพันธ (Right Opinion toward Sexual Behavior)  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ถูกตองของ
นักเรียนวัยรุนชายในเรื่องของการมีเพศสัมพันธที่เกี่ยวของกับความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด และมี
แนวโนมที่มุงจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนชายในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ  
ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมทางเพศเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่มีทิศทางในทางบวก  
เปนความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  นั่นคือการมีความรูสึกหรือความคิดเห็นที่ดีและ
ถูกตองตอเร่ืองเพศของวัยรุนจะชวยใหวัยรุนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ในดานตางๆ ไดอยางถูกตอง  และเหมาะสม  แตในทางตรงกันขาม  ถาวัยรุนมีความรูสึกที่ไมดีหรือ
ทัศคนติที่ไมดีหรือไมถูกตองตอเรื่องเพศยอมจะสงผลถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่อาจกอใหเกิด
ปญหากับตนเองและผูอ่ืนได  เชน  ความเชื่อเร่ืองพรหมจรรย  การรักนวลสงวนตัว  การตระหนัก
เห็นในคุณคาของเพศชาย - เพศหญิง   การขึ้นครู  ความเปนลูกผูชาย  คานิยมในการมีแฟนหรือคูรัก  
การอยูดวยกันกอนแตงงานที่ถูกตองตามประเพณี  การมีหรือสรางสมประสบการณทางเพศหรือ
การสรางสถิติการมีเพศสัมพันธ  การมีคานิยมตามแฟชั่นสมัยใหม  และการแตงกายที่ลอแหลมตาม
แฟชั่นสมัย  เปนตน  

และจากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดให  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ (Right Opinion toward Sexual Behavior) เปนองคประกอบหนึ่งที่จะศึกษาวาสามารถ
รวมทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี   

 
4.3 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self - Esteem) 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)  เปนความรูสึกที่ยอมรับตนเอง  มองตนเอง
ในทางบวก  หรือการมีภาพพจนตอตนเองวาเปนบุคคลที่มีคุณคา  การรับรูนี้จะนํามาซึ่งความรูสึก
มั่นคงและเปนสุขใจ  ซ่ึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองเกิดจากการมีประสบการณในการเปนที่รักเปน
ที่ตองการของบุคคลที่ใกลชิด  พอแมเล้ียงดูมาอยางอบอุน  คนที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะ
ยอมรับธรรมชาติความรูสึกของตนเอง  พรอมที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น  สามารถใหความรัก        
เอ้ืออาทรกับบุคคลอื่นๆ  และสามารถผานอุปสรรคตางๆ ไดดวยความอดทน  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองจึงเปนกุญแจดอกสําคัญใหเด็กพบกับความสําเร็จหรือลมเหลว  จึงเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ 
คนที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําจะมองตนเองในแงลบ  ดูถูกความสามารถของตนเอง  เมื่อ
เติบโตขึ้นมักจะมีอิทธิพลตอแนวความคิด  อารมณ  ความรูสึก  การตัดสินใจ  รวมถึงการแสดงออก
ของพฤติกรรมในอนาคตดวย แมจะอยูในสภาพครอบครัวที่มีความพรอมทางเศรษฐกิจหรือความ
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เปนอยูที่ดีก็อาจมีปญหาในการปรับตัว  ปญหาการเรียนตกต่ํากวาความสามารถ  ปญหาการคบ
เพื่อน   การมีพฤติกรรมกาวราวทําลาย   การใชสารเสพติดเปนที่ยึดเหนี่ยว   การประกอบ
อาชญากรรม  และการฆาตัวตายเพราะรูสึกวาตนเองไรคุณคา  สวนคนที่มีความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองสูง  มักประสบความสําเร็จในชีวิต  การเรียน  การทํางาน  มีการตัดสินใจที่ดี  มีความมั่นใจ
ในตนเอง  มีแนวโนมที่จะเคารพสิทธิ  และความรูสึกของบุคคลอื่น  และมีความรูสึกเปนอิสระไม
ตองพึ่งพา  หรือหาที่ยึดเหนี่ยวในทางที่ผิด  เชน  เหลา  สารเสพติด  เปนตน  (กระทรวงสาธารณสุข,  
กรมสุขภาพจิต  2543  ก : 50 - 51)   ซ่ึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองนี้  ไดมีผูใหคํานิยามและ
ความหมายไวดังนี้   

เจมส (James 1950,  อางถึงใน  ชไมพร  เจริญครบุรี  2546 : 4 - 5)  กลาววา  ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  หมายถึง  ความรูสึกที่มีอยูในตัวเรา  การไมทําใหตัวเราเกิดความลมเหลวและต่ํา
ตอย  ความรูสึกของตัวเราก็จะอยูครบภายหลังจากที่เราไดทําอะไรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ซ่ึง
เปรียบเสมือนการเห็นคุณคาในตนเองเปนอัตราสวนของคุณภาพที่เปนจริงระหวางความสําเร็จกับ
ความคาดหวัง  ซ่ึงสามารถนําแนวคิดนี้เขียนเปนสูตรไดวา   

 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง(Self - Esteem)  =       ความสําเร็จ (Success) 
           ความคาดหวัง(Pretentiousness) 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวคิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
 
มาสโลว (Maslow  1970,  อางถึงใน  ชไมพร  เจริญครบุรี  2546 : 5)  ไดกลาวถึง  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองวาเปนความตองการในขั้นที่ 4  ซ่ึงเปนความตองการของมนุษยทุกคน  
กลาวคือ  นอกจากความตองการพื้นฐาน  ซ่ึงไดแก  ความตองการทางดานรางกาย  ความปลอดภัย
และความรัก  และการมีสวนรวมแลว  มนุษยยังตองการในเรื่องของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
และเมื่อไดรับการตอบสนองในดานนี้อยางเพียงพอแลว  ก็จะนําไปสูความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง  มี
ความเขมแข็ง  มีความสามารถเพียงพอที่จะกระทําสิ่งตางๆ  รูสึกวาตนเองมีประโยชนและมี
ความสําคัญตอโลก  ถาหากไดรับการตอบสนองจะทําใหมนุษยแสวงหาการตอบสนองในขั้นสูง
ตอไป  และหากไมไดรับการตอบสนองจะทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกมีปมดอย  ออนแอ  และ
ชวยตนเองไมได   
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แบรนเดน (Branden  1981 : 110,  อางถึงใน  เมธีนี  กอนแกว  2546 : 29)  กลาววา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนลักษณะของความเชื่อมั่นและความนับถือในตนเองที่เกิดขึ้นจาก
ความมั่นใจในความมีคุณคา  ความสามารถของคนที่จะบรรลุความสําเร็จในสิ่งที่ตนพึงใจ 

คูเปอรสมิธ (Coopersmith  1984 : 5)  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนการ
ประเมินคาของตนเองตามความรูสึกและเจตคติที่มีตอตนเองของแตละบุคคล  เปนการตัดสินความ
มีคุณคาในตนเอง  ซ่ึงเปนการแสดงถึงเจตคติของบุคคลในแงการยอมรับตนเอง  ทั้งการยอมรับและ
ไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง  และแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความเชื่อมั่นที่บุคคลมีตอตนเองในเรื่อง
ของความสามารถ  ความสําคัญ  ความสําเร็จ  และความมีคุณคาของตนเอง  ดังนั้น  ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  จึงเปนการพิจารณาตัดสินคุณคาของตนเอง  เปนประสบการณที่คนอื่นสามารถ
รับรูไดโดยการพิจารณาจากคําพูดและพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ  ซ่ึง  คูเปอรสมิธ 
(Coopersmith  1984 : 97)  ไดแบงองคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ออกเปน  4  
องคประกอบ  คือ   

1. อํานาจ (Power) ไดแก ความสามารถมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ 
2. ความสําคัญ (Significance) ไดแก การไดรับการยอมรับและการมีคุณคา 
3.  ความสามารถ (Competence) ไดแก ความสามารถในการกระทําในสิ่งที่ตองการทํา

ไดจนบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
4. คุณธรรม (Virtue) ไดแก การปฏิบัติตนอยางมีศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อ และ

คานิยมที่เปนปทัสถานของสังคม   
ลาซารัส (Lazarus  1991 : 441,  อางถึงใน  เมธีนี  กอนแกว  2546 : 29)  กลาววา  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  หมายถึง  ความภาคภูมิใจในงาน  ซ่ึงเกิดจากการที่บุคคลรับรูและ
ยอมรับขอดอยของตนเองและในขณะเดียวกันก็เห็นความสําคัญของขอดีและคุณลักษณะทางบวก
ของตนเอง 

กระทรวงสาธารณสุข,  กรมสุขภาพจิต  (2543  ข : 16)  ไดกลาวถึงความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองในคูมือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนไววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  คือ  การรับรู  
ความรูสึก  ความคิดที่บุคคลมีตอตนเอง  เห็นคุณคาความสามารถตนเอง  มีความมั่นใจในการคิด  
การตัดสินใจ  การแสดงออก  การทําสิ่งตางๆ ไดอยางมีความสุข  ประสบความสําเร็จ  เปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม     

เมธีนี  กอนแกว  (2546: 30) กลาวสรุปไววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง 
ความรูสึกที่ดีตอตนเองหรือการประเมินตัดสินคุณคาของตนเองวามีคุณคา มีความสามรถ มีความ
เชื่อมั่น และพรอมที่จะนําส่ิงเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

73

 

ลิขิต  กาญจนาภรณ  (2547 : 26 - 29)  กลาววา  การมีความรูสึกที่ดีตอตนเองเปนสิ่ง
สําคัญมากตอสุขภาพจิตของบุคคล  เพราะความรูสึกที่ดีตอตัวเองนี้จะเปนพื้นฐานของพฤติกรรม
อ่ืนๆ ที่จะติดตามมา  อาทิเชน  แรงปรารถนา  ความใฝฝน  ทั้งในปจจุบันและอนาคตพูดถึงแรง
ปรารถนาพื้นฐานที่มนุษยตองการมากที่สุด  คนเราตองการอะไรในชีวิต  มีการศึกษากันมาก  พบวา
เรามีความตองการอยู  4  อยาง คือ  

1. ตองการความมั่นคงในชีวิต   
2. ตองการยอมรับนับถือจากคนอื่นในสังคม   
3. ตองการประสบการณใหมๆ จากการเรียนรูและการมีสวนรวมในชุมชน   
4. ตองการเปนผูกระทําหรือการไดเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ความ

ตองการทั้ง 4 ประการนี้จะนําไปสูภาวะการมีสุขภาพจิตที่ดี รูสึกวาตนเองมีคุณคา   
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงลักษณะที่แสดงถึงการตระหนักถึงความรูสึกมีคุณคาของตนเอง

อยางแทจริงจะแสดงออกไดใน  15 ลักษณะ คือ 
1. มีการรับรูตรงตามสภาพที่เปนจริง 
2. มีการยอมรับตนเองและคนอื่น รับรูสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามความเปนจริง 
3. เปนผูที่มีความกระตือรือรนในชีวิตและมีการแสดงออกที่เปนไปตามธรรมชาติ 
4. เปนผูที่ไตรตรองแสวงหาตนเหตุของปญหาและแกปญหานั้นไดอยางสรางสรรค 
5. เปนผูที่มีความพอใจในสภาพเปนไปของชีวิตของตน 
6.  มีทัศนคติตอชีวิตในลักษณะตนเปนที่พึงแหงตน 
7. เปนผูที่มีความชื่นชมและเห็นคุณคาของประสบการณชีวิต ทั้งของตนเองและของ

ผูอ่ืน 
8. เปนผูที่สามารถรับรูประสบการณที่เปนความสุขสูงสุดของชีวิต เกิดความรูสึกที่มี

คุณคาจากประสบการณนั้น 
9. เปนผูที่มีความสนใจการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม สามารถสรางมิตรภาพกับคน

ทั่วไปได 
10. เปนผูที่สามารถสรางสัมพันธภาพที่แนบแนนลึกซึ้งกับคนใดคนหนึ่งได 
11. เปนผูที่มีทัศนคติและเห็นคุณคาของความเปนประชาธิปไตย 
12. เปนผูที่มีโลกทัศนกวาง 
13. เปนผูที่มีอารมณขัน 
14. เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค 
15. เปนผูที่มีความยินดีที่จะแสวงหาประสบการณใหม 
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คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1984: 67 - 69) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวย 
1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Attributes)  ลักษณะทางกายภาพของบุคคลมี

ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  บางลักษณะจะชวยเสริมใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองมากขึ้น  เปนตนวา  ความงามของสรีระรางกาย  ความแข็งแกรง  ความคลองแคลวในการ
เคล่ือนไหว  จะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ตนเห็นวามีคุณคา  สําหรับเพศชาย  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมักจะมีความสัมพันธสูงกับความแข็งแรงและความกลาหาญ  สวนใน
เพศหญิง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมักจะมีความสัมพันธสูงกับความงดงามของรูปรางหนาตา  
แตลักษณะทางกายภาพจะมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเชื่อ
สวนบุคคลและคานิยมของสังคมนั้นดวย  บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพดีมักจะมีความรูสึก
ทางบวกตอตนเองและเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพไมดี 

1.2  ความสามารถทั่วไป  สมรรถภาพ  และผลงาน (General Ability, Capacity  and 
Performance)  ลักษณะทั้งสามดานนี้มีความสัมพันธระหวางกัน  และชวยใหบุคคลเกิดความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  โดยจะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของบุคคล  การประสบ
ความสําเร็จจะเปนการเสริมแรงแกตนเองและทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองได  บุคคลที่
ประสบความสําเร็จอยูเสมอจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่ไมคอยประสบความ 
สําเร็จ 

1.3 สภาพทางจิตพิสัย (Affective  State) ไดแก  สภาวะอารมณตางๆ  เชน  ความพึง
พอใจ  ความสุข  ความวิตกกังวล  ความเครียด  เปนตน  ซ่ึงมีอยูในตัวบุคคลที่แสดงออกและไม
แสดงออก  มักจะเปนผลจากการที่บุคคลมีประสบการณตางๆ  และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  การ
ประเมินตนเองหลังจากประสบการณเหลานี้จะมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  กลาวคือ  บุคคล
ที่ประเมินตนเองในทางดี  จะแสดงความพึงพอใจ  มีการแสดงออกทางอารมณในทางบวก  มี
ความสุขใจและไมวิตกกังวล  แตถาบุคคลประเมินตนเองในทางไมดี  จะแสดงความรูสึกไมพอใจ
ตนเอง  เห็นวาตนเองขาดความสามารถและทักษะที่จําเปน  และไมคิดวาตนจะประสบความสําเร็จ
ไดในอนาคต    

1.4 คานิยมสวนบุคคล (Self-Values)   บุคคลมักจะประเมินตนเองในมิติที่ตนเอง
เห็นวามีคุณคาและใหความสําคัญ  เชน  บุคคลที่ใหคุณคาแกความสําเร็จทางการเรียน  หากเรียน
ไมไดดี  จะทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําลง  การที่บุคคลใหคุณคาแกส่ิงหนึ่งสิ่งใดแลว
สอดคลองกับคานิยมของสังคม  บุคคลจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้น  ในทางกลับกันหาก
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คานิยมในสังคมไมสอดคลองกับคานิยมของสังคม  บุคคลนั้นจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองลด
ต่ําลง  ยิ่งไปกวานั้นการที่บุคคลไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนบุคคล  จะ
ทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้น 

1.5 ความมุงหวัง (Aspiration) ในบางครั้งบุคคลจะประเมินตนเองเทียบกับมาตรฐาน
ของเกณฑของความสําเร็จที่ไดกําหนดไว การประสบความสําเร็จจะเปนประสบการณที่สงผลให
การคาดหวังความสําเร็จในอนาคตหรือกิจกรรมคราวหนา การทํางานไดผลตามเกณฑที่กําหนดไว 
จะทําใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เห็นวาตนเองเปนผูที่มีคุณคา 

1.6 เพศ (Sex)   สังคมสวนใหญมักมีคานิยมวาเพศชายมีศักยภาพสูงกวาเพศหญิง ทั้ง
ในดานรางกาย สติปญญา และอารมณ เพศชายมักไดรับตําแหนงผูนําซึ่งมีอํานาจในสังคม ในบาง
วัฒนธรรมเฉพาะเพศชายเทานั้นที่มีสิทธิในการทํากิจกรรมบางประการ สวนเพศหญิงมักจะไดรับ
ตําแหนงและมีบทบาททางสังคมที่ดอยกวา 

2. ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 
2.1 การอบรมเลี้ยงดู (Parenting Behavior)   

ประสบการณในครอบครัว  มีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ของบุคคล   หากครอบครัวมีความอบอุน  เขาใจกัน  บิดามารดาใหความใกลชิดสนิทสนมกับบุตร  
มีใจเปดกวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับนับถือ  เคารพในสิทธิของบุตร  ใหความรักกับ
บุตรอยางเต็มเปยม  มีการกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมไวอยางกวางๆ ไมใชอํานาจบังคับ  ให
โอกาสแกบุตรในการมีประสบการณใหมตามสมควร  เอาใจใสตอส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวบุตร  
เชน  กิจกรรมการเรียน  กิจกรรมกับเพื่อน  ปญหาหรือความคับของใจของบุตร บิดามารดาเองก็รัก
ใครปรองดองกัน  มีการแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบกันไวอยางชัดเจน  มีความยืดหยุน   
มีอารมณมั่นคง  มีการรับรูในคุณคาของตนเองสูง  มีความเชื่อมั่นในระดับสูง   

2.2 กลุมเพื่อน (Peer)   
ประสบการณการไดรับการยอมรับ  หรือการมีความผูกพันกับกลุมเพื่อนมี

ความสัมพันธกับเจตคติตอตนเองและเจตคติตอผูอ่ืน  เมื่อบุคคลมีความผูกพันทางสังคมหรือรูสึกวา
ตนเปนสมาชิกที่มีความหมายของกลุม  จะทําใหรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น  มีพฤติกรรมเอื้อ
สังคมมากขึ้น  ใหความชวยเหลือบุคคลอื่น  และมีความรวมมือในการทํางานมากขึ้น  รูจักเอาใจใส
และมีความสุขเมื่อมีโอกาสชวยเหลือผูอ่ืนใหเรียนรู  ในทางกลับกันการไมไดรับการยอมรับจาก
กลุมเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสังคม  ซ่ึงรวมไปถึงการแยกตัวจากสังคมและการแสดง
ความกาวราว  ความรูสึกผูกพันมั่นคงกับเพื่อนมีความสัมพันธสูงกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
และการบูรณาการเอกลักษณแหงตน   
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กระทรวงสาธารณสุข,  กรมสุขภาพจิต (2543 ก: 51 - 52) ไดกลาวถึงเทคนิคหรือวิธีการ
ในการเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองในคูมือสงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สําหรับครูไววา มีเปาหมายหลักเพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีประโยชน มีความสําคัญ มีคุณคาและ
สามารถกระทําส่ิงตางๆ ไดประสบความสําเร็จเปนที่พอใจของตนเองและเปนที่ยอมรับจากบุคคล
รอบขาง ซ่ึงวิธีชวยใหบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีดังนี้   

1. คนหาความสนใจ  จุดมุงหมาย  และขอดีของตนเอง 
2. เมื่อคุณทํางานชิ้นใดก็ตาม  ควรเนนที่ความมุงมั่นในการทํางานมากกวาผลลัพธของ

งาน 
3. มองตัวเองและคนอื่นในแงดีไวกอน 
4. ควรจําไววาบางครั้งคุณก็อาจทําผิดได  ซ่ึงไมไดหมายความวาจะเปนความลมเหลว

ตลอดไป   
5. ใหเวลาและโอกาสกับตัวเองในการเริ่มตนใหม 
6. จงใชคําพูดที่ดีๆกับตนเองอยางสม่ําเสมอทุกวัน  เชน  ฉันเปนคนมีความสามารถ   

ฉันเปนคนมีความรับผิดชอบ  ฉันเปนคนมีเสนหนารัก  เปนตน  
7. พยายามรับฟงคําพูดที่ดีๆ จากบุคคลหรือส่ิงตางๆ รอบขาง  เชน  คนในครอบครัว  

เพื่อน  เทป  บทเพลง  หนังสือดีๆ  คํากลอน  ที่รับรูแลวทําใหเกิดความรูสึกที่ดีกับตัวเอง 
8. ขอสําคัญ  คือ  บอกกับตัวเองวาคุณเปนคนมีคุณคา  ก็เพราะคุณเปนมนุษยคนหนึ่ง

เทานั้น  ไมใชเพียงเพราะคุณประสบความสําเร็จเพียงอยางเดียว  
และเมื่อเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองแลว  ก็จะมีความพรอม  และรูสึกวาความรูสึกมี

คุณคาในตนเองนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  และตระหนักวาจะชวยสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ใหกับผูอ่ืนไดอยางไร 

นอกจากนี้  กระทรวงสาธารณสุข,  กรมสุขภาพจิต (2543 ข: 16 - 17) ยังไดกลาวถึง
หลักการเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองในคูมือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ซ่ึงประกอบดวย 

1. การสรางแบบอยางใหเด็กไดเห็น  ไดกระทําตาม  โดยครูอาจารย  บิดามารดา  เปน
แบบอยางในการพูด  การประพฤติปฏิบัติ  การยกตัวอยางบุคคลสําคัญ  บุคคลที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก  
ใหเห็นถึงการกระทําที่นายกยอง  หรือแบบอยางที่ดีงามจากสื่อตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  
หนังสือพิมพ  หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  ส่ิงตางๆ  เหลานี้จะเปนการกระตุน  เปนแรงเสริมให
เด็กสนใจ  อยากรู  ชักนําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม 

2. เสริมสรางภาพลักษณของเด็กในทางบวก  โดยการใหเด็กมองตนเองในทางที่ดี  เห็น
ขอดีในความสามารถสิ่งที่นาภาคภูมิใจในตนเอง  ทั้งดานรางกาย  รูปรางหนาตา  การเรียน  การเลน  
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การชวยเหลือครอบครัว  กิจกรรมของโรงเรียน  การรวมกลุมทํางานกับเพื่อน  หรือการมีสวนรวม
ในสังคม  การกระตุนใหเด็กแสดงออก  ใหคําชมเชย  และใหกําลังใจ 

3.  ฝกใหเกิดความสุข  ความพอใจ  ในการรับรูบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวในทางที่ดี  
เห็นความดีของบิดามารดาที่ใหความรัก  เล้ียงดู  มีครู-อาจารยที่มีความเมตตา  มีเพื่อนที่ดีมีน้ําใจ  
เห็นธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมมีคุณคา  โลกนี้นาอยู   ฝกใหสามารถปรับตัวอยูกับบุคคลทุกเพศทุก
วัย    ทั้งในครอบครัว  ในโรงเรียน  และในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.  ฝกใหสามารถแสดงความคิดเห็น  รูจักตัดสินใจแกไขปญหา  กระทําสิ่งตางๆ ดวย
ตนเอง  ใหคนหาลักษณะเดนพิเศษของตนเองที่ตนเองภูมิใจ  เชน  การวาดรูป  เลนดนตรี  กีฬา   
เปดโอกาสใหแสดงออก  ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  การมีกิจกรรมของโรงเรียน  เชน   กีฬาสี   
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  วันครู  วันพอ  วันแม   หรือกิจกรรมการไปทัศนศึกษา  การเขา
คายพักแรม เปนการฝกใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการกระทํา สามารถเผชิญเหตุการณ มีประสบการณ
ตรงดวยตนเอง  เสริมสรางความสนใจ  อยากรูอยากเห็น  ตั้งใจพยายามทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จ  
นําไปสูการเห็นความสามารถ  คุณคา  และเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

5. ใหมีบทบาท  มีสวนรวมรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  (ที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม)  เชน  การปลูกตนไมในโรงเรียนและชุมชนในสังคม  เก็บใบไม  เศษกระดาษบริเวณ
สนาม  ทําความสะอาดหองเรียน  ชวยกันประหยัดน้ํา-ไฟ  อนุรักษตนไม  ธรรมชาติ  ไมทํารายสัตว  
ปฏิบัติตนใหมีระเบียบวินัย  เปนลูกที่ดีและนารักของพอแม  เปนพี่ที่ดี  รักและดูแลนอง เปนลูกศษิย
เปนนักเรียนที่ดีของครู  เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน  ใหเขารูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอบุคคลอื่น  
ไดรับการชื่นชมยอมรับ  และบุคคลอื่นก็มีความสําคัญตอตนเอง รูจักใหเกียรติยกยอง ใหการนับถือ
ซ่ึงกันและกัน            

คูเปอรสมิธ (Coopersmith  1984 ,  อางถึงใน ชไมพร  เจริญครบุรี  2546 : 12 - 13)  ได
เสนอแนะวิธีการเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองไว  7  ประการ  คือ  

1.  การยอมรับความรูสึกที่แทจริง  ควรตระหนักอยูเสมอวา  ความรูสึกในเชิงลบ  เชน  
ความกลัว  การไมยอมรับ  ไมกลา  หรือความขัดแยงตางๆ อาจเกิดขึ้นได  และควรยอมรับ
ความรูสึกเหลานี้  นอกจากนี้ควรชวยใหเขาเหลานั้น  ไดตระหนักและยอมรับความจริงที่วา  
ความรูสึกดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน  การที่มีบุคคลใดก็ตามที่คอยแสดงการยอมรับ
ความรูสึกดังกลาว จะชวยใหกลาที่จะแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาและกลาเปดเผย
ความรูสึกที่แทจริงของตนเองดวย  

2.  การตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคล  เมื่อแตละบุคคลประสบปญหา   หรือ
ความยุงยาก  จะมีวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ เหลานั้นแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  เชน  บางคน
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หลีกเลี่ยงปญหา  แยกตัว  เฉยเมย  หากมีผูคอยใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  และรวมคนหาวิธีการ
จัดการกับปญหาใหโดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละคน  แลวพยายามหาทางแกปญหาตางๆ  ก็
จะชวยใหเขาเหลานั้นไดรับแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม 

3.  ควรหลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ก็
ตาม  ควรมีการชี้แจงใหทราบลวงหนา การเปลี่ยนแปลงบอยครั้งและแบบฉับพลันจะสราง
ความรูสึกสับสนวุนวายใจ  ความไมมั่นใจในสถานการณตางๆ ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได   

4.  การสรางการยอมรับนับถือตนเองและความมั่นคงใหเกิดขึ้น  โดยที่ตองพึงตระหนัก
วา  แตละบุคคลมีความสามารถอันจํากัด  การกําหนดใหทําส่ิงใดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึง
ศักยภาพอันจะนําไปสูความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มากกวาที่จะทําใหประสบความลมเหลวและดู
ถูกตนเองเมื่อทําไมสําเร็จ 

5.  ความคาดหวังของบุคคลรอบขาง  บางครั้งอาจกอใหเกิดผลเสียได  ดังนั้นจึงควร
ระลึกเสมอวา  การตั้งความหวังในแตละบุคคลควรเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมกับระดับความ 
สามารถของเขาเหลานั้น  

6.  ในกรณีที่บุคคลเหลานั้นเปนเด็กหรือเปนเยาวชน  ครูควรทําตนใหเปนแบบ อยางที่ดี
ใหกับเด็ก  ครูที่มีบุคลิกภาพเชิงบวก  เชน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และแสดงความเชื่อมั่นนั้นให
เด็กเห็น  จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตัวครูและจะสงผลตอความรูสึกเชื่อมั่นในตนเองใน
เด็กไดดวย 

7.  ผูปกครองพึงระลึกวา  ในการชวยเหลือใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะจัดการแก ปญหา
หรืออุปสรรคดวยตัวเอง  วิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความเขมแข็งสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ได  
อาจทําไดโดยชวยใหเด็กคลายความกลัว  คลายความวิตกกังวลดวยวิธีการตางๆ  เชน  ฝกใหเด็กได
รูจักผอนคลายความวิตกกังวล  การทํากิจกรรมที่ตองออกแรง  การถายทอดบอกเลาความรูสึกนั้น
กับเพื่อนสนิท  การฝกการจัดการกับปญหา  วิธีการดังกลาวจะชวยใหเด็กไดเรียนรูที่จะจัดการกับ
ความรูสึกตางๆ ได   

จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)  เปนการมองตนเองในทางบวกทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความคิด  ความรูสึก  การรับรูหรือการยอมรับนับถือท่ีบุคคลมีตอตนเองทั้งในขอดีหรือขอดอย  หรือ
การมีภาพพจนแหงตนเอง  รวมไปถึงการประเมินตัดสินคุณคาของตนเองวาเปนบุคคลที่มีคุณคา  มี
ความสามารถ  มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการคิด  การตัดสินใจ  การแสดงออก  การทําสิ่งตางๆ ได
อยางมีความสุข  ประสบผลสําเร็จ  เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  รวมไปถึงระดับของการ
ยอมรับนับถือตนเองความรูสึกวาตนเองเปนผูที่มีคุณคา  และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
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ตางๆ  พบวา  มีการใชคําวา  “Self  Esteem”  ที่เปนภาษาไทยแตกตางกันไป  เชน  ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  ความนับถือตนเอง  การเห็นคุณคาในตนเอง  หรือความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนตน  
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยขอใชคําวา  “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” (Self - Esteem)  
โดยจะศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  ใน  4  ดาน  คือ  การยอมรับตนเอง  การไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  การไดรับการ
ยอมรับจากครู  และการไดรับการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง  และจากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัย
จึงไดกําหนดให  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self - Esteem)  เปนองคประกอบหนึ่งที่จะศึกษาวา
สามารถรวมทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ 
ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   

 
4.4 ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills) 

ทักษะการสอนตนเอง  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Self-Instruction Skills ซ่ึงจากการศึกษา
เอกสารตางๆ เกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “ทักษะการสอนตนเอง” ไดมีผูใหคํา
นิยามและความหมายไวดังนี้ 

มีเชนบัม (Meichenbaum  1975 : 357,  อางถึงใน  สิรินทร  ศรประสิทธิ์  2545 : 52)  ได
ใหความหมาย  การสอนตนเอง (Self-Instruction)  วา  เปนวิธีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใน
การสอนตนเองดวยการใชการพูดกับตนเองภายในใจ  เปนตัวช้ีแนะแนวทางเพื่อใหมีพฤติกรรม
เปาหมาย  ซ่ึงเปนการควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   

ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2535: 312) ไดกลาวไววา การสอนตนเอง (Self-Instruction) 
เปนเทคนิคในการสอนตนเอง การพูดกับตนเอง   เปนตัวช้ีแนะหรือนําทางตนเอง เพื่อควบคุม
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซ่ึงเปนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชได
ในการปรับพฤติกรรม 

สิรินทร  ศรประสิทธิ์  (2545 : 52) ไดกลาวสรุปไววา  การสอนตนเอง (Self-Instruction) 
เปนการพูดกับตนเอง  ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะหรือนําทาง  เพื่อควบคุมพฤติกรรมตนเองไมใหกระทํา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  และไดใหความหมายของ  ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction 
Skills)  ไววา  เปนความสามารถของนักเรียนในการพูดหรือบอก  สอน  ย้ําเตือนตนเอง  รวมถึง
ความตระหนักรูและการรูจักตนเองวาสิ่งใดควรกระทําหรือส่ิงใดควรละเวนในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงตอการถูกลวงเกินทางเพศ  

เมธีนี  กอนแกว  (2546: 30) ไดกลาวสรุปไววา การสอนตนเอง (Self-Instruction) เปน
การพูดกับตนเอง ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะหรือนําทาง เพื่อควบคุมพฤติกรรมตนเองไมใหกระทําพฤติกรรม
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ที่ไมพึงประสงค และไดใหความหมายของคําวาการสอนตนเอง (Self-Instruction) วาเปนการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในการบอกตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสอนตนเอง 
ทักษะการสอนตนเอง  เปนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นโดย มีเชนบัม 

(Meichenbaum  1984:357 ; Scott  1989:19,  อางถึงใน  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 301)  นัก
ปรับพฤติกรรมเชิงปญญา  เปนเทคนิคควบคุมพฤติกรรมตนเองดวยการใชการพูดกับตนเองภายใน
ใจ  ซ่ึงการพูดกับตนเองภายในใจนี้จะเปนตัวช้ีแนะหรือนําทางใหมีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ซ่ึง
ในกระบวนการฝกใหบุคคลสอนตนเองไดนั้น อาจทําไดดวยวิธีการเสนอตัวแบบ (Modeling) การ
ฝกซอม (Rehearsal)  การใหขอมูลยอนกลับ  และการวางเงื่อนไขผลกรรม   ซ่ึงกระบวนการฝกให
บุคคลสอนตนเองนั้นสามารถอธิบายไดดังนี้   

 
 ส่ิงเราที่มากระทบ     

 
 
ตัวแบบ    ผลกรรมของพฤติกรรมเปาหมาย 
 
แผนภูมิที่  2 แสดงกระบวนการฝกใหบุคคลสอนตนเอง  

 
ที่มา : ประเทือง ภูมิภัทราคม, การปรับพฤติกรรม: ทฤษฎีและการประยุกต (ปทุมธานี: ฝายเอกสาร
ตํารา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2535), 301. 

 
จากแผนภูมิที่ 2  จะเห็นไดวากระบวนการสอนใหบุคคลสอนตนเองนั้น  เร่ิมจากการ

สรางพฤติกรรมการสอนตนเอง (B1) ใหกับบุคคลดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบแสดงการสอน  แลว
ใหบุคคลนั้นฝกซอมการสอนตนเองตามที่ตัวแบบแสดง  ขั้นตอมาพฤติกรรมสอนตนเอง (B1)  ของ
บุคคลจะเปนตัวแนะหรือช้ีนําใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย (B2) ขึ้น  บุคคลใหการเสริมแรงพฤติกรรม
เปาหมายที่เกิดขึ้น  มีผลทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมการสอนตนเอง  พฤติกรรม
เปาหมาย  และการเสริมแรง  การสอนตนเองจะมีสภาพเปนสิ่งเราที่นําไปสูการเสริมแรง  บุคคลจึง
เลือกใชการสอนตนเองเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย  ซ่ึงนําไปสูการไดรับการเสริมแรง  
อันมีผลทําใหพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น  (ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 302) 

พฤติกรรมที่เปนสื่อกลาง(B1)  
      (การสอนตนเอง) 

   พฤติกรรมเปาหมาย 
                (B2)    
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กลวิธีที่นิยมใชกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพในการสรางพฤติกรรมการสอน
ตนเองใหเกิดขึ้นกับบุคคล  คือ  การใชตัวแบบแสดงการสอนตนเอง  เทคนิคการเสนอตัวแบบที่ใช
ในการสรางพฤติกรรมการสอนตนเองนี้อาศัยแนวคิดจากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม (Social 
learning) ของ  แบนดูรา (Albert  Bandura)  ซ่ึงตัวแบบที่นํามาใชในเทคนิคการเสนอตัวแบบนี้  
สามารถเรียนรูไดทั้งตัวแบบที่เปนบุคคลจริงหรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณก็ได  เชน  ตัวแบบในวิทยุ  
โทรทัศน  ภาพยนตร    หนังสือ  หรือจินตนาการ  และอื่นๆ  (ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 302)  

จากแนวคิดดังกลาวมาขางตน  มีเชนบัม  และ  กูดแมน (Meichenbaum and  Goodman  
1961, quoted  in  Hughes 1988 : 10-11,  อางถึงใน  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 303)  ไดเสนอ
ขั้นตอนการฝกการสอนใหบุคคลสอนตนเองโดยการใชตัวแบบและการฝกซอมการสอนตนเอง  
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย  ไวเปนลําดับขั้นดังนี้ 

1. ตัวแบบพูดสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของตนเอง 
2. ตัวแบบพูดสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของบุคคลที่

ไดรับการฝก 
3. บุคคลที่รับการฝกพูดสอนตนเองดวยเสียงดัง ชี้แนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของ

ตนเอง 
4. บุคคลผูรับการฝกพูดสอนตนเองดวยเสียงกระซิบ และช้ีแนะการกระทําพฤติกรรม

เปาหมายของตนเอง 
5. บุคคลผูรับการฝกพูดสอนตนเองในใจ และชี้แนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของ

ตนเอง 
นอกกจากนี้  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  (2535 : 303 - 307)  ยังไดกลาวถึงการใชเทคนิค

การสอนตนเองโดยการใหตัวแบบแสดงการสอนตนเอง  และใหบุคคลฝกซอมการสอนตนเอง
ตามที่สังเกตจากตัวแบบนั้น  จะตองกระทําจนกระทั่งบุคคลสามารถสอนตนเองไดอยางคลองแคลว  
หรือเกิดทักษะถึงขั้นสามารถใชการสอนตนเองชี้แนะความคิดหรือพฤติกรรมเปาหมายของตนเอง
ได  การใชการสอนตนเองเพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายนี้  เปนกระบวนการปรับพฤติกรรมที่
ควบคุมส่ิงที่เกิดขึ้นกอนพฤติกรรมหรือเปนการควบคุมส่ิงเราวิธีการหนึ่งนั่นเอง  ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการของเทคนิคการชี้แนะ  คือการสอนตนเองชี้แนะใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมาย  ซ่ึง
การชี้แนะสามารถทําไดหลายวิธีการ  เปนตนวา  การชี้แนะโดยการใชทาทาง  เชน  การจับมือให
เด็กใชชอนตักอาหารอยางถูกวิธี  การชี้แนะทางวาจา  เชน  การบอกใหเด็กทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการ
อธิบายทีละขั้นตอนหรือการชี้นํา   เชน  บอกเด็กวา  “ทําการบานไดแลว”  เปนตน   การชี้แนะโดย
การใชวัสดุส่ิงของ  เชน การเขียนปายประกาศขอควรปฏิบัติ  หรือวิธีการปฏิบัติในการใชหองสมุด 
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เปนตน  เมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นตามกระบวนการชี้แนะแลว  ถาพฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรง  
การชี้แนะนั้นจะกลายเปนสิ่งเราที่นําไปสูการเสริมแรง  หรือเปนสิ่งเราแยกแยะ  คือ   เปนส่ิงเราที่
เปนสัญญาณบอกใหรูวา  ทําพฤติกรรมใดแลวจะไดรับการเสริมแรง  เมื่อพฤติกรรมที่เกิดจากการ
ช้ีแนะไดรับการเสริมแรงอยางสม่ําเสมอ  จะมีผลทําใหการชี้แนะนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการชี้แนะที่ใชในกระบวนการสอนตนเอง  เปนการชี้แนะที่ใหบุคคลพูดใน
ใจกับตนเอง  ช้ีแนะใหกระทําพฤติกรรมเปาหมาย  สวนมากคําพูดที่ใชช้ีแนะจะเปนวิธีการ
แกปญหา  หรือวิธีการปฏิบัติในการทํางานตามขั้นตอน  ซ่ึงมักจะอยูในรูปของการถาม - ตอบกับ
ตนเอง  ซ่ึงแนวทางในการใชการชี้แนะในกระบวนการสอนตนเองนี้  มีเชนบัม  และ  กูดแมน 
(Meichenbaum and Goodman 1971 : 17,  อางถึงใน  ประเทือง ภูมิภัทราคม 2535 : 304)  ไดเสนอ
ลําดับขั้นของการชี้แนะในการสอนตนเองไว  4  ขั้นตอนดังนี้   

1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับลักษณะของสภาพการณ  หรืองานที่ทําในขณะนั้น 
2. ตอบคําถามในลักษณะระบุ  กําหนด  ใหคํานิยามสิ่งตางๆ  ออกมาใหชัดเจน  และ

วางแผนกระทําการ 
3. พูดแนะตนเองในขณะที่ทําตามแผนที่วางไว 
4. เสริมแรงตนเอง 
การฝกการสอนตนเองนั้น  ตองฝกใหบุคคลตระหนักและเขาใจคําพูดสอนตนเองที่ใช

ช้ีแนะพฤติกรรมเปาหมายของตนเอง  จึงจะทําใหการสอนตนเองมีประสิทธิภาพในการชี้แนะ
พฤติกรรม  และควรจะตองฝกซ้ําบอยๆ  เปนเวลานาน  จนกระทั่งมีทักษะ  มีความคลองแคลวใน
การใชกระบวนการสอนตนเองที่ไดรับจากการฝก   ซ่ึงในการฝกใหบุคคลสอนตนเองนั้น  อาจเริ่ม
ดวยการใหบุคคลสอนตนเองโดยการชี้นําจากผูบําบัดหรือครู  หลังจากนั้นฝกใหบุคคลพูดในใจกับ
ตนเอง  ขั้นตอไปก็ใหบุคคลลงมือกระทําจริง  จะเห็นไดวาจากกระบวนการสอนตนเองนั้น  
นอกจากมีการชี้แนะใหกระทําพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นแลว  ยังมีการใหการเสริมแรงตอ
พฤติกรรมเปาหมายอีกดวย  การเสริมแรงตนเองมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมพฤติกรรม  และ
ชวยใหการสอนตนเองควบคุมพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ (อรพินทร  อนงคณะตระกูล 
2528: 18,  อางถึงใน  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 305)  ซ่ึงบุคคลสามารถใชการสอนตนเองใน
การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได  โดยการใชการสอนตนเอง
ช้ีแนะเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค  แลวใหการเสริมแรงตนเองเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึง
ประสงค  และการใชการสอนตนเองตัดโซพฤติกรรมในชวงตนที่เกิดพฤติกรรมเพื่อไมใหเกิด
พฤติกรรมลําดับตอๆ ไป  ที่จะนําไปสูพฤติกรรมขั้นสุดทาย  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
เชน  การตะโกนคําวา “หยุด”  เพื่อใหบุคคลชะงักความคิดที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
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เปนตน  และในการดําเนินการฝกการสอนตนเองนั้นจะตองมีเครื่องมือเปนสื่อในการฝก  ซ่ึงอาจ
สรางขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งเรา  หรือสภาพการณที่กอใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย  
เครื่องมือฝกควรมีความสอดคลองกับส่ิงเรา  หรือสภาพการณที่มีอยูในสภาพการณจริง  เพื่อให
บุคคลที่รับการฝกแลวสามารถนําไปใชในสภาพการณจริงตอไปได (Kendall  and  Braswell 1982 : 
688; Kendall and Wilcox 1980 : 89; Meichenbaum 1984 : 384, อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม  
2535 : 306) 

  
ขั้นตอนการใชเทคนิคการสอนตนเอง 
ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2535: 307) ไดกลาวสรุปขั้นตอนการใชเทคนิคการสอนตนเอง

เพื่อปรับพฤติกรรมของบุคคลไวดังนี้ 
1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนวาไดแกพฤติกรรม

อะไรบาง ตองการเพิ่มหรือลดพฤติกรรม 
2. สรางเครื่องมือเพื่อใชเปนสื่อในการฝกการสอนตนเอง โดยพิจารณาเครื่องมือให

เหมาะสมกับพฤติกรรมเปาหมาย 
3. เสนอตัวแบบแสดงการสอนตนเอง โดยเริ่มตามลําดับขั้นดังนี้ 

  3.1 ตัวแบบพูดสอนตนเองใหดูดวยเสียงอันดัง   ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรม
เปาหมายของตนเอง 

  3.2 ตัวแบบพูดสอนตนเองดวยเสียงอันดัง  ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมาย
ของบุคคลที่มารับการฝก 

4. ใหบุคคลผูมารับการฝกสอนตนเอง ฝกซอมการสอนตนเองตามที่ตัวแบบแสดงใหดู 
โดยเริ่มฝกซอมตามลําดับขั้นดังนี้ 

4.1 ใหบุคคลผูรับการฝก พูดสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรม
เปาหมายของตนเอง 

4.2 ใหบุคคลผูรับการฝก พูดสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรม
เปาหมายของตนเอง 

4.3 ใหบุคคลผูรับการฝก พูดสอนตนเองในใจ ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมาย
ของตนเอง 

การใหบุคคลฝกซอมการสอนตนเองในขั้นนี้  จะตองฝกซอมซํ้าๆ จนกระทั้งบุคคล
สามารถสอนตนเองไดอยางคลองแคลว  เกิดทักษะถึงขั้นที่สามารถใชการสอนตนเองชี้แนะ
ความคิด   หรือทําพฤติกรรมเปาหมายของตนเองได 
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5. ใหการเสริมแรงเมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมาย การใหการเสริมแรงเมื่อบุคคล
กระทําพฤติกรรมเปาหมายในขั้นนี้ สามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ การใหบุคคลเสริมแรงตนเอง
ภายหลังที่เขากระทําพฤติกรรมเปาหมาย และการใหการเสริมแรงโดยผูฝกหรือครูภายหลังที่บุคคล
กระทําพฤติกรรมเปาหมาย 

 
ความสําคัญของการสอนตนเอง 
จากแนวคิดการสอนตนเอง  (Self-Instruction) ของ  มีเชนบัม  และกูดแมน 

(Meichenbaum and  Goodman  1971 : 116-117) ในระยะตอมาไดมีการฝกทักษะการสอนตนเองไป
ใชในการปรับพฤติกรรมและแกไขพฤติกรรมอยางกวางขวาง  ทั้งปญหาพฤติกรรมกาวราว  
พฤติกรรมอยูไมสุข  ความเครียด  ความกลัว  และพฤติกรรมอ่ืนๆ ไดแก พฤติกรรมการดื่มสุรา 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ของ  มีเชนบัม  และ  คาเมอรอน (Meichenbaum and  Cameron  1974 : 271 
- 289)  พฤติกรรมกลาแสดงออก (Craighead  1979 : 529 – 542 ;  Kazdin  and  Mascitelli  1982  : 
357 – 358)  พฤติกรรมที่สอไปในทางยุวอาชญากร  พฤติกรรมหุนหัน  ขาดทักษะทางสังคม  
(Meichenbaum and  Goodman  1971 : 115-126,  อางถึงใน  สิรินทร  ศรประสิทธิ์  2545 : 54) 

สิรินทร  ศรประสิทธิ์  (2545 : 54)  ไดกลาวสรุปถึงความสําคัญของทักษะการสอน
ตนเอง (Self-Instruction Skills) ไววา  สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขพฤติกรรมไดอยาง
หลากหลาย  สามารถขยายผลของการสอนตนเองไปสูพฤติกรรมการปองกันและสภาพการณอ่ืนๆ 
ในชีวิต   เชน   พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศอยางมีประสิทธิภาพไดเชนกัน  ดังนั้น   
จึงไดกําหนดใหทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  ซ่ึงเปนทักษะทางสังคมที่จะ
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนได  นอกจากนี้  เมธีนี  กอน
แกว (2546 : 29)  ไดกลาวสรุปไววา  การสอนตนเอง (Self-Instruction) สามารถนํามาประยุกตใช
ในการแกไขพฤติกรรมไดอยางหลากหลายอีกทั้งสามารถขยายผลของการสอนตนเองไปสู
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงได  และอาจเปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา  
การสอนตนเอง (Self-Instruction)  เปนวิธีการในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อสอนตนเอง  
โดยใชการพูดหรือสอนหรือบอกกับตนเองภายในใจ  ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะแนวทางใหมีพฤติกรรม
เปาหมายตามที่พึงประสงค  และจากความหมายที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงใหคํานิยามศัพทของ  
ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้วา  หมายถึง  
ความสามารถของนักเรียนวัยรุนชายในการบอก  หรือการเตือนสติ  หรือการสอนตนเองในการ
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ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง   หรือการกํากับตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเหตุการณตางๆ   ที่มี
ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงเปนความสามารถในการรูจักและเขาใจตนเอง  เชน  รูวาตนเอง
กําลังทําอะไร  รูสึกอยางไร  และกําลังทําอะไรกับตนเองและกับผูอ่ืน รูวาส่ิงใดควรทําหรือไมควร
ทําเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  อันไดแก  การปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ในดานตางๆ  ที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  ดังนี้   

1. การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  
2. การดื่มสุราของมึนเมา และการใชสารเสพติดตาง ๆ  
3. การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
4. การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม   
5. การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  
และจากที่กลาวมาขางตน   ผูวิจัยจึงไดกําหนดให   ทักษะการสอนตนเอง  (Self-

Instruction Skills) เปนองคประกอบหนึ่งที่ศึกษาวาจะสามารถรวมทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

 
4.5   การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) 

 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (Social  Activities)  เปนพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุน
ในการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ที่มีการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก  หรือปฏิบัติ
ตอกันระหวางชายหญิงในบทบาทและสถานการณตางๆ อันประกอบดวยในสถานการณแบบเพื่อน
หรือในสถานการณแบบคูรักที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเปนที่ยอมรับของคน
ในสังคมไทย  โดยทั่วไปแบงเปน  4  ดาน (เมธีนี  กอนแกว  2546 : 45 - 47)   ดังนี้     

4.5.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมในการเรียน  หมายถึง  กิจกรรมในการเรียน  
แบงเปนกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  ซ่ึงกิจกรรมในหลักสูตรจะเปนลักษณะของ
กิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่มีอยูในหลักสูตรการเรียน  สวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู  และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาที่มีอยูในหลักสูตรการเรียน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2529 : 777 - 781, อางถึงใน  เมธีนี  กอนแกว  2546 : 45)  ไดแก  
ชุมนุมทางดานวิชาการตางๆ  เชน  ชุมนุมวิทยาศาสตร  ชุมนุมภาษา  ชุมนุมสังคมศึกษา  เพื่อที่จะ
ชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษ  รวมทั้งการชวยเหลืออธิบายซึ่งกันและกันในดาน
การเรียนในวิชาที่ไมเขาใจ   และกิจกรรมนอกชั้นเรียน  เชน  การทํางานอดิเรกรวมกัน   การทํา
รายงานกลุม  เปนตน    
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4.5.2 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ  หมายถึง  
กิจกรรมที่ทําในเวลาวาง  เพื่อใชประโยชนในทางดีงามและมีลักษณะจําเพาะ  คือ  เปนกิจกรรมที่
รางกายไดออกแรงเคลื่อนไหว  ทําดวยความสมัครใจในเวลาวาง  และดวยความพึงพอใจไมใชงาน
ในอาชีพ  เปนกิจกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม  และเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูประสบการณ
และสุขภาพพลานามัยของบุคคล  เชน  การเลนกีฬา  การเขียน  การพูด  การอาน  การทํางานฝมือ
เย็บปกถักรอย  การเลนดนตรี  การรองเพลง  การเดินทางไกล  การเขาคายพักแรม  การทัศนศึกษา  
การทํางานอดิเรกประเภทสะสม  เปนตน  โดยมีวัตถุประสงคคือการพัฒนาสุขภาพ  เพื่อสงเสริม
สุขภาพกาย  จิตใจ  และอารมณ  และเพื่อสรางคุณลักษณะบุคลิกภาพความกลาหาญ  ความอดทน  
ความยุติธรรม  ความรวมมือ  ความจงรักภักดีตอหมูคณะ  รวมท้ังการพัฒนาความเปนพลเมืองดี  
เพราะกิจกรรมนันทนาการชวยชักจูงบุคคลเขารวมปฏิบัติโดยไมเลือกเชื้อชาติ  ศาสนา  ผิวพรรณ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ  เพศ  หรือวัย  ซ่ึงจะชวยใหเปนพลเมืองที่ดี (ฟอง  เกิดแกว  2527 : 33-36,    อาง
ถึงใน  เมธีนี  กอนแกว  2546 : 45)   

4.5.3 พฤติกรรมที่ เกี่ยวกับการทํากิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม   หมายถึง  
กิจกรรมทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่วัยรุนมีความสนใจและสนองความตองการของวัยรุนนั้น  
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีสาระประโยชน  วัยรุนควรมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานดวย  
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมนั้นๆ ควรจัดทั้งในและนอกเวลาเรียน  ควรมีการประเมินและ
ติดตามผลเปนระยะๆ  และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงกิจกรรมใหดีขึ้น  การอนุรักษศาสนา
และวัฒนธรรมอาจทําไดดวยการใหความรู อบรม  ส่ังสอน  ใหรูจักการประพฤติปฏิบัติตนตามคํา
สอนของศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  บันทึกรวบรวมไวไมใหสูญหาย  การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมควรมีความหลากหลาย  และจัดใหนาสนใจ เชน มีการบรรยาย อภิปราย การ
ลงมือปฏิบัติจริง การแสดงละคร แสดงบทบาทสมมติ การจัดนิทรรศการ การเสวนาธรรม  การจัด
ธรรมสัญจร  และวัฒนธรรมสัญจร เปนตน  

4.5.4 พฤติกรรมที่ เกี่ยวกับการทํากิจกรรมอาสาสมัคร  และการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน  หมายถึง กิจกรรมที่เปนการสรางจิตใจของเยาวชนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวมซึ่งจะเปนประโยชนตอสังคม  และประเทศชาติไดเปนอยางยิ่ง  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ของเยาวชนสวนใหญมักจะปฏิบัติเนื่องในโอกาสสําคัญหรือขึ้นอยูกับสถานการณ  ทําใหการพัฒนา
กิจกรรมนี้เปนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญสาธารณะประโยชนนี้  แบงออก
ไดใน  2  ลักษณะดังตอไปนี้  คือ   

4.5.4.1 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน  และยุวกาชาด  ซ่ึงทั้ง  4  
กิจกรรมนี้  เปนกิจกรรมสําหรับเยาวชนมัธยมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเปนไปในทางเดียวกัน  คือ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

87

 

การพัฒนาตัวเยาวชน  การพัฒนากลุม  และใหเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติ  โดยเนนการพัฒนาตนเองและกลุมเปนหลักการเบื้องตน  มุงพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  และศีลธรรม  เพื่อใหเยาวชนไดรูจักและพรอมที่จะบําเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน  ทั้งนี้เปนไปตามหลักการที่วาองคการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  เปน
ขบวนการพัฒนาเยาวชนของทางราชการ  มุงกระทําตอเยาวชนในโรงเรียนเปนประการสําคัญ  
เพราะการเปนลูกเสือและเนตรนารีจะชวยใหเยาวชนไดมีการฝกฝนตนเองในดานตางๆ  ไดรับ
ความรู  ไดผจญภัย  ไดสนุกสนาน  อยางมีระเบียบวินัย  รูจักเปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี  เยาวชนจะ
ไดรับการพัฒนาทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และดานสังคม   

4.5.4.2 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท  ในปจจุบันแนวคิดของคาย “อาสาพัฒนา
ชนบท”  หรือ  “คายอาสาสมัคร”  ไดถูกนําไปใชกับกิจกรรมเพื่อปลูกฝงความรูความสามารถ  
รวมทั้งการถายทอดอบรมใหเยาวชนในเรื่องตางๆ อันเปนประโยชนกับตัวเยาวชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  ดังตัวอยางกิจกรรมเยาวชน  ซ่ึงหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมกันจัดตั้ง ทั้งนี้
สถานศึกษาทุกระดับในสวนกลางและสวนภูมิภาคมักจะมีชมรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สังคมดังตอไปนี้  เชน  ชุมนุมตอตานยาเสพติด  ชุมนุมผูบําเพ็ญประโยชน  ชุมนุมอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ชุมนุมสุขภาพอนามัยและสวัสดิศึกษา  ชุมนุมพัฒนาผูนํา  ชุมนุมพัฒนาครอบครัว  
ชุมนุมอาสารักษาดินแดน  นอกจากนี้การจัดตั้ง  “ชุมนุม”  หรือ  “ชมรม”  ยังมีกิจกรรมระยะสั้นที่
จัดใหแลวเสร็จในชวงระยะเวลาหนึ่งตามวาระและโอกาสที่สามารถจัดกิจกรรมนั้นได  ตัวอยางเชน  
โครงการพัฒนาศาสนสถาน  โครงการสงเสริมจริยธรรม  โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาน้ําจืด  
โครงการสงเสริมการรักษาความสะอาด   โครงการบําเพ็ญประโยชนหรือชวยเหลือผูที่ตกทุกขได
ยาก   เชน   น้ําทวม  ไฟไหม  เปนตน   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา  
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (Social  Activities) เปนพฤติกรรมในการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ที่
มีการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก  หรือปฏิบัติตอกันระหวางชายหญิงในบทบาท
และสถานการณตางๆ อันประกอบดวยในสถานการณแบบเพื่อน  หรือในสถานการณแบบคูรักที่
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเปนที่ยอมรับของคนในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน   ไดแก  การทํากิจกรรมในการ
เรียน  กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรม
อาสาสมัครและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน  เชน  การทํารายงานกลุม  การเขาคายพักแรม  เขาคาย
ลูกเสือ-เนตรนารี  การทัศนศึกษา  การเขาคายอาสาพัฒนา  เปนตน  และจากที่กลาวมาขางตน  
ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหวา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  (Social  Activities) เปนองคประกอบหนึ่ง
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ที่จะศึกษาวาสามารถรวมทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย
ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เชนกัน 

 
5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

5.1.1 ความรูเรื่องเพศศึกษา 
จุฑามาศ  นุชนารถ (2531 : 74 - 81)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการ

คุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี       
กลุมตัวอยาง  836  คน  จากประชากร 5,665  คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ
จะมีความรูเร่ืองเพศศึกษาในระดับต่ํา  สวนกลุมที่ไมมีเพศสัมพันธมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูใน
ระดับสูงซ่ึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ชาติ  แจมนุช (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คานิยมการสําสอนทางเพศของเยาวชนชาย  ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2537  สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตภาคกลาง  จํานวน 13,537 คน  
ไดกลุมตัวอยาง  1,200  คน  ผลการศึกษาพบวา  เยาวชนที่มีความรูเร่ืองเพศถูกตองและเพียงพอจะมี
ความสําสอนทางเพศต่ํา  คือมีพฤติกรรมทางเพศเหมาะสม  โดยอธิบายวา  เยาวชนที่มีความรูเรื่อง
เพศดีจะมีประสบการณทางเพศนอยและมีการปลอยตัวทางเพศคอนขางนอย  มีคานิยมการสําสอน
ทางเพศต่ํา เยาวชนชายกลัววาเมื่อเรียนรูเร่ืองเพศมากเกินไปจะทําใหมีพฤติกรรมทางเพศไม
เหมาะสม  หรือเรียกวาทําใหใจแตก  ในสวนของวิธีการที่จะชวยยับยั้งอารมณหรือความตองการ
ทางเพศนั้น  เยาวชนกลุมนี้เห็นวาการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเปนวิธีที่ดีที่สุด  รองลงมาคือ  การ
ดูโทรทัศน  การฟงเพลง  อานหนังสือ  เลนดนตรี  ทํางานอดิเรก  หรือนั่งสมาธิ 

ปรางพร  พงษประเสริฐ (2539 : 54 - 61)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและทัศนคติใน
เรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขต
กรุงเทพมหานคร    กลุมตัวอยาง  489  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนไดรับความรูเร่ืองเพศจาก
หนังสือแบบเรียน  โดยนักเรียนมีความรูและทัศนคติในเรื่องเพศอยูในระดับดี  แตเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันระหวางเพศพบวานักเรียนชายมีความรูและทัศนคติในเรื่องเพศต่ํากวานักเรียนหญิง 

พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2539 : 145)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
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มิตร และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหะเสนี)  กลุมตัวอยาง  390  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศตางกันจะมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยอธิบายวา  นักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศที่ถูกตองจะมีลักษณะการควบคุมตนเองได
ดีกวานักเรียนที่มีความรูไมถูกตอง  จึงทําใหมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองตามไปดวย   

ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษาจากบิดามารดามีผล
ตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ศิริมา  ฟองคํา (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและแหลงความรูเร่ือง
เพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครราชสีมา  กลุมตัวอยาง  632  คน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนหญิงมีความรูความเขาใจในเรื่องเพศสูงกวานักเรียนชาย  นักเรียนที่อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาลหรือสุขาภิบาลมีความรูความเขาใจในเรื่องเพศสูงกวานักเรียนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาล  และนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นที่สูงกวามีความรูความเขาใจในเรื่องเพศสูงกวา
นักเรียนในระดับชั้นที่ต่ํากวา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ภารดี  บุญเพิ่ม (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาของ
ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน  ผลการศึกษาพบวา  ครอบครัวมีความรูเรื่องเพศศึกษาและเรื่องเพศใน
วัยรุนระดับปานกลาง  มีทัศนคติตอการสอนเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนระดับปานกลาง  สวนเนื้อหา
เพศศึกษาที่ครอบครัวสวนใหญสอนแกบุตรวัยรุน  คือ การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและ
กาลเทศะรอยละ  96.50  รองลงมาคือการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะรอยละ  
94.30  และเนื้อหาเพศศึกษาที่ครอบครัวสวนใหญไมสอนบุตรคือความตองการทางเพศและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อเบี่ยงเบนความตองการทางเพศรอยละ  53.90  รองลงมาคือการปองกันการตั้งครรภ
หรือการคุมกําเนิดรอยละ  38.40   

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง  400  คน  
จากประชากร  23,144  คน  ผลการศึกษาพบวา  ความรูเร่ืองเพศศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

อาภากรณ  เตชรัตน  (2546 : 78)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  368  คน           
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีความรูเรื่องเพศตางกันมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับดีจะมีพฤติกรรมทางเพศดีกวา
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นักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับปานกลาง  และนักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับปานกลางจะมี
พฤติกรรมทางเพศดีกวานักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับไมดี  

ระวีวรรณ  ดนัยดุษฎีกุล (2548, อางถึงใน ไทยรัฐ 2548: 16) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการละเวนเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ผลการศึกษาพบวา ความรูเร่ืองเพศเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธในกลุมวัยรุน      
โดยวัยรุนหญิงที่มีความรูเร่ืองเพศมากจะมีเพศสัมพันธลดลง เพราะรูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร สวนเพศชายพบวายิ่งมีความรูเร่ืองเพศมากขึ้นก็ยิ่งมีเพศสัมพันธมากขึ้น   

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ความรูเร่ืองเพศศึกษาเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน   

 
5.1.2 ความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 

ชุลีพร  อินทรไพบูลย  (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในเรื่องเพศของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมี
คานิยมในเรื่องเพศในเชิงบวก โดยนักเรียนหญิงมีคานิยมในเรื่องเพศในเชิงบวกมากกวานักเรียน
ชาย และพบวานักเรียนสายสามัญมีคานิยมในเรื่องเพศเชิงบวกสูงที่สุด สวนนักเรียนสายชาง
อุตสาหกรรมมีคานิยมในเรื่องเพศเชิงบวกต่ําที่สุด 

รัตนจินต  สุกเสงี่ยม (2536 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับเจตคติของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดในนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  สาขาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 3  โรงเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และ
สํานักงานการศึกษาเอกชน  ปการศึกษา  2534  ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง  753  คน    
ผลการศึกษาพบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานพบวารอยละ  
36.70  เห็นวาเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล  รอยละ  27.20  เห็นวาเปนเรื่องเสียหาย  รอยละ  22.00  ไมมี
ความคิดเห็น  และรอยละ  12.80  เห็นวาเปนเรื่องธรรมดา   

กฤตยา   อาชวนิจกุล  และ  วราภรณ  แชมสนิท  (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษา
เกี่ยวกับคานิยมและพฤติกรรมการซื้อบริการของวัยรุนไทย ผลการศึกษาพบวา วัยรุนชายไทยมี
ประสบการณทางเพศครั้งแรกกับเพื่อนมากกวาการซื้อประเวณี   และเห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดา
ในยุคสมัยปจจุบัน วัยรุนทั้งชายและหญิงสวนใหญมีเจตคติในเชิงยอมรับการมีเพศสัมพันธ แตมีวิธี
คิดที่แตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง คือ   

1. วัยรุนชายมองวา การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องที่ผูชายเปนฝายไดเปรียบ และได
ความสนุก  โดยฝายหญิงจะเปนผูที่ยอมรับสภาพที่ เสียเปรียบ  วัยรุนชายเห็นวาการสราง
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ความสัมพันธเปนการแสวงหาโอกาสทางเพศ ในขณะที่วัยรุนหญิงก็ตระหนักถึงความเสียเปรียบ
เมื่อเกิดปญหาขึ้น 

2. วัยรุนชายเห็นวาการมีประสบการณทางเพศเปนเรื่องนาภูมิใจ นาเปดเผย สวน
ในวัยรุนหญิงถือเปนเรื่องเสื่อมเสีย และเปนเรื่องไมควรเปดเผย 

3. วัยรุนชายไมคอยมีความตระหนักถึงปญหาที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ 
เชน การตั้งครรภของผูหญิง แตในวัยรุนหญิงจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของปญหาเหลานี้มากกวา
วัยรุนชาย 

4. เรื่องพรหมจารียของหญิงไทยนั้น พบวา วัยรุนชายและวัยรุนหญิงตางให
ความสําคัญกับเรื่องนี้นอยมาก แตไมใชวาเปนเรื่องที่หมดความสําคัญลงไปทีเดียว เพราะความเห็น
ของวัยรุนชายยังเลือกหญิงบริสุทธิ์มากกวา ถาหากจะตองสมรสดวย   

5. กระบวนการเรียนรูทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนชายที่มีอิสระทาง
เพศมากขึ้นกวาแตกอน แตกลับมีวิธีคิดเรื่องความสัมพันธกับหญิงยังคงรูปแบบเดิมๆ ทําใหวัยรุนมี
แนวโนมที่จะใชความรุนแรงทางเพศกระทําตอหญิง เชน ทําใหเพศหญิงตั้งครรภแลวไมรับผิดชอบ 
การลวนลามทางเพศ ตลอดจนถึงการขมขืน   

วรัญู  กุลดิลก  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จํานวน  300  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักศึกษาชายยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมากกวานักศึกษาหญิง  และ
นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส
มากกวานักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

พรรณี  ภาณุวัฒนสุข  และ  รัตนา  สําโรงทอง  (2542 : 205 – 216)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นในเรื่องเพศของวัยรุนในชุมชนคลองเตย  กลุมตัวอยาง  
377  คน  ทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบการศึกษา  ผลการศึกษาในเรื่องความคิดเห็นตอการมี
เพศสัมพันธกอนการแตงงาน  พบวา  วัยรุนรอยละ 29.40  หรือ 1 ใน 3  เห็นวาเปนเรื่องไมเสียหาย
และใหเหตุผลในการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานวาเปนการทดสอบรสนิยมกอนการแตงงาน  
และการมีเพศสัมพันธกับคูรักเปนเรื่องธรรมดา   

สรอยวลัย  สุขดา (2543 : 61)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับชั้นปที่  4   คณะ
ครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  478  คน  ผลการศึกษาพบวา  โดยรวม
นักศึกษามีคานิยมทางเพศในเชิงบวก  คิดเปนรอยละ  90.80  ซ่ึงไดแกเร่ืองดังตอไปนี้ “ผูชาย
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ตองการคูสมรสที่ เปนสาวพรหมจารีย  หญิงชายไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน    การมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานของหญิงไมเปนที่ยอมรับของสังคมไทย  การเสียตัวของหญิงถือเปนสิ่ง
เสียหาย  การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเปนส่ิงสําคัญ  และหญิงสาวที่ตั้งครรภเนื่องจากถูกขมขืน
ควรทําแทงไดหากหญิงนั้นยินยอม”  เปนตน  

อาภากรณ  เตชรัตน (2546 : 78)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  368  คน           
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีคานิยมทางเพศตางกันมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีคานิยมทางเพศระดับดี   มีพฤติกรรมทางเพศดีกวา
นักเรียนที่มีคานิยมทางเพศระดับปานกลาง  

ระวีวรรณ  ดนัยดุษฎีกุล (2548, อางถึงใน ไทยรัฐ 2548: 16) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการละเวนการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ผลการศึกษาพบวา เจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานในวัยรุนกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธ
แลวเชื่อวาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานไมใชเรื่องเลวราย เปนสิ่งที่ยอมรับได และไมใชเรื่อง
เสียหาย   

สกล  วรเจริญศรี  (2545 : 60)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนวัยรุน   กลุมตัวอยาง  708  คน  ผลการศึกษาพบวา  เจตคติที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ  
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน  โดยพบวา  นักเรียนวัยรุนมีเจต
คติที่มีตอพฤติกรรมทางเพศทั้งในดานความคิดความรูสึกที่มีตอเร่ืองเพศ  ดานความคิดความรูสึกที่
มีตอบทบาทชายหญิงเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และดานความคิดความรูสึกที่มีตอการมีเพศสัมพันธกอน
การสมรส  อยูในระดับปานกลาง  และมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
วัยรุน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อจําแนกตามเพศ  พบวา  เพศชายมีเจตคติที่มี
ตอพฤติกรรมทางเพศในระดับลบมากกวาเพศหญิง   

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอ
การมีเพศสัมพันธ เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ เสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน   

 
5.1.3 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

คูเปอรสมิท (Coopersmith 1984: 126) ไดศึกษาและสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ไดสรุปผลการศึกษาไววา บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําจะ
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เปนบุคคลที่เก็บตัว ไมชอบปรากฏตัวในที่ชุมชน สวนผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงจะเปน
พวกที่มีช่ือเสียง หรือเปนที่รูจักของคนทั่วไป 

สไตนเบอรก  ซิมมิเลส  และ  ลี  (Steinberg 1992; Zimiles and Lee.  1991,  อางถึง
ใน  สกล  วรเจริญศรี  2545 : 26)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกจากสถานศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองระดับต่ํา  
จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เปนปญหา  ไดแก  การตั้งครรภไมพึงประสงค  การมีเพศสัมพันธ
กอนการสมรส  การเสพสารเสพติด  การดื่มสุรา  และการมีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ  
นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมที่ เปนปญหาดังกลาวยังสัมพันธกับครอบครัวท่ีมีปญหาตางๆ   
ครอบครัวยากจน   ครอบครัวที่พอหรือแมเล้ียงดูคนเดียว   และครอบครัวที่พอแมแตงงานใหม 

ยุทธพงศ  วีระวัฒนตระกูล  และคณะ  (2541: 112 - 116) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภในวัยรุน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนสาเหตุใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศ ไดแก การมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสและการตั้งครรภนั้นเกิดจากการที่วัยรุนนั้นไมรูสึกวาตนเองมีคุณคา    
ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง    ตลอดจนเพื่อผูกมัดฝายชาย 

เวอรเนอร  วิลสัน  และ  เจย  (Werner – Wilson  &  Jay   1998,  อางถึงใน    จามรี  
ศรีรัตนบัลล  2543 : 35) ไดศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางทางเพศของวัยรุนมีผลตอเจตคติตอการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสของวัยรุน  และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
กอนการสมรสของวัยรุน   โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจํานวน   1,587  คน  ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยสวนบุคคลของวัยรุนชายในเรื่องการควบคุมตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีผล
ตอเจตคติการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมากกวาวัยรุนหญิง 

เมธีนี  กอนแกว (2546 : 84-93)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  ในจังหวัดภูเก็ต  กลุมตัวอยาง  341 คน  
ผลการศึกษาพบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนหญิง  และสามารถรวมทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนตางเพศของนักเรียนหญิงไดรอยละ 78.40  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยที่ความรูสึก
มีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนหญิงที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงมีแนวโนม
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศในระดับมาก  เนื่องจากความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สามารถสื่อใหเห็นบุคลิกภาพของบุคคลได  และมีความสําคัญตอบุคคลในการดําเนินชีวิตในสังคม
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ใหเปนปกติสุขดวยความเขมแข็ง  มีสุขภาพจิตดี  และสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น  จะสงผล
ใหมีแนวทางในการกลาแสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดมากยิ่งขึ้น   

สุรัตน  ผุลละศิริ (2547 : 92)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบริการบันเทิงในจังหวัด
สมุทรสงคราม  กลุมตัวอยาง  140 คน  ผลการศึกษาพบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจัยที่
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = -.229)  
แสดงวา  เมื่อพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบริการบันเทิงมีความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองสูง  จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่ํา 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน   

 
5.1.4 ทักษะการสอนตนเอง 

โคลโก  วัตสัน  และ  เฟาส  (Kolko,  Watson  and  Faust  1991 : 269-284,  อางถึง
ใน  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2535 : 311)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชเทคนิคการสอนตนเอง
รวมกับการสอน  การเสนอตัวแบบ  การแสดงบทบาทสมมติ  และการเสริมแรงเพื่อฝกทักษะดาน
ความปลอดภัย  และการปองกันอันตรายจากไฟใหกับเด็กที่มีอาการโรคจิต  จํานวน  24  คน  ซ่ึงมี
อายุระหวาง  4  ป  3  เดือน  ถึง  8  ป  1  เดือน  การทดลองไดสุมเด็กเขากลุมทดลอง  12  คน  และ
กลุมควบคุม  12  คน  กลุมทดลองไดรับการฝกโดยสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องไฟ  และฝก
ทักษะดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากไฟดวยเทคนิคตางๆ  ดังกลาวขางตน  สวน
กลุมควบคุมนั้นเด็กแตละคนจะไดรับการสนทนา  อภิปรายพูดคุยกับผูทดลองเกี่ยวกับการจุดไฟ  
และประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชไมขีดไฟ  ผลการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเร่ืองไฟฟามากกวากลุมควบคุม  จากการใหปฏิบัติจริงโดยการใช
ไมขีดไฟ  สามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  และจากการติดตามผลของผูปกครองภายหลัง
ถอดถอนโปรแกรมแลว  6  เดือน  ปรากฏวา  กลุมทดลองก็ยังมีความรูความเขาใจ  และมีทักษะดาน
ความปลอดภัยมากกวากลุมควบคุม 

สไนเดอร  และ  ไวท  (Snyder  and  White  1979 : 227-235,  อางถึงใน  สิรินทร    
ศรประสิทธิ์  2545 : 77)  ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการนําเทคนิคการสอนตนเองเพื่อลด
พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนในสถานพินิจ  ซ่ึงไดแก  พฤติกรรมไมเขาเรียน  ไมทํากิจกรรมที่
กําหนด  เสพสารเสพติด  กาวราว  ขโมย  และทําลายสิ่งของ  โดยใชเทคนิคการสอนตนเองควบคู
ไปกับการวางเงื่อนไขพฤติกรรมที่พึงประสงค  ทดลองกับกลุมวัยรุนที่มีอายุ  17  ป  จํานวน  15  คน  
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แบงออกเปน  3  กลุม  คือ  กลุมสอนตนเอง  กลุมฝกใหความตระหนักถึงความเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมผลรวม  และกลุมควบคุม  ทําการฝก  6  ครั้งๆ  ละ  45  นาที  สวนกลุมควบคุมไมมีการ
เขากลุมฝกใดๆ ทั้งสิ้น  ผลการศึกษาพบวา  กลุมสอนตนเองลดพฤติกรรมที่เปนปญหาทุกดานลง
มากกวากลุมฝกความตระหนักถึงความเชื่อมโยงของพฤติกรรมผลรวม  และกลุมควบคุม  ทั้งใน
ระยะทดลองและติดตามผล  6  สัปดาห 

สิรินทร  ศรประสิทธิ์  (2545 : 116-122)  ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่สงผล
ตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  372  คน             
ผลการศึกษาพบวา  ทักษะการสอนตนเองของนักเรียนหญิงอยูในระดับมาก  และทักษะการสอน
ตนเองกับพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .001  และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียน
หญิงไดรอยละ 57.00  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ซ่ึงแสดงวานักเรียนหญิงที่มีทักษะ
การสอนตนเองอยูในระดับมาก  มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงดวย   

เมธีนี  กอนแกว (2546 : 84 - 93)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  ในจังหวัดภูเก็ต  ผลการศึกษาพบวา  
การสอนตนเองของนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  และการสอนตนเองเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  และ
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงไดรอยละ  
78.40  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยที่การสอนตนเองกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนตางเพศมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนหญิงที่
มีการสอนตนเองในระดับมาก  มีแนวโนมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศในระดับ
มากเชนกัน   

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ทักษะการสอนตนเองเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เสี่ยงของเด็กและวัยรุน   

 
5.1.5 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

กฤตยา  อาชวนิจกุล  และ  วราภรณ  แชมสนิท (2538: บทคัดยอ)    ไดศึกษา
เกี่ยวกับคานิยมและพฤติกรรมการซื้อบริการของวัยรุนไทย ผลการศึกษาพบวา กลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ตอความรูเร่ืองเพศ และทําใหเกิดความตองการอยากลองมีประสบการณทางเพศตามแบบเพื่อน 
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วัยรุนชายไทยมีประสบการณทางเพศครั้งแรกกับเพื่อนมากกวาการซื้อประเวณี และเห็นวาเปนเรื่อง
ปกติธรรมดาในยุคสมัยปจจุบัน   

ปฐม  นวลคํา  และอิทธิพล  มูลฟอง  (2543,  อางถึงใน  สกล วรเจริญศรี 2545 :29)  
ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดแมฮองสอน  กลุมตัวอยาง  357  คน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยใน
ดานการใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อน ไดแก  กิจกรรมในวันหยุดเรียน  และกิจกรรมหลังเลิกเรียน  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    

สกล  วรเจริญศรี  (2545 : 62)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนวัยรุน  กลุมตัวอยาง  708  คน  ผลการศึกษาพบวา  การใชเวลาวางรวมกับกลุม
เพื่อน  เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยพบวานักเรียนวัยรุนใชเวลาวางมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยใชเวลา
วางรวมกับกลุมเพื่อนเดินเลนตามหางสรรพสินคามากที่สุด   รองลงมาคือรองเพลงรวมกับเพื่อน  
ไปเที่ยวบานเพื่อน  ดูภาพยนตร  ทํากิจกรรมของโรงเรียน  ชมคอนเสิรต  สังสรรคกับเพื่อนๆ ตาม
สถานบันเทิง  เที่ยวตางจังหวัด  และเลนกีฬา  โดยเพศชายใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อนมากกวา  
เพศหญิง  ซ่ึงผลจากการศึกษาการใชเวลารวมกับกลุมเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนวัยรุน 

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง  400  คน  
ผลการศึกษาพบวา   การทํากิจกรรมของกลุมเพื่อนที่คบ   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุน   และเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน   
 
5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล 

5.2.1 ระดับชวงชั้นท่ีเรียน  

การศึกษาถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เพราะจะมี
ผลในการพัฒนาความรูความสามารถในดานตางๆ  การศึกษาจึงเปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความรูและ
ประสบการณการเรียนรูของบุคคล  ตลอดจนความคิด  ความเชื่อ  และพฤติกรรมการแสดงออกที่
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แตกตางกันออกไป  ผูที่มีการศึกษาสูงยอมแสวงหาความรูและรูจักใชบริการตางๆ มากกวาผูที่มี
การศึกษานอย  และผูที่มีการศึกษานอยจะมีขอจํากัดในการแกไขปญหา  ซ่ึงระดับชวงชั้นที่เรียนจะ
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับระดับความรูของบุคคล  และเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เส่ียงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน  ตามงานวิจัยตางๆ ที่ไดศึกษามา  ดังนี้   

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539: 79 - 80) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัย
ที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร 
กลุมตัวอยาง 434 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นที่ตางกัน 
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียนวัยรุนชาย  

ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539: 93) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง 
286 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ศิริมา  ฟองคํา ( 2541 : 77 - 78)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและแหลงความรูเร่ืองเพศ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในจังหวัดนครราชสีมา  กลุมตัวอยาง  632  คน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน  มีความรูความเขาใจในเรื่องเพศ
แตกตางกัน  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีความรูความเขาใจในเรื่องเพศสูงกวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ทวีวรรณ  ชาลีเครือ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศสัมพันธและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน ในโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยาง 419 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับชั้นการศึกษามี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

จามรี  ศรีรัตนบัลล  (2543: บทคัดยอ)   ไดศึกษาเกี่ยวกับเจตคติทางบวกตอการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ระดับชั้นเรียนและเพศของนักเรียนสงผลรวมกันตอ
คะแนนเจตคติทางบวกตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคะแนน
เจตคติทางบวกตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของเพศชายสูงขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
สวนคะแนนเจตคติทางบวกตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของเพศหญิงต่ําลงตามระดับชั้น
เรียนที่สูงขึ้น 
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อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยาง  400  คน  
ผลการศึกษาพบวา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

อาภากรณ  เตชรัตน  (2546 : 78)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  368  คน           
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  มี
คะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6    

ณัฐพร  สายพันธุ (2546 : 50)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value <  .05)  คือ  ระดับชั้นป  โดยผูที่อยูใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงจะมีโอกาสมี เพศสัมพันธมากกว า ผูที่ อยู ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3.0  เทา   

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  ระดับชั้นที่เรียน  เปนปจจัยหนึ่งที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียนตางกัน
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  

 
5.2.2 การสังกัดโรงเรียน 

การสังกัดโรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาเลาเรียนอยูในปจจุบันมีอยูหลายลักษณะ  
ซ่ึงจะแตกตางกันออกไปตามระบบการจัดการเรียนการสอนและการคัดเลือกนักเรียนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระบบหรือนอกระบบ  การศึกษาของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน  การศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพ  หรือการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสังกัดการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยตางๆ  เปนตน  การสังกัด
โรงเรียนตางๆ  เหลานี้  จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในโรงเรียนในสังกัดที่แตกตางกัน  
เชน  โรงเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยตางๆ  จะคัดเลือกเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีตั้งใจเรียน  และสวนใหญจะมีพฤติกรรมที่สนใจการเรียนเปนหลัก  ซ่ึงอาจจะ
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แตกตางจากโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ    ดังนั้นการสังกัดโรงเรียนอาจมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงในดาน
ตางๆ ที่แตกตางกันได  โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ตามงานวิจัยตางๆ ที่ไดศึกษามา  ดังนี้ 

ชุลีพร  อินทรไพบูลย (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
เร่ืองเพศของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีคานิยม
ในเรื่องเพศในเชิงบวก โดยนักเรียนหญิงมีคานิยมในเรื่องเพศในเชิงบวกมากกวานักเรียนชาย และ
พบวานักเรียนสายสามัญที่สังกัดกรมสามัญศึกษามีคานิยมในเรื่องเพศเชิงบวกสูงที่สุด สวนนักเรียน
สายชางอุตสาหกรรมที่สังกัดกรมอาชีวศึกษามีคานิยมในเรื่องเพศเชิงบวกต่ําที่สุด 

อุมาภรณ  ภัทราวาณิชย  (2537: 65 - 66) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางวัฒนธรรมที่มี
ผลตอพฤติกรรมทางเพศที่ไม เสี่ยงของวัยรุน  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  และ
ระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา วัยรุนชายหญิงในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมที่มีทัศนคติตอ
โรคเอดส และทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยไปทางลบมากกวากลุมอ่ืนๆ   

กุลยา  สุหรายพรหม (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสาย
อาชีพในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนชายทั้งสายอาชีพและสาย
สามัญเคยมีเพศสัมพันธกับเพื่อนหญิงหรือคูรักรอยละ 25.00  โดยรอยละ  6.90  ของนักเรียนชาย
สายสามัญ  และรอยละ  19.40  นักเรียนชายสายอาชีพ  มีจํานวนคูนอนที่เคยมีเพศสัมพันธตั้งแต  3  
คนขึ้นไป  ซ่ึงรอยละ  16.60  จะมีการใชถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียว  และรอยละ  9.20  ไมเคยใช
ถุงยางอนามัยเลย  นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ   
รอยละ  17.60  แตมีการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเพียงรอยละ 11.90  โดยพบวานักเรียนสายอาชีพจะ
มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่เส่ียงตอการติดเชื้อโรคเอดสสูงกวานักเรียนสายสามัญ  นอกจากนี้
ยังพบวาการดื่มสุราของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติด
เชื้อโรคเอดสดานการรวมเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยนักเรียนชายและนักเรียน
หญิงสายอาชีพจะมีการดื่มสุรามากกวานักเรียนสายสามัญ  และนักเรียนสายอาชีพทั้งชายและหญิงมี
พฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหร่ีชนิดยัดไสมากกวานักเรียนสายสามัญ   นั่นคือนักเรียนสายอาชีพ
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงกวานักเรียนสายสามัญ 

วรัญู  กุลดิลก (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส
มากกวานักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ   
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ศิริกุล  อิศรานุรักษ  และ  วรรณา  เตชวณิชยพงศ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา
ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนอายุ 16–24 ป  ที่กําลังศึกษาใน
สถานศึกษา  พ.ศ.2532–2542  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรียอมรับการมี
เพศสัมพันธกอนการแตงงานมากขึ้น   โดยเพศชายยอมรับในสัดสวนที่สูงกวาเพศหญิง   ประวัติ
การมีเพศสัมพันธจะแตกตางกันในการศึกษาแตละครั้ง(เพศชายรอยละ 38.70 - 58.20  และใน     
เพศหญิงรอยละ 18.30-24.00)  สวนนักเรียนชายสายอาชีวศึกษา  มีทัศนคติยอมรับตอการมี
เพศสัมพันธมากขึ้นเชนกัน  และประวัติการมีเพศสัมพันธของกลุมนี้  พบวา  เพศชายรอยละ 17.90 - 
68.50  เพศหญิงรอยละ  3.70 - 15.00  สวนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  การยอมรับ
การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานแตกตางในการศึกษาแตละครั้ง (เห็นดวยรอยละ 24.40 -  60.10)  
และการมีเพศสัมพันธในกลุมนี้ต่ํากวาเมื่อเทียบกับ  2  กลุมแรก  

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  การสังกัดโรงเรียน  เปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  ดังนั้นผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีการสังกัดโรงเรียน
ตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

 
5.2.3 ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง 

กลุมเพื่อนนับวาเปนกลุมที่ อิทธิพลตอการสรางคานิยม  ลักษณะนิสัย  และ
พฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน  ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนตองการการยอมรับจากเพื่อน  ตองการใหเพื่อนชื่น
ชมและชอบพอ  ดังนั้นวัยรุนจึงมีพฤติกรรมคลอยตามกลุมเพื่อนไดงายเมื่อถูกชักจูง  โดยเฉพาะการ
มีเพื่อนสนิทใกลชิดกัน  นาจะเปนเหตุสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ไดมากขึ้น  โดยมีงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคบเพื่อน  ดังนี้   

ประภาพร  โอภาสสวัสดิ์  (2538: 60)   ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยาง 600 คน ผลการศึกษา
พบวา การมีคูรักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่
มีคูรักมีพฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนที่ไมมีคูรัก   

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  จากกลุมตัวอยาง  400  
คน  ผลการศึกษาพบวา  ลักษณะเพื่อนสนิทที่คบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  
และกลุมเพื่อนที่คบเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05   
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เพ็ญศิริ  วิศิษฐพลชัย (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรู  ทัศนคติและ
ปจจัยบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งของจังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา  กลุม
ตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 11.30  คูเพศสัมพันธสวนใหญเปนเพื่อน/แฟนถึงรอยละ 61.80  
ไมไดสวมถุงยางอนามัยรอยละ 58.80  เคยตั้งครรภ/คูเพศสัมพันธตั้งครรภรอยละ  8.20  และมีการ
ทําแทงทุกรายที่มีการตั้งครรภ   

สิรินทร  ศรประสิทธิ์  (2545 : 118)  ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  372  คน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนหญิงที่มีประสบการณการคบเพื่อนชายแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนหญิงที่มี
ประสบการณการคบเพื่อนชายแบบเพื่อน  มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวา
นักเรียนหญิงที่มีประสบการณการคบเพื่อนชายมากกวาแบบเพื่อน   

ณัฐพร  สายพันธุ (2546 : 46)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  ผลการศึกษาพบวา  บุคคลที่มีเพศสัมพันธดวยครั้งแรกจะ
เปนคนรักหรือแฟนรอยละ 79.40  มีสาเหตุเพราะความรักความเสนหารอยละ 39.00  และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value < .05)  คือ  
ลักษณะของกลุมเพื่อน  โดยผูที่มีเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง  จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธมากกวา
ผูที่มีเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา  2.5  เทา  

เจนจิรา  สุขเกื้อ (2546 : 81)  ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของทักษะชีวิตตอพฤติกรรม
การปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  กลุมตัวอยาง  234  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนหญิงที่มีประสบการณในการคบเพื่อนชายแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการมี
เพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนหญิงที่มีประสบการณ
ในการคบเพื่อนชายแบบเพื่อน  มีพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนหญิงที่มี
ประสบการณในการคบเพื่อนชายมากกวาแบบเพื่อน   

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา   ประสบการณในการคบเพื่อนตาง
เพศเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
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ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มี
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิงตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

 
5.2.4 เงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 

จํานวนเงินที่ไดรับ  จะเปนตัวบงชี้ถึงสภาวะฐานะทางเศรษฐกิจ  และมีผลตอการ
ดํารงชีวิตของวัยรุน  ถาไดรับเงินในจํานวนที่สูงจนเหลือพอที่จะนําไปใชจายในกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจากการใชจายในกิจวัตรประจําวัน  เชน  การเที่ยวตามสถานเริงรมย  หรือคาใชจายเพื่อ
พฤติกรรมทางเพศ  ซ่ึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือนสูงจะมีผลตอการมีพฤติกรรมทางเพศ
เชนกัน  ตามงานวิจัยที่ไดศึกษามา  ดังนี้   

จุฑามาศ  นุชนารถ (2531 : 74 - 77)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการ
คุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุม
ตัวอยาง  836  คน  ผลการศึกษาพบวา  รายไดที่ไดรับมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียน  โดยนักเรียนที่มีรายไดมากกวาจะเคยมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีรายไดนอยกวา  
โดยยิ่งไดรับเงินเปนคาใชจายสูง  อัตราการมีเพศสัมพันธก็ยิ่งสูงขึ้นดวย 

ศุภจรี  วจีภิวัฒน (2533: 92 - 97) ไดศึกษาเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ ประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและโรคเอดส โดยศึกษาในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา เงินคาใชจายที่นักเรียนไดรับมีความสัมพันธกับการมี
ประสบการณทางเพศ โดยนักเรียนชายที่ไดรับเงินคาใชจายมากจะมีประสบการณทางเพศสูงกวา
นักเรียนชายที่ไดรับเงินคาใชจายนอย 

อังสนา  บุญธรรม (2535 : 102)  ไดศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เขตชนบทกับเขตเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  กลุมตัวอยาง  1,752  คน  ผลการศึกษาพบวา  รายไดที่นักเรียนไดรับเปนตัวแปรอสิระ
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสได  
โดยเฉพาะในนักเรียนชายที่มีรายไดสูง 

อัญชลี  คตินุรักษ (2535 : 69)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงตอการติด
เช้ือเอดสของนักเรียนชายวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุมตัวอยาง 
1,094  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธมากกวาครึ่งคือรอยละ 63.00  อายุ
เฉล่ียของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก  16.7  ป  อายุต่ําสุดของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกคือ  12  ป     
มีเพศสัมพันธกับหญิงที่ไมใชหญิงขายบริการทางเพศมากที่สุดรอยละ  52.90  และยังพบวานักเรียน
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วัยรุนที่มีรายไดตอเดือนสูงกวาจะมีประสบการณทางเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุนที่มีรายไดตอ
เดือนต่ํา  

ประภาพร  โอภาสสวัสดิ์  (2538 : 58)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยาง  600  คน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยนักเรียนที่ไดรับคาใชจายมากมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวานักเรียนที่
ไดรับคาใชจายนอยกวา   

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539: 79 - 80) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัย
ที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร 
กลุมตัวอยาง 434 คน ผลการศึกษาพบวา รายไดที่นักเรียนวัยรุนชายไดรับ มีความสัมพันธตอการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียนวัยรุนชาย  

สรอยวลัย  สุขดา (2543: 68) ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่ไดรับคาใชจายรายเดือน
ระหวาง 3,001 – 4,000 บาท จะมีจํานวนผูมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในดานการเที่ยวสถานเริงรมย 
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล การใชส่ือกระตุนความรูสึกทางเพศสูงกวากลุมที่ไดรับ
คาใชจายรายเดือนกลุมอ่ืนๆ 

อนงค  ชีระพันธุ (2544 : 158)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  จากกลุมตัวอยาง  400  
คน  ผลการศึกษาพบวา  คาใชจายที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545 : 94)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย  กลุมตัวอยาง  369  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนที่แตกตางกัน  
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนระหวาง 1,000 – 2,000  บาทตอเดือน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธมากกวา  นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาทตอเดือน  
( X  = 1.8861, X  = 1.6869)  ตามลําดับ  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตาง  

ณัฐพร  สายพันธุ (2546 : 49)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  ผลการศึกษาพบวา  ความเพียงพอของรายไดเปนปจจัยที่มี
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ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value <  .05)   โดยผูที่มี
ความเพียงพอของเงินที่ไดรับในแตละเดือน   จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธมากกวาผูที่มีเงินไมเพียงพอ
ใชจายในแตละเดือน  0.5  เทา  

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  เงินไดที่ไดรับเปนคาใชจายตอ
เดือนเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีเงินที่
ไดรับเปนคาใชจายตอเดือนตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

 
5.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการเรียน  เปนสิ่งที่สามารถจะบงบอกถึง
พัฒนาการดานการเรียนรู  สติปญญา  และอาจจะเปนส่ิงที่บงบอกถึงพฤติกรรมการแสดงออกของ
วัยรุนไดเชนกัน  เชน  วัยรุนที่มีผลการเรียนต่ํา จะมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในดานตางๆ  เชน  
พฤติกรรมทางเพศ  ความกาวราว  ความรุนแรง  โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน  ตามงานวิจัยที่ไดศึกษามา  ดังนี้   

อรอุษา  จันทรวิรุจ (2544: 118) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนต่ํามีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   

ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545 : 94)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธที่แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2.01 – 4.00  ( X  = 1.9574, X  = 1.6318)  ตามลําดับ   

สิรินทร  ศรประสิทธิ์ (2545 : 118) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  372  คน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนหญิงที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 โดยนักเรียนหญิงที่มีคะแนนผลการเรียน
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เฉลี่ยมากกวา  2.50  ขึ้นไป  มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงกวานักเรียนหญิงที่มี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.50  

อาภากรณ  เตชรัตน (2546 : 78)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยาง  368  คน           
ผลการศึกษาพบวา    นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในคะแนนเฉลี่ย
ในระดับดี  คือมีคะแนน  3.00 – 4.00 ( X  = 1.68)  จะมีพฤติกรรมทางเพศดีกวานักเรียนที่มีคะแนน
เฉล่ีย 2.00 – 2.99 ( X  = 1.68)  และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.99 ( X  = 1.68)     

เจนจิรา  สุขเกื้อ (2546 : 80-81)  ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของทักษะชีวิตตอ
พฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จังหวัดกาญจนบุรี  กลุมตัวอยาง  234  คน   
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการมี
เพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนหญิงที่มีผลการเรียน
เฉล่ียมากกวา 3.00  มีพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนหญิงที่มีผลการเรียน
เฉล่ียต่ํากวา 2.00     

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเปนปจจัยหนึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

 
5.2.6 ลักษณะการพักอาศัย 

ลักษณะการพักอาศัยเปนปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่อาจสงผลตอพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุนได  เนื่องจากวัยรุนที่พักอาศัยอยูตามหอพัก  บานเชาตามลําพัง  หรืออยูกับเพื่อน  
จะมีความเปนอิสระในการดํารงชีวิต  มีโอกาสที่จะออกไปขางนอกหรือเที่ยวเตรกับเพื่อนมากกวา
วัยรุนที่อยูกับบิดามารดา หรือผูปกครอง  ที่จะคอยดูแลวากลาวตักเตือนเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม  เพราะครอบครัวเปนสถาบันแรกในการอบรมเลี้ยงดู  วางรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน  การที่วัยรุนไดพักอาศัยอยูกับบิดามารดาอยางปกติสุข  จะทําให
วัยรุนไดรับการดูแลเอาใจใสทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  มีพัฒนาการที่เหมาะสม   แตถาวัยรุนมี
สภาพครอบครัวที่ไมสมบูรณ  หรือมีการพักอาศัยอยูตามหอพัก  บานเชา  ก็จะมีผลตอการใชชีวิต
ของวัยรุนไดเชนกัน  โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ  ตามผลการวิจัยที่ไดศึกษามา  ดังนี้   
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ศุภจรี  วจีภิวัฒน (2533 : 92 - 97)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความรู  ทัศนคติ  ประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและโรคเอดส  ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ในเขตกรุงเทพมหานคร   
กลุมตัวอยาง  357  คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดาจะมี
ประสบการณทางเพศสูงกวานักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดามารดา   

อัญชลี  คติอนุรักษ  (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียง
ตอการติดเชื้อโรคเอดสในนักศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
กลุมตัวอยาง 1,094 คน ผลการศึกษาพบวา การพักอาศัยมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   กลาวคือ   นักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธสวนใหญจะ
พักหอพัก   บานเชา   หรือบานเพื่อน   มากกวานักศึกษาที่พักอยูกับบิดา มารดา หรือญาติ   

มัว  และ  โรเซนเทล (Moore and Rosenthal 1993: 65) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา การที่สัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ขาดความใกลชิด     
ขาดการสนับสนุนแนะนําจากบิดามารดาจะทําใหบุตรมีกิจกรรมทางเพศโดยเฉพาะในเรื่องการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539 : 79 - 80)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัด
สุรินทร  กลุมตัวอยาง  434  คน  ผลการศึกษาพบวา  ที่พักของนักเรียนวัยรุนชายมีความสัมพันธตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   กลาวคือ  นักเรียนที่
อยูหอพักจะเคยมีเพศสัมพันธมากที่สุดคือรอยละ  48.30  รองลงมาคือนักเรียนที่เชาบานอยูและ
นักเรียนที่พักอยูกับบิดามารดา/ผูปกครองจะเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 23.10 เทากัน 

ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : 84 - 130)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา  กลุมตัวอยาง  
286  คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางที่มีสภาพที่อยูอาศัยตางกัน  มีคะแนนพฤติกรรมทางเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กลาวคือ  การแสดงออกในเรื่องเพศของกลุม
ตัวอยางที่อยูบานเชาจะมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศมากที่สุด  รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่อยู
หอพัก  และบานของครอบครัวตนเอง 

ดารุณี  ภูษณสุวรรณศรี (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธกอนสมรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา .05   
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วรัญู  กุลดิลก (2541: 122) ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ
กอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 300 คน ผลการ 
ศึกษาพบวา สถานที่พักอาศัยของนักศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอน
การสมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ไมไดพักอาศัยกับบิดามารดายอมรับ
ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมากกวานักศึกษาที่พักอาศัยกับบิดามารดา   

กาเลมบุส  (Galambos  1998 : Abstract,  อางถึงใน  สกล  วรเจริญศรี  2545 : 27)  
ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน  ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนที่มีอายุ 
18 - 19  ป  ที่ไมไดพักอาศัยอยูกับบิดามารดามีพฤติกรรมเสี่ยง  ไดแก  การสูบบุหร่ี  ดื่มเหลา  การมี
เพศสัมพันธโดยเปลี่ยนคูนอนหลายคู  และการมีเพศสัมพันธโดยเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมากกวาวัยรุนที่พักอาศัยอยูกับบิดามารดา 

ณัฐพร  สายพันธุ (2546 : 50)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร  กลุมตัวอยาง  760  คน  ผลการศึกษาพบวา  ระดับชั้นปและลักษณะการพักอาศัยใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพักอาศัยลําพัง  จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธมากกวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและพักอาศัยกับบิดามารดาผูปกครอง  3.0  เทา  

จากงานวิจัยตางๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  ลักษณะการพักอาศัย  เชน  การ
พักอาศัยอยูในหอพัก  บานเชา  หรือบานเพื่อน  เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนวัยรุนชาย
ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธแตกตางกัน  

และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน  ซ่ึงผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่เปน
ปญหาของตัววัยรุนเอง  รวมไปถึงครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ซ่ึงมีแนวโนมที่จะรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นในสังคมไทย  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางจิตวิทยาตางๆ ที่เกี่ยวของ  อันไดแก  
ความรูเรื่องเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  มาทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง
ในการปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนตอไป  รวมไปถึงการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคล   อันไดแก   ระดับชวงชั้นที่ เ รียน   การสังกัดโรงเรียน  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
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และลักษณะการพักอาศัยที่ตางกัน  จะมีผลทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกันหรือไม  โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ไวดังนี้   

 
 

                  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  3 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual   Framework) 

พฤติกรรมเสี่ยง 
ตอการมีเพศสัมพันธ 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. ระดับชวงชัน้ที่เรียน 
2. การสังกัดโรงเรียน 
3. ประสบการณในการคบเพือ่นหญิง 
4. เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. ลักษณะการพักอาศัย 
 

 
1. ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
2. ความคิดเหน็ที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ 

3. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4. ทักษะการสอนตนเอง 
5. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวยัรุนชาย ในอําเภอไทรโยค จังหวดั
กาญจนบุรี ซ่ึงดําเนินการศึกษาวิจยัในกลุมนักเรียนชายทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับชวงชัน้ที่ 3 และชวง
ช้ันที่ 4 โดยในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ไดใชระเบียบวิธีดาํเนินการวิจยัดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
4. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนครบทั้ง
ในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจําปการศึกษา  
2549  จํานวน  3  โรงเรียน  มีจํานวนนักเรียนชายทั้งส้ิน  840   คน  ประกอบดวย  นักเรียนวัยรุนชาย
จากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  จํานวน  353  คน  โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จํานวน  266  
คน   และโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  จํานวน   221  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยู

ในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ปการศึกษา 2549  
จํานวน  271  คน  ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรของ  ยามาเน 
(Yamane 1973  : 725,  อางถึงใน  ประคอง กรรณสูตร 2542  : 10 - 11)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  
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95  สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ  5   และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามโรงเรียนและชั้นเรียน   
โดยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสุมตัวอยาง  ดังตอไปนี้   

ขั้นที่  1  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยการคํานวณจากสูตรของ  ยามาเน 
(Yamane  1973 : 725,  อางถึงใน  ประคอง  กรรณสูตร  2542  : 10 - 11)  ดังนี้ 

n    =       N 
         1+N (e) 2 
n    =    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N    =    ขนาดของกลุมประชากร 
e    = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ยอมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95   
แทนคาในสูตร  n    =              840 

            1 + 840 (.05)2 
n    =       271   

ดังนั้น   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง  จํานวน   271 คน  
ขั้นที่  2 สุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวน

ประชากรของโรงเรียนและชั้นป และสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลาก ตามตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน แบงตามระดับชั้น
การศึกษา แยกตามรายโรงเรียน ดังนี้   

 
จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตวัอยาง (คน) โรง 

เรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
1 97 77 84 39 21 35 353 31 25 27 13 7 11 114 
2 69 68 70 18 17 24 266 22 22 23 6 5 8 86 
3 55 50 47 31 19 19 221 18 16 15 10 6 6 71 

รวม 221 195 201 88 57 78 840 71 63 65 29 18 25 271 
หมายเหตุ          โรงเรียน   1   หมายถึง   โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา                   

โรงเรียน   2   หมายถึง   โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา    
โรงเรียน   3   หมายถึง   โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต   
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   มีดังตอไปนี้   
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

2.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก   
2.1.1.1 ระดับชวงชั้นที่เรียน แบงเปน  

-  ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
-  ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) 

2.1.1.2 การสังกัดโรงเรียน แบงเปน 
-  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
-  สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

2.1.1.3 ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง   แบงเปน 
-  แบบคนรักหรือแฟน 
-  แบบเพื่อน 

2.1.1.4 เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน แบงเปน   
-  นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท   
-  1,001 - 2,000 บาท 
-  2,001 บาทขึ้นไป 

2.1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน   
-  เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 
-  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 - 3.00 
-  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 - 4.00 

2.1.1.6 ลักษณะการพักอาศัย แบงเปน 
-  พักอาศัยอยูกับบิดา มารดา 
-  พักอาศัยอยูกับบิดา หรือมารดา 
-  พักอาศัยอยูกับญาติ/ผูปกครอง 
-  พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 

2.1.2 ความรูเร่ืองเพศศึกษา   
2.1.3 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ   
2.1.4 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
2.1.5 ทักษะการสอนตนเอง   
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2.1.6 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมี
สวนประกอบเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบดวยขอมูล  7 สวนดังนี้   

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่
กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงเปน
ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับ  ระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  
เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และลักษณะการพักอาศัย โดยเปน
แบบสอบถามในลักษณะใหเลือกตอบและเติมคําในชองวาง  จํานวน   6  ขอ   

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองเพศศึกษา (Knowledge  on  Sex  Education)  
ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  โดย
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ  เนื้อหาจะครอบคลุมและสอดคลองกับหนังสือเรียนในกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน      
สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปนแบบทดสอบความรู  มีจํานวน  4  ตัวเลือก   
ซ่ึงมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด  จํานวน  20  ขอ  แบบสอบถาม
ทั้งหมดมี  4  ดาน  คือ   

ดานชีววิทยา    มีขอคําถาม   จํานวน   5   ขอ 
ดานสุขวิทยา    มีขอคําถาม   จํานวน   4   ขอ 
ดานจิตวิทยา    มีขอคําถาม   จํานวน   5   ขอ 
ดานสังคมวิทยา   มีขอคําถาม   จํานวน   6   ขอ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบในแบบสอบถามความรูเร่ืองเพศศึกษา  ดังนี้   
ตอบถูก  ใหคะแนนเทากบั    1   คะแนน   
ตอบผิด  ใหคะแนนเทากับ    0   คะแนน   
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของความรูเร่ืองเพศศึกษาของกลุม

ตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม  โดยใชคาเฉล่ีย ( X )  และคาสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประยุกตตามแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และอุษาวดี จันทรสนธิ 
(2537: 46 - 47) โดยมีเกณฑดังนี้   

คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ( X - 1S.D.) คะแนน  นักเรียนมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับ
นอย 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง ( X  ± 1S.D.) คะแนน  นักเรียนมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา ( X  + 1S.D.) คะแนน  นักเรียนมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับ
มาก 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  (Right  
Opinion  toward  Sexual  Behavior)  ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูใน
ระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  ซ่ึงเปนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ   

จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  มีทั้งหมด  20  ขอ  
โดยประกอบดวยขอคําถามเชิงบวก  5  ขอ  และขอคําถามเชิงนิเสธ  15  ขอ  ใหเลือกตอบเพียง  1  
ตัวเลือก  เปนขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแบบวัดความคิดเห็นของ  ลิเคิรท (Likert  scale)  
ลักษณะแบบสอบถามจะเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  มี  5 ระดับ  ดังนี้   

เห็นดวยมากที่สุด  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ   
มากที่สุด 

เห็นดวยมาก  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก 
เห็นดวยปานกลาง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ  

ปานกลาง 
เห็นดวยนอย  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย 
เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น

ในระดับนอยที่สุด  หรือไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ซ่ึงเปน

ขอคําถามเชิงบวก  และขอคําถามเชิงนิเสธ  ดังนี้   
                         ขอคําถามเชิงบวก  ขอคําถามเชิงนิเสธ 

เห็นดวยมากที่สุด    ให   5   คะแนน     1   คะแนน 
เห็นดวยมาก   ให   4   คะแนน     2   คะแนน 
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เห็นดวยปานกลาง  ให   3   คะแนน     3   คะแนน 
เห็นดวยนอย   ให   2   คะแนน     4   คะแนน 
เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย ให   1   คะแนน     5   คะแนน  
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี

เพศสัมพันธของกลุมตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ  
เบส (Best 1981: 179 - 184)   ดังนี้    

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยู
ในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยู
ในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยู
ในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยู
ในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยู
ในระดับมากที่สุด 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self - esteem) ของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  ใน  4  ดาน  
คือ  การยอมรับตนเอง  การไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  การไดรับการยอมรับจากครู  และการ
ไดรับการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง  โดยผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีทั้งหมด  39  ขอ  โดย
ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด  ไมมีขอคําถามที่เปนเชิงนิเสธ   เปนขอคําถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบสอบถามวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ  คูเปอรสมิธ (Coopersmith 
SEI : Self Esteem Inventory For Student)  ลักษณะแบบสอบถามจะเปนการวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี้   

เปนจริงมากที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด 

เปนจริงมาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก 
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เปนจริงปานกลาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
ปานกลาง 

เปนจริงนอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย 
เปนจริงนอยที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม

นอยที่สุด 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ซ่ึงเปนขอคําถามในเชิง

บวกทั้งหมด  มีดังนี้   
เปนจริงมากที่สุด    ให 5   คะแนน   
เปนจริงมาก   ให 4   คะแนน   
เปนจริงปานกลาง  ให 3   คะแนน   
เปนจริงนอย   ให 2   คะแนน   
เปนจริงนอยที่สุด   ให 1   คะแนน    
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ

กลุมตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ  เบส (Best 
1981: 179 - 184)   ดังนี้    

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ       
นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ       

ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ        

มากที่สุด 
สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง(Self - Instruction Skills)   ของ

กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  โดย
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง  มีทั้งหมด  19  ขอ   ประกอบดวยขอ
คําถามเชิงบวก  จํานวน  18  ขอ  และขอคําถามเชิงนิเสธ   จํานวน  1  ขอ  เปนขอคําถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามคํานิยามปฏิบัติการของการวิจัยในครั้งนี้  ลักษณะแบบสอบถามจะเปนการวัดแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี้   
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มีการปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติไดเปนประจํา       
ทุกครั้ง  และสม่ําเสมอ 

มีการปฏิบัติบอยคร้ัง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติไดเปนสวนมาก  
บอยครั้ง  แตไมถึงกับปฏิบัติทุกครั้ง  

มีการปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติไดเปนบางครั้ง  หรือ
ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง  

มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติไดเปนสวนนอย  
นานๆ คร้ัง  หรือ  มักจะไมคอยปฏิบัติ 

ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติไดเลยสักครั้งเดียว 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง  ซ่ึงเปนขอคําถามเชิงบวก  

และขอคําถามเชิงนิเสธ   ดังนี้   
                   ขอคําถามเชิงบวก         ขอคําถามเชิงนิเสธ 

มีการปฏิบัติเปนประจํา ให 5   คะแนน  1   คะแนน 
มีการปฏิบัติบอยครั้ง   ให 4   คะแนน  2   คะแนน 
มีการปฏิบัติบางครั้ง   ให 3   คะแนน  3   คะแนน 
มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง ให 2   คะแนน  4   คะแนน 
ไมเคยปฏิบัติ    ให 1   คะแนน  5   คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของทักษะการสอนตนเองของกลุม

ตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ  เบส (Best 1981: 
179 - 184)   ดังนี้    

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงนักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงนักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงนักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงนักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงนักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมากที่สุด 
สวนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม (Social  Activities)  ของ

กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  โดย
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  มีทั้งหมด  18  ขอ  โดย
ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด  ไมมีขอคําถามที่เปนเชิงนิเสธ   เปนขอคําถามที่ผูวิจัยสราง
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ขึ้นตามแบบวัดพฤติกรรมของ  ลิเคิรท (Likert scale)  ลักษณะแบบสอบถามจะเปนการวัดแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี้   

มีการปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนประจํา  ทุกครั้ง  
และสม่ําเสมอ 

มีการปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนมาก  บอยครั้ง 
มีการปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  หรือ

ปฏิบัติบาง  ไมปฏิบัติบาง   
มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนนอย  

นานๆ คร้ัง 
ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติเลยสักครั้งเดียว   
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมทางสังคม    ซ่ึงเปน

ขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด  ดังนี้   
ปฏิบัติเปนประจํา  ให 5   คะแนน 
ปฏิบัติบอยครั้ง  ให 4   คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง  ให 3   คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ คร้ัง  ให 2   คะแนน 
ไมเคยปฏิบัติ   ให 1   คะแนน 
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของการเขารวมกิจกรรมทางสังคม

ของกลุมตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ  เบส  (Best 
1981: 179 - 184)   ดังนี้    

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับ   
นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับ   

ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับ 

มากที่สุด 
สวนท่ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง

ที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4  โดยผูวิจัยสรางขึ้น
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จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ  โดยขอ
คําถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ใน  5  ดาน  คือ  

1. การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม          จํานวน    18     ขอ 
2. การดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตาง ๆ    จํานวน      8     ขอ 
3. การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ     จํานวน    12     ขอ 
4. การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม    จํานวน    10     ขอ 
5. การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  จํานวน    12     ขอ  
จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  จะมีทั้งหมด 60  ขอ  

เปนขอคําถามที่สรางขึ้นตามแบบวัดพฤติกรรมของ ลิเคิรท (Likert scale)  ลักษณะแบบสอบถามจะ
เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  มี   5  ระดับ  ดังนี้   

มีการปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนประจํา ทุกครั้ง  
และสม่ําเสมอ   

มีการปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนมาก บอยครั้ง  
แตไมถึงกับปฏิบัติทุกครั้ง  

มีการปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  หรือ
ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง  

มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนนอย  
นานๆ คร้ัง  หรือมักจะไมคอยปฏิบัติ  

ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติเลยสักครั้งเดียว   
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ดังนี้   
มีการปฏิบัติเปนประจํา ให 5     คะแนน   
มีการปฏิบัติบอยครั้ง  ให 4     คะแนน   
มีการปฏิบัติบางครั้ง  ให 3     คะแนน   
มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง ให 2     คะแนน   
ไมเคยปฏิบัติ    ให 1     คะแนน    
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนเกี่ยวกับระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของกลุมตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ 
เบส (Best 1981: 179 - 184)   ดังนี้    

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
นอยที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

119

 

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน
ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน
ระดับมาก 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน
ระดับมากที่สุด 

 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่เปน
แบบสอบถาม  โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาที่จะสรางแบบสอบถาม ตลอดจนตัวแปรที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณาเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยวามีขอมูล
อะไรบางที่ตองการ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย 

2. ศึกษาคนควาหาความรูจากเอกสาร  หนังสือ  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอ
การมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  เพื่อใชเปนพื้นฐานและแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  โดยอยูภายใตการใหคําปรึกษา
แนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

3. สรางแบบสอบถาม โดยพิจารณาแบบสอบถามที่ใชจะตองคํานึงถึงลักษณะของ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และกลุมตัวอยางที่จะศึกษา เพื่อใหสามารถตอบไดงาย ใหความสะดวก
ทั้งผูตอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ขอคําถามที่ใชในแบบสอบถามตองอยูในขอบเขตของ
เนื้อหาที่กําหนด และไดคําตอบที่สามารถตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษาวิจัยได
ครอบคลุมครบถวน   

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม   โดย
ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของภาษา แลวนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน   เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
และปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณ 
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5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
นักเรียนวัยรุนชายที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวทิยา 
อําเภอไทรโยค จํานวน 42 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของเครื่องมือแลวนําไปแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณตอไป 

6. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช (Try out) แลวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ 

6.1 หาคาความเชื่อมั่น(Reliability)  จากแบบสอบถามดานความรูเร่ืองเพศศึกษา  
โดยใชสูตร  KR 20    ของคูเดอร – ริชาดสัน (Kuder – Richardson,  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน  
2543  : 123)  โดยใชสูตร  ดังนี้   

 
 r t t =   ( n / n – 1 )   (1- ∑ pq / S1

2) 
 
 r t t      แทน     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 n แทน     จํานวนขอ 
 p แทน     สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
 q แทน     สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ  = 1- p 
 S1

2 แทน     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
ขอคําถามความรูเร่ืองเพศศึกษา  มีจํานวน  20 ขอ   ไดคาความเชื่อมั่น .73 

6.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตอง
ตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ของ       
ครอนบาค (Cronbach  Alpha  Coefficient)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละดาน  ดังนี้   

6.2.1 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ มีขอคําถาม จํานวน 20 ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .8569 

6.2.2 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มีขอคําถาม จํานวน 39 ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .9317 

6.2.3 ทักษะการสอนตนเอง มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .9481 
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6.2.4 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม มีขอคําถาม จํานวน 18 ขอ วิเคราะหคา
ความเชื่อมั่นได .8900 

6.2.5 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีขอคําถาม จํานวน 60 ขอ วิเคราะห
คาความเชื่อมั่นได .9651 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เพื่อทําหนังสือถึงผูอํานวยการสถานศึกษาทั้ง  3  แหง  เพื่อขอ
อนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2. เขาพบอาจารยประจําชั้นของนักเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือ พรอมกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยจัดเตรียมสถานที่ที่ไมถูก
รบกวน มีการจัดบรรยากาศใหเปนสัดสวนโดยใหกลุมตัวอยางไดนั่งหางกันพอประมาณเพื่อความ
เปนสวนตัวและไมตองระแวงวาคนอื่นจะเห็นคําตอบของตนเอง 

3. เขาพบกลุมตัวอยางพรอมกับการแนะนําตัว  เพื่อขอความรวมมือในการชวยตอบ
แบบสอบถาม  พรอมชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการทําแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง  จํานวน  271  
คน  จาก  3 โรงเรียนในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลใน  
แตละโรงเรียนดวยตนเอง 

4. เขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา
และปรับปรุงจนสมบูรณและมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับไดแลว  โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยาง  และอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามอยางละเอียด  โดยเนนย้ําเรื่องการรักษาความลับ
สวนบุคคล  ไมมีการพูดคุยปรึกษากัน  ไมตองระบุช่ือ  นามสกุล  ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะห
เปนภาพรวมทั้งอําเภอและใชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น  พรอมเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามใน
ส่ิงที่ไมเขาใจ  จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  และใหกลุมตัวอยาง
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามดวยตนเองกอนสงคืน โดยใหเวลาในการทํา
แบบสอบถาม  50  นาที  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางวันที่  17 - 28  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2549  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทั้งส้ิน  271  ชุด  คิดเปนรอยละ 100 

5. นําแบบสอบถามที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง   ครบถวน และสมบูรณของ
ขอมูลวันตอวัน กอนเดินทางออกจากโรงเรียน  
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6. การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนแลว  ผูวิจัยจึงนําขอมูลจากแบบสอบถามที่

ไดมาทั้งหมดมาทําการสรุป  ตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวน  และความสมบูรณของคําตอบ
พรอมจัดระเบียบของขอมูลเพื่อนําไปสรางคูมือลงรหัส  นําขอมูลมาลงรหัส (Coding)  ตามคูมือการ
ลงรหัส แลวบันทึกขอมูล (Keying) โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจากแบบสอบถามเขาโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร   และกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียน
อยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  ไดแก  ระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และลักษณะการพักอาศัย  โดยใชสถิติ  การแจกแจงความถี่ (Frequency)  และ  คารอยละ
(Percentage)   

2. การวิเคราะหคาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง  โดยใชสถิติ  การแจกแจงความถี่ 
(Frequency)   คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation )   

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย
ที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4   ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  
และประสบการณในการคบเพื่อนหญิงที่แตกตางกัน โดยการทดสอบคาที (t-test)  และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  ที่มีเงินที่ไดรับเปน
คาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน  โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way  Analysis  of  Variance)  และหากพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe's  test  for all  possible  comparison)   

  4. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดแก 
ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
ทักษะการสอนตนเอง และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)   
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพื่อใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยจึงขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาวิจัยในเรื่อง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี”   โดยผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูใน
โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนทั้งในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวดั
กาญจนบุรี  ซ่ึงมี  3 โรงเรียน  จํานวน  271  คน  คิดเปนรอยละ 100   ของกลุมตัวอยางมาดําเนินการ
วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน  4  ตอน  
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้   

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชาย  ไดแก  
ระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่ไดรับเปน
คาใชจายตอเดือน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลักษณะการพักอาศัย โดยใชสถิติ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency)  และ  คารอยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  โดยใชสถิติ  การแจกแจงความถี่  
(Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)     

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ของนักเรียน
วัยรุนชาย  ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  และประสบการณในการคบเพื่อนหญิงที่
แตกตางกัน  โดยการทดสอบคาที (t-test)  และเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  ที่มีเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way  
Analysis  of  Variance)  และหากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe's test for all possible  comparison)   
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  ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชาย  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)   

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการวิเคราะหขอมูล  และการแปลความหมายของ
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะห
ขอมูลไวดังนี้ 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  F - distribution 
t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน  t - distribution 
df แทน องศาอิสระ (Degree  of  Freedom) 
SS แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Sum  of  Square) 
MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง  

(Mean  of  Square) 
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  R) 
R 2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square) 
Adj R 2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  

(Adjusted R Square) 
S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  

(Standard  Error  of  The  Estimate) 
R 2Change แทน คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square)  ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ

เพิ่มตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
b แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression  Coefficients) 
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
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Beta แทน คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standard   Regression  Coefficients) 

a แทน คาคงที่ (Constant) 
Over all F แทน สถิติทดสอบ  F  ของการทดสอบ 
X 1 แทน ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
X 2 แทน ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
X 3 แทน ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
X 4 แทน ทักษะการสอนตนเอง 
X 5 แทน การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
Y แทน พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

 
ตอนที่  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปน
นักเรียนวัยรุนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  และชวงช้ันที่  4   ในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  จํานวน 271 คน โดยผูวิจัยไดจําแนกขอมูลตามระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และลักษณะการพักอาศัย  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  การแจกแจงความถี่ (Frequency)  และคา 
รอยละ (Percentage)  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่  2 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ระดับชวงชั้นท่ีเรียน  
1. ชวงชั้นที่  3 199 73.43 
2. ชวงชั้นที่ 4 72 26.57 

รวม 271 100.00 
การสังกัดโรงเรียน 

1. เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 200 73.80 
2. สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 26.20 

รวม 271 100.00 
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ตารางที่  2 (ตอ)  
ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง 
1. แบบคนรักหรือแฟน 65 23.99 
2.แบบเพื่อน 206 76.01 

รวม 271 100.00 
เงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 

1.  นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 200 73.80 
2.  1,001  -  2,000  บาท 60 22.14 
3.  2,001  บาทขึ้นไป   11 4.06 

รวม 271 100.00 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00 94 34.69 
2. เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00  125 46.12 
3. เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 52 19.19 

รวม 271 100.00 
ลักษณะการพักอาศัย 

1.  พักอาศัยอยูกับบิดามารดา 129 47.60 
2.  พักอาศัยอยูกับบิดา  หรือมารดา  32 11.81 
3.  พักอาศัยอยูกับญาติ/ผูปกครอง 35 12.92 
4.  พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 75 27.67 

รวม 271 100.00 
 
จากตารางที่  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนวัยรุน

ชาย  มีจํานวนทั้งสิ้น  271  คน  สวนใหญกําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  คิดเปนรอยละ  73.43  
นักเรียนสังกัดอยูในโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  คิดเปนรอยละ 
73.80   การมีประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  พบวา  สวนใหญมีการคบในลักษณะแบบเพื่อน   
คิดเปนรอยละ  76.01  สวนเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือนสวนใหญไดรับเงินนอยกวาหรือเทากับ  
1,000  บาท  คิดเปนรอยละ  73.80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยอยู
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ระหวาง  2.01 – 3.00  คิดเปนรอยละ  46.12  และลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนวัยรุนชายใน
อําเภอไทรโยค  สวนใหญจะพักอาศัยอยูกับบิดามารดา   คิดเปนรอยละ  47.60   
 
ตอนที่  2  การวิเคราะหคาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา ความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี  

 
2.1 การวิเคราะหคาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  271  คน  โดยใชสถิติ  การแจกแจงความถี่ (Frequency)   คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  คาระดับ  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)     
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่  3   

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ คาระดับ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูเร่ือง

เพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รวม ระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา 
จํานวน รอยละ 

ระดับนอย (นอยกวา 7.01  คะแนน) 60 22.14 
ระดับปานกลาง (ตั้งแต  7.01 – 15.36 คะแนน) 164 65.52 
ระดับมาก (มากกวา 15.36  คะแนน) 47 17.34 

รวม 271 100.00 
    X   =  11.19           S.D.  =  4.17 Minimum =  2           Maximum  =  19 

 
จากตารางที่  3  พบวา   นักเรียนวัยรุนชายสวนใหญมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง (มีคะแนนตั้งแต  7.01 – 15.36 คะแนน)  คิดเปนรอยละ  65.52  รองลงมามีความรูเร่ือง
เพศศึกษาอยูในระดับนอย (มีคะแนนนอยกวา 7.01  คะแนน)  และมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูใน
ระดับมาก  (มีคะแนนมากกวา 15.36  คะแนน)  คิดเปนรอยละ  22.14  และ  17.34   ตามลําดับ  โดย
มีคะแนนเฉลี่ย ( X )  อยูที่  11.19  คะแนน  
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2.2 การวิเคราะหคาระดับของความความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency)  คาเฉลี่ย ( X )   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับ  ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่  4  และ  5   
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  ของความคิดเห็นที่

ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และ
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  

 
ตัวแปรตนท่ีใชในการศึกษาวิจัย n X  S.D. คาระดับ 

1. ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  269 3.71 .58 มาก 
2. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   258 3.45 .56 ปานกลาง 
3. ทักษะการสอนตนเอง   268 3.49 1.11 ปานกลาง 
4. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม   269 3.52 .69 มาก 

 
จากตารางที่  4 พบวา นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอ

การมีเพศสัมพันธและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับมาก ( X =3.71 และ 3.52) สวน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและทักษะการสอนตนเองอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45 และ 3.49) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

 
ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาวิจัย n X  S.D. คาระดับ 

 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  261 1.64 .47 นอย 
     การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม   265 1.91 .56 นอย 
     การดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ  270 1.27 .43 นอยที่สุด 
     การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ 269 1.78 .65 นอย 
     การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 271 1.39 .64 นอยที่สุด 
     การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม 269 1.38 .63 นอยที่สุด 

 
จากตารางที่  5  พบวา  นักเรียนวัยรุนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยรวม

อยูในระดับนอย ( X =1.64)  และเมื่อวิเคราะหพฤติกรรมเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนวัยรุนชายมี
พฤติกรรมการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  และการเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
อยูในระดับนอย ( X = 1.91 และ  1.78)  ตามลําดับ  สวนการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  
การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  และการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติด
ตางๆ อยูในระดับนอยที่สุด ( X = 1.39, 1.38  และ 1.27)  ตามลําดับ  
 
ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายใน

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  จําแนกตามระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และลักษณะการพักอาศัย    

 
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย

ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  ประสบการณ
ในการคบเพื่อนหญิง  และเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน โดยการทดสอบคาที      
(t-test)  ดังรายละเอียดตาม  ตารางที่  6  -  10 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน
ชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามระดับชวงชั้นที่เรียน 

 
ระดับชวงชั้นที่เรียน n X  S.D. t 

ชวงชั้นที่  3 190 1.62 .48 
ชวงชั้นที่  4 71 1.72 .44 

-1.58 

 
จากตารางที่  6 พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีระดับชวงชั้นที่เรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

ชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามการสังกัดโรงเรียน 
 

การสังกัดโรงเรียน n X  S.D. t 
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  191 1.66 .51 
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70 1.61 .34 

.67 

 
จากตารางที่  7 พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีการสังกัดโรงเรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

ชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามประสบการณในการคบเพื่อนหญิง 
 

ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง n X  S.D. t 
แบบคนรักหรือแฟน 64 1.92 .51 
แบบเพื่อน 197 1.55 .42 

5.13 *** 

*** P  <  .001  

จากตารางที่  8 พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงตางกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียน
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วัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงแบบคนรักหรือแฟนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงแบบเพื่อน ( X = 1.92 
และ 1.55)  ตามลําดับ 

เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือนของนักเรียนวัยรุนชายที่เปน
กลุมตัวอยางที่รวบรวมได  เมื่อแยกเปนกลุมยอยแลว  มีจํานวนนักเรียนวัยรุนชายบางกลุมนอย
เกินไป  กลุมขอมูลมีการกระจายมาก  ทําใหจํานวนกลุมตัวอยางแตกตางกันมาก  ดังนั้น  ผูวิจยัจงึจดั
กลุมใหมเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) ของเงินที่ไดรับเปน
คาใชจายตอเดือนเปนเกณฑ  ซ่ึงอยูที่ 981.04   ดังรายละเอียดในตารางที่  9   

 
ตารางที่ 9 แสดงการแบงกลุมขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเงินที่ไดรับเปน

คาใชจายตอเดือน ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน   
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 200 73.80 
ตั้งแต  1,001 บาทขึ้นไป 71 26.20 
                                  รวม 271 100.00 

 
จากตารางที่  9  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   มีจํานวน  271  คน  สวนใหญไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนนอยกวาหรือ
เทากับ  1,000  บาท  คิดเปนรอยละ  73.80  รองลงมาไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนตั้งแต  1,001  
บาทขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  26.20  
 
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

ชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 
 

เงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน n X  S.D. t 
นอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท  191 1.58 .43 
ตั้งแต 1,001  บาทขึ้นไป 70 1.81 .53 

- 3.22 ** 

** P  <  .01  
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จากตารางที่ 10 พบวา  นักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนตางกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยนักเรียน
ที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนตั้งแต  1,001 บาทขึ้นไป  จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
สูงกวานักเรียนที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท ( X = 1.81 และ 
1.58)  ตามลําดับ 
 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน  โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One–way  Analysis  
of  Variance)  และหากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู  โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's  test  for  all  possible  comparison)  ดังรายละเอียด
ตามตารางที่  11 - 14 
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมเส่ียงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนก
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. คาระดับ 

เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00 91 1.71 .52 นอย 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  2.01  -  3.00 119 1.63 .45 นอย 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  3.01  -  4.00 51 1.54 .41 นอย 

 
จากตารางที่ 11 พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00, 

ชวงคะแนน  2.01 - 3.00  และชวงคะแนน  3.01 - 4.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน
ระดับนอย  โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธสูงที่สุด ( X = 1.71)  รองลงมาคือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง  
2.01 - 3.00  และ  3.01 - 4.00  ( X = 1.63  และ  1.54)  ตามลําดับ      
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ตารางที่  12   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่แตกตางกัน 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 .94 .47 

ภายในกลุม 258 57.32 .22 
2.11 

รวม 260 58.26   

 
จากตารางที่  12   พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน      

มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมเส่ียงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนก
ตามลักษณะการพักอาศัย 

 
ลักษณะการพักอาศัย n X  S.D. คาระดับ 

พักอาศัยอยูกับบิดามารดา 124 1.60 .45 นอย 
พักอาศัยอยูกับบิดา  หรือ  มารดา 29 1.84 .62 นอย 
พักอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง 34 1.70 .58 นอย 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 74 1.61 .35 นอย 

 
จากตารางที่ 13 พบวา  นักเรียนวัยรุนชายที่พักอาศัยอยูกับบิดามารดา  พักอาศัยอยูกับ

บิดาหรือมารดา พักอาศัยอยูกับญาติ/ผูปกครอง และพักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย โดยนักเรียนที่พักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดามีพฤติกรรม
เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธสูงที่สุด ( X  = 1.84)  รองลงมาคือนักเรียนที่พักอาศัยอยูกับญาติหรือ
ผูปกครอง  พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน  และพักอาศัยอยูกับบิดามารดา ( X  = 1.70,  1.61  
และ  1.60)  ตามลําดับ      
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ตารางที่ 14 การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามลักษณะการพักอาศัย 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 3 1.42 .47 
ภายในกลุม 257 56.83 .22 

2.15 

รวม 260 58.26   
 

จากตารางที่ 14 พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน 
 
ตอนท่ี 4  การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความ
คิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  
และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   

 
4.1 การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดแก  

ความรูเรื่องเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)       
ดังรายละเอียดตามตารางที่  15  
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ตารางที่ 15 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเรื่องเพศศึกษา(X1) ความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ(X2) ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง(X3) ทักษะการสอนตนเอง
(X4) การเขารวมกิจกรรมทางสังคม(X5) และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ(Y)   
ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    

 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1.000      
X1 -.021 1.000     
X2 -.323** .460** 1.000    
X3 -.093 .077 -.020 1.000   
X4 -.099 .340** .424** .181** 1.000  
X5 .041 .087 .060 .518** .363** 1.000 

              ** p <  .01 

 จากตารางที่ 15  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา  
ความคิดเหน็ทีถู่กตองตอการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวยัรุนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ( r = - .323 )  สวนตัวแปร
ดานความรูเร่ืองเพศศึกษา ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม ไมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย
ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี    

 เมื่อถึงพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูเรื่อง
เพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ทักษะการสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  มีความสัมพันธทางบวก (r = .181  ถึง  .518)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวางกันมากที่สุดคือความรูสึกมี
คุณคาในตนเองกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม (r = .518) สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธระหวาง
กันนอยที่สุดคือความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับทักษะการสอนตนเอง (r = .181)  และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษากับความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ (r = .460) ความรูเร่ืองเพศศึกษากับทักษะการสอนตนเอง (r = .340)  
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธกับทักษะการสอนตนเอง (r = .424) ทักษะการสอน
ตนเองกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม (r = .363)  สวนตัวแปรความรูเรื่องเพศศึกษาไมมี
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ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง(r = .077)และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม(r = .087)  
และตัวแปรความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธไมมีความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง (r = -.020)และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม (r = .060)     

4.2 การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ     
ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   ดังรายละเอียดตามตารางที่  16 
 
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา

(X1)  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ(X2)  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง(X3)  
ทักษะการสอนตนเอง(X4)  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม(X5)  ที่มีอิทธิพลในการ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ(Y) ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  

 
ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือก R R2 Adj R2 R2 

change b Beta t Sig 

1.ความคิดเหน็ที่
ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ (X2) 

.323 .104 .100 .104 -.309 -.389 -5.730 .000 

2.ความรูเร่ือง
เพศศึกษา (X1) 

.347 .120 .113 .016 .104 .143 2.107 .036 

Constant(a)  =   2.592                      S.E. est  = .4320               F overall  =  16.607*** 
 

จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ พบวา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ(X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ(Y) ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีไดรอยละ 10.40   

ความรูเร่ืองเพศศึกษา(X1)เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  ที่มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นรอยละ 1.60  โดยท่ีความ
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คิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ(X2)  กับความรูเร่ืองเพศศึกษา(X1)  มีอิทธิพลในการทํานาย
รวมกันตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ(Y)  รอยละ  12.00 

ในลักษณะนี้  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ(X2) และความรูเร่ืองเพศศึกษา
(X1) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ(Y) ของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่
ความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ .4320 

 
 ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ  ดังนี้ 

 Y    = 2.592 - .309 (X2) +   .104 (X1) 
 

  และสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้ 
 Z   =   - .389 (X2) +   .143 (X1) 
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บทท่ี  5 
 

สรุป  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี”   ครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1.ศึกษาระดับ
ความรูเรื่องเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
ทักษะการสอนตนเอง   การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนชาย  2.ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนชาย  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับชวงชั้นที่เรียน  การสังกัดโรงเรียน  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และลักษณะการพักอาศัย   และ  3.ศึกษาปจจัยดานความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอ
การมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ
ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี    

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย   คือ  นักเรียนชายที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  3  
และชวงชั้นที่  4  ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ปการศึกษา 2549  จํานวน  3  โรงเรียน  มี
นักเรียนชายทั้งสิ้น  840  คน  ไดกลุมตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาวิจัย  จํานวน  271  คน  ซ่ึงไดจาก
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ  ยามาเน (Yamane ) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  
95  สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage  Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามโรงเรียนและชั้นเรียน   

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา
เอกสารทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูล  7  สวน  ไดแก  สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  
สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  สวนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะ
การสอนตนเอง  สวนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และสวนที่ 7  
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยขอคําถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ใน  5  ดาน  คือ  1.การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม        
2.การดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ  3.การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ  
4.การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  และ  5.การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม   
โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดวยตนเองพรอมดวยผูชวยวิจัยตาม
แบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนสมบูรณและมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ(Percentage)  คาเฉลี่ย( X )  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง  2  กลุม  โดย
การทดสอบคาที (t-test)  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2  กลุม  
โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One–way  Analysis  of  Variance)  และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)  เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้   
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จํานวน  271  คน  พบวา  นักเรียน

วัยรุนชายสวนใหญกําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  คิดเปนรอยละ 73.43  นักเรียนสวนใหญจะ
สังกัดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  คิดเปนรอยละ 73.80  มี
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิงในลักษณะการคบแบบเพื่อน  คิดเปนรอยละ 76.01  ไดรับเงิน
เปนคาใชจายตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท  คิดเปนรอยละ  73.80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูระหวาง  2.01 – 3.00  คิดเปนรอยละ  46.12    และสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา      
คิดเปนรอยละ  47.60   

2. การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   พบวา   

2.1 นักเรียนวัยรุนชายสวนใหญมีความรูเร่ืองเพศศึกษา อยูในระดับปานกลาง       
(มีคะแนนตั้งแต 7.01–15.36 คะแนน) คิดเปนรอยละ 65.50 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X  ) อยูที่ 11.19 

2.2 นักเรียนวัยรุนชายมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับมาก 
( X =3.71) 

2.3 นักเรียนวัยรุนชายมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 
( X =3.45) 
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2.4 นักเรียนวัยรุนชายมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับปานกลาง ( X =3.49)   
2.5 นักเรียนวัยรุนชายมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับมาก ( X =3.52)  
2.6 นักเรียนวัยรุนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย 

( X =1.64) โดยสามารถแยกเปนพฤติกรรมเสี่ยงรายดานไดดังนี้   
2.6.1 พฤติกรรมการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสมอยูในระดับนอย            

( X  =1.91)  
 2.6.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ อยูใน

ระดับนอยที่สุด ( X = 1.27)   
2.6.3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศอยูในระดับนอย 

( X =1.78)   
2.6.4 พฤติกรรมการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามอยูในระดับนอยท่ีสุด 

( X  = 1.39)   
2.6.5 พฤติกรรมการแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามอยูในระดับ

นอยที่สุด ( X  =1.38) 
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย

ในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน การสังกัดโรงเรียน ประสบการณใน
การคบเพื่อนหญิง เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลักษณะการพัก
อาศัย   ที่แตกตางกัน พบวา   

3.1 นักเรียนวัยรุนชายที่มีระดับชวงชั้นที่เรียนตางกัน คือในระดับชวงชั้นที่ 3 และ
ระดับชวงชั้นที่ 4 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน 

3.2 นักเรียนวัยรุนชายที่มีการสังกัดโรงเรียนตางกัน คือในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธไมแตกตางกัน 

3.3 นักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงตางกัน   มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนวัยรุนชายที่
มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงแบบคนรักหรือแฟน ( X =1.92) มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงแบบเพื่อน ( X = 1.55) 

3.4 นักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับ
เงินเปนคาใชจายตอเดือนตั้งแต 1,001 บาทขึ้นไป ( X = 1.81) มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
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สูงกวานักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท 
( X =1.58) 

3.5 นักเรียนวัยรุนชายที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน คือมีเกรดเฉลี่ยนอย
กวาหรือเทากับ 2.00, เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 - 3.00 และเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 - 4.00 มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน 

3.6 นักเรียนวัยรุนชายที่มีลักษณะการพักอาศัยที่ตางกัน คือพักอาศัยอยูกับบิดามารดา 
พักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา พักอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง และพักอาศัยอยูในหอพักของ
โรงเรียน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน 

4. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ และความรูเร่ืองเพศศึกษา เปนปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย ไดรอยละ 12.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   

 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผล  ไดดังนี้   

1. ผลการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทักษะการสอนตนเอง และ
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี
รายละเอียดดังนี้   

1.1 ผลการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชาย  พบวา  อยูในระดับนอย( X =1.64)  โดยมีพฤติกรรมการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม
เหมาะสมและการเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศอยูในระดับนอย( X =1.91 และ 1.78)  
ตามลําดับ  สวนพฤติกรรมการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาว
กับเพศตรงขาม  และการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ อยูในระดับนอยที่สุด 
( X =1.39, 1.38 และ  1.27)  ตามลําดับ  สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา  
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคเคยมีประสบการณในการมีเพศสัมพันธเพียงรอยละ  8.49  โดย
อายุเฉล่ียที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรกอยูที่  14.36  คูที่มีเพศสัมพันธดวยสวนใหญจะเปนแฟนหรือคนรัก
(รอยละ 69.57)  สวนใหญมีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงในลักษณะแบบเพื่อนมากที่สุดถึง
รอยละ 76.01  สวนการคบกันในลักษณะแบบแฟนหรือคนรักมีเพียงรอยละ 23.99  นอกจากนี้ยัง
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พบวาสวนใหญไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท(รอยละ 73.80)  ซ่ึง
จํานวนเงินสวนใหญที่ไดรับดังกลาวเมื่อเทียบกับคาใชจายประจําวันแลวก็จะเปนเพียงคาใชจายที่
จําเปนสําหรับการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันเทานั้น  เชน  คาอาหารเชาและกลางวัน  คารถ
โดยสาร  เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนวัยรุนชายสวนใหญจะพักอาศัยอยูกับบิดามารดา  
(รอยละ 47.60)  ซ่ึงการอยูกับบิดามารดาจะทําใหไดรับการอบรมเลี้ยงดู  และดูแลสั่งสอนควบคุม
พฤติกรรมตางๆ  ไดอยางใกลชิด  สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของบุตรได  และจาก
การศึกษายังพบวานักเรียนสวนหนึ่งจะพักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน(รอยละ 27.67)  ซ่ึงการพกั
อาศัยอยูในหอพักของโรงเรียนจะมีกฎระเบียบในการปฏิบัติของการอยูหอพัก  และมีครูประจํา
หอพักคอยดูแลควบคุมพฤติกรรมตางๆ  จึงทําใหนักเรียนวัยรุนชายมีโอกาสไปทํากิจกรรมตางๆ ที่
จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพสสัมพันธไดนอย  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยเปน
รายดาน  ไดดังนี้   

พฤติกรรมดานการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสมอยูในระดับนอย( X =1.91)  
ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่เปนกลุมตัวอยางพบวา  พฤติกรรมการไปเที่ยว
ในสถานที่ที่ไมเหมาะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอยท่ีสุด  ไดแก  การไปเที่ยวสถาน
บริการอาบอบนวด( X =1.10)  การไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ( X =1.11)  การไปเที่ยวสถาน
บริการนวดแผนโบราณที่มีบริการทางเพศแอบแฝง( X =1.20)  และการไปเที่ยวตามคาราโอเกะหรือ   
ดิสโกเธค  หรือผับ  หรือบารเบียร( X =1.49)  สวนพฤติกรรมการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
ที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอย  ไดแก  การไปเที่ยวบานหรือที่พักของแฟนหรือคนรัก
( X =1.63)  การไปเที่ยวรานอาหารที่มีนักรองหรือวงดนตรี( X =1.72) การไปเที่ยวบานหรือที่พัก
ของเพื่อนหญิง( X =1.72)  เปนตน  ทั้งนี้เนื่องจากบริบทชุมชนของอําเภอไทรโยคสวนใหญเปน
แหลงทองตามธรรมชาติ  อยูในเขตชนบทมีสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนปาเขา  มีสถานบันเทิงที่เปน
รานอาหารซึ่งมีนักรองและคาราโอเกะเพียง  3 – 4 แหง  สวนใหญจะเปนที่พักประเภทโรงแรม       
รีสอรท  และแพพัก   ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธดานการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสมอยูในระดับนอย   

พฤติกรรมดานการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ อยูในระดับ
นอยที่สุด( X = 1.27)  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่เปนกลุมตัวอยางพบวา  
สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยู
ในระดับนอยที่สุด  ไดแก  การเสพยาบา( X =1.04)  การดมทินเนอร( X =1.04)  การดมกาว 
( X =1.06)  การสูบกัญชา/กระทอม( X =1.10)  การสูบบุหร่ี( X =1.38)  และการดื่มไวน/กระแช/
สาโท( X =1.48)  สวนพฤติกรรมการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ  ที่มีคะแนน
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เฉล่ียรายขออยูในระดับนอย  ไดแก  พฤติกรรมการดื่มสุรา( X =1.51)  และการดื่มเบียร( X =1.61)  
จากพฤติกรรมดานการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ ที่อยูในระดับนอยที่สุด  ทั้งนี้
อาจเนื่องจากในปจจุบันมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับการหามจําหนายบุหร่ีและสุรา
แกเด็กอายุต่ํากวา 18  ป  มีการปราบปรามเขมงวดกวดขันอยางจริงจังจากรัฐบาลเกี่ยวกับสารเสพติด
ตางๆ เพราะเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายหาซื้อไดยากในชุมชน    และมีการรณรงคใหเห็นถึงพิษภัยหรือ
โทษของการดื่มสุราของมึนเมาและสารเสพติดจากหนวยงานหรือผานทางสื่อตางๆ ประกอบกับ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคสวนใหญจะพักอาศัยอยูกับบิดามารดา(รอยละ 47.60)  และพัก
อาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน(รอยละ 27.67)  รวมถึงการไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายตอเดือนเพียง
ไมถึง 1,000  บาท(รอยละ 73.80)  จึงทําใหนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีโอกาสในการดื่ม
สุราของมึนเมาไดนอยถึงแมวาจะมีการจําหนายสิ่งมึนเมาประเภทสุรา  เบียร  บุหร่ี  ไดโดยทั่วไป
ตามรานคาในชุมชนก็ตาม  ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธดานการดื่มสุราของมึนเมาและการใชสารเสพติดตางๆ  อยูในระดับนอยที่สุด   

พฤติกรรมดานการเปดรับส่ือปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศอยูในระดับนอย
( X =1.78)  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่เปนกลุมตัวอยางพบวา  สวนใหญมี
พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่ปลุกเราหรือยั่วยุอารมณทางเพศที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอย  
ไดแก  การไดเห็นหรือดูการกอดจูบ/การเลาโลม/การเปลือยกาย/การรวมเพศที่ทําใหเกิดการกระตุน
อารมณทางเพศโดยประสบการณตรงจากกลุมเพื่อนหรือบุคคลใกลตัว( X =1.67)  การดูหรือไดเห็น
การกอดจูบ/การเลาโลม/การรวมเพศ/การเปลือยกายที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศจาก
สถานบันเทิงตางๆ ( X =1.70)  และการอานคอลัมนตอบปญหาทางเพศในหนังสือพิมพ/นิตยสาร
วัยรุน/ดารา/นักรอง/แฟชั่นตางๆ ( X =1.76)  เปนตน  สวนพฤติกรรมการเปดรับส่ือท่ีปลุกเราหรือ 
ยั่วยุอารมณทางเพศที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอยที่สุด  ไดแก  การใชโทรศัพทเพื่อการ
ติดตอส่ือสารพูดคุยเร่ืองเพศ( X =1.37)  และการฟงรายการวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกเรา
อารมณทางเพศ( X =1.42)  เปนตน  จากพฤติกรรมดานการเปดรับสื่อปลุกเราหรือยั่วยุอารมณทาง
เพศที่อยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจเนื่องจากอําเภอไทรโยคเปนชุมชนชนบท  หางไกลจากความเจริญ
ในความเปนเมืองศิวิไลซ  ทําใหส่ิงยั่วยุปลุกเราอารมณทางเพศประเภทตางๆ  มีโอกาสเขาถึงไดนอย  
ที่พอทําไดก็จากภาพสื่อส่ิงพิมพที่หาดูไดงายและสามารถแลกเปลี่ยนกันดูไดในหมูเพื่อนฝูงดวยกัน  
ประกอบกับหลายพื้นที่ในอําเภอไทรโยคไมมีสัญญาณโทรศัพทเพื่อการติดตอส่ือสาร  การเขาถึงสือ่
ยั่วยุอารมณทางเพศประเภทโทรศัพทมือถือหรืออินเตอรเน็ตจึงมีนอย  โดยนักเรียนสวนใหญจะมี
โอกาสใชอินเตอรเน็ตเฉพาะในโรงเรียน  เนื่องจากมีรานคาบริการอินเตอรเน็ตในตลาดเทศบาล
ตําบลวังโพธ์ิ   และตลาดเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอยเพียง  4 - 5  ราน  จึงอาจทําใหพฤติกรรม
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การเปดรับสื่อที่ปลุกเราหรือยั่วยุอารมณทางเพศของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีโอกาสใน
การปฏิบัติอยูในระดับนอย   

พฤติกรรมดานการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามอยูในระดับนอยที่สุด 
( X =1.39)  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่เปนกลุมตัวอยางพบวา  สวนใหญมี
พฤติกรรมดานการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามมีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอยที่สุด  
ไดแก  การนัดพบและพักคางคืนในโรงแรม/เกสตเฮาส/โรงแรมมานรูดลําพังสองตอสองกับเพศตรง
ขาม( X =1.20)  การอยูลําพังสองตอสองในบริเวณที่ลับตาคนที่ไมมีคนเห็นในชุมชน เชน ในปา
เปลี่ยว/สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ/อางเก็บน้ํา  หองน้ําสาธารณะ/จุดชมวิว( X =1.33)  และการ
ไปเที่ยวและอยูในบานเชาหรือหอพักของเพื่อนตางเพศ/แฟนลําพังสองตอสอง( X  = 1.33)  เปนตน  
สวนพฤติกรรมดานการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอย  
ไดแก  การนั่งรถมอเตอรไซดไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ ลําพังสองตอสอง( X  = 1.52)  และการอยู
ลําพังสองตอสองในมุมหรือหองตางๆ ในบริเวณที่ลับตาคน/ที่ไมมีคนเห็น หรือบริเวณที่มี         
แสงสวางนอยใน โรงเรียน  เชน  หองเรียน  หองสมุด  หองน้ําในโรงเรียน( X = 1.52)  การนั่งคุยอยู
ลําพังสองตอสองในที่พักอาศัยที่เปนบานเชา/หอพักหรือบานพักสวนตัวของนักเรียนเอง( X =1.53)  
เปนตน  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค       
มีพฤติกรรมดานการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามอยูในระดับนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนสวนใหญจะพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครอง  และพักอาศัยอยูในหอพักของ
โรงเรียน  จึงไมมีความเปนอิสระในการดํารงชีวิตและการติดตอส่ือสารตางๆ ไดอยางเต็มที่  จึงอาจ
ทําใหมีโอกาสในการไดอยูกันเพียงลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในสถานที่ตางๆไดนอย  จึงทํา
ใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธดานการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามอยูในระดบันอย   

พฤติกรรมดานการแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามอยูในระดับนอย
ที่สุด( X = 1.38)  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่เปนกลุมตัวอยางพบวา  สวน
ใหญนักเรียนวัยรุนชายมีพฤติกรรมการแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามที่มีคะแนนเฉลี่ย
รายขออยูในระดับนอยที่สุด  ไดแก  การนอนเปลื้องผากอดกายกัน( X  = 1.16)  การสําเร็จความใคร
ใหแกกันและกัน( X  = 1.20)  และการมีเพศสัมพันธกัน(การรวมเพศ) ( X  = 1.20)  เปนตน  สวน
พฤติกรรมการแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับนอย 
ไดแก  การจับมือ/การสัมผัสแขนหรือการคลองแขน( X = 2.06)  การโอบไหล/เอวซึ่งกันและกัน 
( X  = 1.62)  และการสําเร็จความใครใหตัวเอง( X  = 1.59 )  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศ
ตรงขาม  เปนการปฏิบัติตอกันในเชิงชูสาว  ซ่ึงเปนพฤติกรรมการปฏิบัติที่เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางเพศ  ที่จะนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนได   ดังจะเห็นไดจากขอมูล
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ที่ไดจากการศึกษาของ  โรช  (Roche  1990,  อางถึงใน  อรอุษา  จันทรวิรุจ  2544 : 46)   ที่พบวา  ใน
ระยะหลังของการมีนัด(Dating)  ที่แบงตามความใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทางตอนใตของอังกฤษ  นักศึกษาทั้งเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศที่มีการ
แตะตองสัมผัสระหวางชายหญิง  และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ  ซ่ึงพฤติกรรมที่จัดลําดับที่เริ่มตนจากพฤติกรรมที่นอยที่สุดจนถึงมากที่สุดของการ
ใกลชิดสนิทสนม  และการเพิ่มขึ้นของสัมพันธภาพจะเกี่ยวของกับเรื่องความใกลชิดและอารมณ
ของทั้งชายและหญิงจนถึงขั้นเกิดการมีเพศสัมพันธกันในที่สุด   และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้พบวา  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขามของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ  
ไทรโยคอยูในระดับนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิถีชีวิตความเปนอยูของนักเรียนวัยรุนในอําเภอ
ไทรโยคยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  มีความเปนอยูแบบสังคมชนบท  นักเรียนสวนใหญพักอาศัยอยู
กับบิดามารดาและหอพักของโรงเรียน  ประกอบกับในปจจุบันมีการระบาดของโรคเอดสสูชุมชน
มากขึ้น  อาจมีผลทําใหนักเรียนมีความกลัวตอการติดเชื้อโรคเอดสไดเชนกัน  จึงทําใหพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย   

1.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชาย  
พบวา  สวนใหญมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง(มีคะแนนตั้งแต 7.01 – 15.36 
คะแนน)  คิดเปนรอยละ 65.52 มีคะแนนเฉลี่ย( X )อยูที่  11.19  โดยเมื่อวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ
สอบถามนักเรียนวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางเปนรายดาน  พบวา  สวนใหญนักเรียนวัยรุนชายมีความรู
ดานสังคมวิทยามากที่สุด( X  = .61)  รองลงมาคือความรูดานชีววิทยา  ดานสุขวิทยา  และดาน
จิตวิทยา( X  = .57,  .56  และ  .48)  ตามลําดับ  และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอจะพบวานักเรียนวัยรุนมี
ความรูที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ(รอยละ 75.3)  เร่ือง
ภาวะของการตั้งครรภ(รอยละ 74.2)  และเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย(รอยละ 69.7)     สวนความรูที่นักเรียนมีคอนขางนอย  ไดแก  ความรูในเร่ืองความ
เจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจของวัยรุน(รอยละ 32.5)  เร่ืองประโยชนของการขลิบหรือการ    
ตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศ(รอยละ 33.9)  และเรื่องลักษณะหนาที่ของอวัยวะตางๆในระบบ
สืบพันธุของเพศชาย(รอยละ 35.4)  เปนตน  ทั้งนี้เนื่องจากความรูเร่ืองเพศศึกษาจะสงผลใหเกิดการ
ปรับตัวและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ซ่ึงความรูความเขาใจนี้จะไดมาจากการศึกษา
คนควาดวยวิธีการตางๆ  การที่นักเรียนมีความรูที่ดี  ถูกตอง  และเพียงพอในเรื่องเพศ  จะสงผลตอ
การปรับตัวไดดีในเรื่องเพศ  และจะเปนผูที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ  แตเนื่องจากปจจุบันระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียนไมมีการบรรจุรายวิชาเรื่องเพศศึกษาไวอยางชัดเจน  มีการใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาจากครูที่สอนรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไมมีครูผูสอนและผูให
คําปรึกษาที่มีความชํานาญโดยตรงแกนักเรียนวัยรุนเมื่อมีขอคําถามที่สงสัยหรือมีปญหา  ซ่ึง
นักเรียนสวนใหญจะไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษาจากแหลงตางๆ  เชน  เพื่อน  การเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน  โทรทัศน/วีดีโอ/ซีดี  หนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศ  หรือทางอินเตอรเน็ต  เปนตน  โดยมี
สวนนอยที่ไดรับความรูจากผูรูหรือผูชํานาญจากสถานบริการสาธารณสุข  ทําใหนักเรียนวัยรุนชาย
ในอําเภอไทรโยคมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  
เมธีนี  กอนแกว (2546 : 73)  ที่พบวา  สวนใหญนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตมีความรูเร่ือง
เพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง   

1.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชาย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับมาก
( X =3.71)  ซ่ึงเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางเปนรายขอ  
พบวา  สวนใหญมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในระดับ
เห็นดวยมากไดแก  ผูชายควรใหเกียรติแกผูหญิงในดานการปฏิบัติทางเพศ( X = 4.15) วัยรุนชาย
และหญิงยังไมควรมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนนักเรียน( X =3.96)  การจับมือถือแขนการกอดจูบ
ลูบคลํารวมถึงการพลอดรักกันของวัยรุนในที่สาธารณะสามารถทําไดอยางเปดเผย( X =3.99)     
เปนตน  สวนความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขอนอยที่สุดจะอยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง  ไดแก  กอนการแตงงานควรมีการทดลองอยูดวยกันกอน  เพื่อจะไดมี
โอกาสศึกษานิสัยซ่ึงกันและกัน( X =2.73)  การมีประสบการณทางเพศหรือการขึ้นครู  เปนเรื่องของ
ศักดิ์ศรีและความเปนลูกผูชายเต็มตัว( X =3.11)  เปนตน  และความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขอสูงสุดจะอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ไดแก  เปนผูหญิงตองรัก
นวลสงวนตัว( X =4.57 )  และผูหญิงที่ดีตองรักษาพรหมจารียหรือความบริสุทธิ์ทางเพศของตนไว
จนถึงวันแตงงาน( X =4.50)  จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ       
ไทรโยคยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง  และเหมาะสมของเพศหญิง
กอนวัยอันควร  มีความกลาแสดงออกกันมากขึ้นเกี่ยวกับความคิดเห็น  ความเชื่อ  หรือความรูสึกนกึ
คิดตอการมีเพศสัมพันธที่มีทิศทางทั้งทางดานบวกและดานลบ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน
สังคมไทยรวมถึงสังคมในชุมชนอําเภอไทรโยคจะไดอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตางชาติมากขึ้น    
มีความเจริญกาวหนาทางดานการติดตอส่ือสารและเทคโนโลยี  มีการฝกอบรมเรียนรูเรื่องเพศกัน
มากขึ้น  ทําใหวัยรุนยอมรับเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ  มีความกลาในการแสดงออกทางเพศมาก
ขึ้น  แมวาสังคมไทยเปนสังคมที่ เข็มงวดในเรื่องเพศก็ตาม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ       
สรอยวลัย  สุขดา (2543 : 61)  ที่พบวา  โดยรวมนักศึกษามีคานิยมทางเพศในเชิงบวกรอยละ  90.80  
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ซ่ึงไดแกเรื่องดังตอไปนี้ “ผูชายตองการคูสมรสที่ เปนสาวพรหมจรรย   หญิงชายไมควรมี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน   การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของหญิงไมเปนที่ยอมรับของสังคมไทย  
การเสียตัวของหญิงถือเปนสิ่งเสียหาย  การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเปนสิ่งสําคัญ”  เปนตน   

1.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ของนักเรียนวัยรุน
ชาย  พบวา  อยูในระดับปานกลาง( X  = 3.45)  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถาม
นักเรียนวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางเปนรายดาน  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่มีคะแนนเฉลี่ย
รายดานสูงสุดจะอยูในระดับมาก  คือ  ดานการยอมรับตนเอง( X =3.75) และดานการไดรับการ
ยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง( X =3.75)  รองลงมาจะอยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานการไดรับ
การยอมรับจากกลุมเพื่อน( X  = 3.35)  และดานการไดรับการยอมรับจากครู( X  = 2.99)  ตามลําดับ  
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนชายที่พบวา  นักเรียนวัยรุนชายมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขอสูงสุดอยูในระดับมาก  ไดแก   ฉันมีความสุขเมื่อ
อยูกับพอแมหรือผูปกครอง( X =4.25)  ฉันมีความสุขที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม( X =4.11)         
ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในกลุมเพื่อน( X  = 3.94)  เปนตน  สวนความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่มี
คะแนนเฉลี่ยรายขอนอยที่สุดจะอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ครูมอบหมายงานที่สําคัญๆ ใหฉันทํา
เสมอ( X =2.73)  ครูมักชมฉันเสมอวาเปนคนที่กลาคิดกลาทําสิ่งตางๆ( X =2.90)  และครูช่ืนชมฉัน
เสมอวาตั้งใจเรียนมีผลการเรียนที่ดี( X =2.91)  เปนตน  ดังนั้น  จากขอมูลดังกลาวจึงทําให
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคอยูระดับปานกลาง  ทั้งนี้จาก
การศึกษาเอกสารวิชาการไดอธิบายไววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ  
เปนความรูสึกยอมรับตนเอง  มองตนเองในทางบวก  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  หรือการมี
ภาพพจนตอตนเองวาเปนบุคคลที่มีคุณคา  เชน  การมองขอดีขอดอยของตนเอง   การมอง
ภาพลักษณแหงตนเอง  การประเมินคุณคาของตนเอง  การกระทําอยางมีความสุข  รวมถึงการมอง
ตนเองในดานความสามารถ   ความสําเร็จหรือความสําคัญ  การมีมนุษยสัมพันธ  และดานคุณธรรม
จริยธรรม เปนตน  ซ่ึงการรับรูนี้จะนํามาซึ่งความรูสึกมั่นคง  และเปนสุขใจ  คนที่มีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองจะยอมรับธรรมชาติความรูสึกของตนเอง  พรอมที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น  สามารถ
ใหความรัก  เอ้ืออาทรกับบุคคลอื่นๆ  และสามารถผานอุปสรรคตางๆ  ไดดวยความอดทน  โดย
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยของ  คูเปอรสมิท (Coopersmith  1984 : 126)  ไดสรุปไววา  บุคคลที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําจะเปนบุคคลที่เก็บตัว  ไมชอบปรากฏตัวในที่ชุมชน  สวนผูที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงจะเปนพวกที่มีช่ือเสียง  หรือเปนที่รูจักของคนทั่วไป   

1.5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับทักษะการสอนตนเองของนักเรียนวัยรุนชาย  
พบวา  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.49)  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสอบถามนักเรียน
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วัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางเปนรายขอ  พบวา  ทักษะการสอนตนเองของนักเรียนวัยรุนชายที่มีคะแนน
เฉลี่ยรายขอสูงสุดจะอยูในระดับมาก  ไดแก  ฉันเตือนสติตนเองเสมอวาการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรจะมีผลเสียตออนาคตทางการเรียน  อาจทําใหติดเชื้อโรคเอดสหรือทําใหผูหญิงตั้งครรภได 
( X  = 3.75)  ฉันไมสนใจที่จะเตือนตนเองในการงดดื่มสุราหรือของมึนเมาเพราะถือวาเปนเรือ่งปกติ
ของวัยรุน ( X = 3.66)  ฉันเตือนตนเองเสมอวาจะไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจะตองเรียนใหจบ
และมีความพรอมกอน ( X =3.65)  เปนตน  สวนทักษะการสอนตนเองที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขอต่ําสุด
จะอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ฉันเตือนตนเองเสมอวาไมควรอานหรือดูส่ือลามกอนาจารที่ปลุก
เราหรือยั่วยุอารมณทางเพศ ( X =3.10)  ฉันเตือนสติตนเองเสมอวาจะตองระมัดระวังในการแตะ
ตองสัมผัสเนื้อตัวกับเพศตรงขาม  เพราะจะทําใหเกิดอารมณทางเพศและอาจมีเพศสัมพันธตามมา
ได ( X  = 3.27)  เปนตน  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของอําเภอไทรโยค  
สวนใหญมีลักษณะเปนปาเขา  และเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ไมมีสถานบันเทิงเริงรมยใน
ยามค่ําคืน  ประกอบกับบิดามารดาของนักเรียนสวนใหญซ่ึงมีอาชีพรับจางรอยละ 46.49  รองลงมา
จะเปนเกษตรกรรมรอยละ  20.30  และยังพบวาสวนใหญบิดามารดาของนักเรียนจะอยูดวยกัน   
รอยละ  74.91  ที่แยกหรือหยารางกันมีเพียงรอยละ  18.45  ดังนั้น     จึงทําใหนักเรียนวัยรุนชายใน
อําเภอไทรโยคสวนใหญจะไดอยูใกลชิดกับครอบครัว  ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมตองคอยระมัดระวังตัว  
หรือตองเตือน  หรือสอน  หรือบอกตนเองมากนัก  เพราะนักเรียนสวนใหญจะอยูกับบิดามารดา
และพักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียนซ่ึงจะมีบิดามารดาหรือครูที่คอยส่ังสอน  อบรม  ตักเตือน  
และดูแลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันอยูแลว  ประกอบกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนชาย
สวนใหญจะเปนวัยรุนตอนตนที่มีอายุระหวาง 11 – 14 ป  รอยละ 53.90  รองลงมาจะเปนวัยรุน
ตอนกลางที่มีอายุระหวาง 15 – 17 ป  รอยละ  39.90  ซ่ึงสวนใหญจะไมคอยมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธอยูแลว  จากขอมูลดังกลาวจึงทําใหทักษะการสอนตนเองของนักเรียนวัยรุนชาย
ในอําเภอไทรโยคอยูระดับปานกลาง  สอดคลองกับการศึกษาของ  เมธีนี  กอนแกว (2546 : 87 - 88)  
ที่พบวา  การสอนตนเองของนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ที่แสดงวานักเรียน
วัยรุนหญิงมีความตระหนักรูและสามารถสอนตนเองไดพอสมควรเพื่อควบคุมตนเองใหมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  แตไมสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาของ   
สิรินทร  ศรประสิทธิ์ (2545 : 116)  ที่พบวา  ทักษะการสอนตนเองของนักเรียนหญิงอยูในระดับ
มาก  ซ่ึงแสดงวานักเรียนหญิงมีความตระหนักรูตนเองและสามารถสอน  บอก  หรือเตือนตนเอง
อยางสม่ําเสมอเพื่อควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมการปองกันการถูกลวงเกินทางเพศ  ซ่ึงเปน
ความสามารถในการรูจักและเขาใจตนเอง  โดยใชการพูดหรือสอนหรือบอกกับตนเองภายในใจ  
เปนตัวช้ีแนะแนวทางใหมีพฤติกรรมเปาหมายตามที่พึงประสงค  เชน  รูวาตนเองกําลังทําอะไร  
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รูสึกอยางไร  และกําลังทําอะไรกับตนเองและกับผูอ่ืน รูวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทําเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   

1.6 ผลการวิเคราะหระดับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนวัยรุนชาย  
พบวา  อยูในระดับมาก( X =3.52)  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสอบถามนักเรียนวัยรุนที่
เปนกลุมตัวอยางเปนรายขอ  พบวา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนวัยรุนชายที่มี
คะแนนเฉลี่ยรายขอสูงสุดจะอยูในระดับมาก  ไดแก  การเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ( X =4.04)  
การเขารวมกิจกรรมอนุรักษทางประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันตางๆ  เชน  วันลอยกระทง     
วันสงกรานต( X =3.86)  การชวยเหลือกันทํารายงานกลุม  หรือการชวยกันทําการบาน( X =3.82)  
เปนตน  สวนการเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่มีคะแนนเฉลี่ยรายขอนอยที่สุดจะอยูในระดับ       
ปานกลาง  ไดแก การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายนอกโรงเรียน( X =2.98)  การเปน
อาสาสมัครในการทํางานดานกีฬา( X =3.11) และการทํากิจกรรมนอกหองเรียนรวมกัน  เชน  การ
หารายไดพิเศษจากงานฝมือที่ทําระหวางเรียน  การฝกปฏิบัติงาน ฯลฯ( X = 3.20)  เปนตน  ดังนั้น  
ดวยเหตุผลและขอมูลดังกลาวขางตน       จึงมีสวนทําใหการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน
วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จึงอยูในระดับมาก  ทั้งนี้จากการวิเคราะหหลักสูตรและระบบการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในอําเภอไทรโยคพบวาสวนใหญมีการกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนเสริมในหลักสูตรครบตามเนื้อหา  และกิจกรรมการเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่ศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซ่ึงบางกิจกรรมมี
การจัดไมบอยนักในรอบป  เชน    การทํากิจกรรมในการเรียน   กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการ  กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน   เปนตน  จึงทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่ทาง
โรงเรียนจัดใหอยูในระดับมาก   

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามระดับชวงชั้นที่เรียน        
การสังกัดโรงเรียน ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้    

2.1 ระดับชวงชั้นที่เรียน  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนที่มีระดับชวงชั้นที่เรียน
ตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่  1  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีที่มีระดับ
ชวงชั้นที่เรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้สามารถอธิบายไดวา  นักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชวงชั้นเรียนที่แตกตางกันไมมีผลตอ
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พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ไมวาจะอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  หรือชวงชั้นที่ 4  โดยนักเรียน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับนอยที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้จะพบวา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคสวนใหญมีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง(รอยละ 65.52)  รองลงมามีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับนอยและระดับมาก(รอยละ  
22.14  และ  17.34)  ตามลําดับ  และเมื่อแยกเปนระดับชวงชั้นที่เรียน  จะพบวา  นักเรียนที่เรียนอยู
ในระดับชวงชั้นที่ 3  สวนใหญมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง(รอยละ  63.31)  
รองลงมามีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับนอยและระดับมาก(รอยละ 27.14  และ  9.55) 
ตามลําดับ  สวนนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  4  สวนใหญมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง(รอยละ 52.78)  รองลงมามีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับมาก  และระดับนอย 
(รอยละ  38.89  และ  8.33)  ตามลําดับ  ซ่ึงจะพบวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3  และชวง
ช้ันที่ 4  สวนใหญจะมีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับปานกลางเชนกัน  และนอกจากนี้ยังพบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับมากเชนกันทั้งในระดับชวงชั้นที่ 3 
( X = 3.64)  และในระดับชวงชั้นที่ 4( X  = 3.89)  ซ่ึงทั้งความรูเร่ืองเพศศึกษาและความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธเปนตัวแปรที่สําคัญในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  
ดังนั้นจึงทําใหผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมพบความแตกตางของระดับชวงชั้นที่เรียนกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคที่มีระดับชวงชั้นที่เรียนตางกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ  สกล  วรเจริญศรี 
(2545 : 60)  ที่พบวา  ระดับชั้นการศึกษาของนักเรียนวัยรุนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทางเพศอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับการศึกษาของ  สิรินทร             
ศรประสิทธิ์(2545 : 120)  ที่พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับชั้นที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  เนื่องจากนักเรียนหญิงมีการรับรูเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการปองกันการ
ลวงเกินทางเพศไมแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ  ศรีพัทรา  จาริยวงศ(2539 : 93)  
อนงค  ชีระพันธุ(2544 : 158)  ทวีวรรณ  ชาลีเครือ(2541 : บทคัดยอ)  อาภากรณ  เตชรัตน(2546 : 
78)  และ  ณัฐพร  สายพันธุ(2546  : 50)  ที่พบวา  ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน  โดยวัยรุนที่มีระดับชั้นการศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ      

2.2 การสังกัดโรงเรียน  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนที่มีการสังกัดโรงเรียน
ตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีที่มีการ
สังกัดโรงเรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยใน
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คร้ังนี้สามารถอธิบายไดวา  นักเรียนที่ศึกษาอยูในการสังกัดโรงเรียนที่แตกตางกันไมมีผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ไมวาจะศึกษาอยูในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  หรือสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงนักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับนอยที่ใกลเคียงกัน  แมจะสังกัดโรงเรียนตางกันแตก็มี
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในโรงเรียนเหมือนกัน  และนักเรียนวัยรุนชายอยูใน
พื้นที่หรือละแวกเดียวกันซึ่งอยูในบริบทชุมชนเดียวกัน  และจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบวา  
นักเรียนสวนใหญจะมีอายุที่ใกลเคียงกันโดยเปนชวงวัยที่เปนวัยรุนตอนตนที่มีอายุระหวาง 11–14 
ป(รอยละ  53.90)  รองลงมาจะเปนวัยรุนตอนกลางมีอายุระหวาง  15 - 17  ป(รอยละ  39.90)   และ
ยังพบวา  นักเรียนที่เรียนอยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  และสังกัดสํานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  สวนใหญจะมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 59.50  
และ  63.38  ตามลําดับ)  และนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธอยูในระดับมากเชนกันทั้งในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3( X =3.64)  และ
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ( X =3.90)  จึงอาจทําใหผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมพบ
ความแตกตางของการสังกัดโรงเรียนที่เรียนกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยการสังกัด
โรงเรียน  ไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค   

2.3 ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนที่มี
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิงตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยนักเรียนวัยรุนชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงใน
ลักษณะแบบคนรักหรือแฟน( X =1.92)  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุน
ชายที่มีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงในลักษณะแบบเพื่อน( X =1.55)  ผลการศึกษาครั้งนี้จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีที่มี
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิงตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  ซ่ึงผล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  การคบเพื่อนลักษณะที่เปนแฟนหรือคนรักสามารถ
เปนส่ิงบอกแนะใหมีเพศสัมพันธได  ทั้งนี้เนื่องจากการคบเพื่อนลักษณะที่เปนแฟนหรือคนรักจะมี
วิถีการดําเนินชีวิตที่พิเศษกวาการคบกันแบบเพื่อน  ซ่ึงมีความใกลชิดสนิทสนมมากกวา  ซ่ึงจาก
การศึกษาเอกสารงานวิชาการตางๆ  ระบุวา  เพื่อนหรือแฟนหรือคนรักเปนกลุมที่อิทธิพลตอการ
สรางคานิยม  ลักษณะนิสัย  และพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน  โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ  ทั้งนี้
เนื่องจากวัยรุนตองการการยอมรับจากเพื่อน  ตองการใหเพื่อนชื่นชมและชอบพอ  ดังนั้นวัยรุนจึงมี
พฤติกรรมคลอยตามกลุมเพื่อนไดงายเมื่อถูกชักจูง  โดยเฉพาะการมีเพื่อนสนิทใกลชิดกัน  หรือการ
มีคนรักหรือแฟน  จะเปนเหตุปจจัยที่สงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดมาก
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ขึ้น  และผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบวานักเรียนวัยรุนชายเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธ
รอยละ 8.49  โดยคูที่มีเพศสัมพันธดวยจะเปนแฟนหรือคนรักรอยละ 69.57  และสาเหตุที่มี
เพศสัมพันธในครั้งแรกจะเกิดจากการอยากลอง/อยากหาประสบการณรอยละ  34.79  รองลงมาคือ
จากความรัก/ความเสนหารอยละ  21.74  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ประภาพร  โอภาสสวัสดิ์
(2538 : 60)  ที่พบวา  การมีคูรักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยนักเรียนที่มีคูรักมีพฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนที่ไมมีคูรัก  สอดคลองกับการศึกษาของ  
อนงค  ชีระพันธุ(2544 : 158)  ที่พบวา  ลักษณะเพื่อนสนิทที่คบ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุน  และกลุมเพื่อนที่คบเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และสอดคลองกับขอมูลการศึกษาของ  ณัฐพร  สายพันธุ(2546:46)  
ที่พบวา  บุคคลที่มีเพศสัมพันธดวยครั้งแรกจะเปนคนรักหรือแฟนรอยละ  79.40  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ความรักความเสนหารอยละ 39.00     

2.4 เงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนที่ไดรับเงิน
เปนคาใชจายตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือนตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 
( X = 1.81)  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุนชายที่ไดรับเงินเปนคาใชจาย
ตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท( X  = 1.58)  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยขอที่  5  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีที่มีเงินที่ไดรับเปน
คาใชจายตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  จํานวนเงินที่ไดรับจะเปนตัวบงชี้ถึงสภาวะฐานะทางเศรษฐกิจ  และ
มีผลตอการดํารงชีวิตของวัยรุน  ถาไดรับเงินในจํานวนที่สูงจนเหลือพอที่จะนําไปใชจายใน
กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการใชจายในกิจวัตรประจําวันหรือการเลาเรียน  เชน  การเที่ยวตามสถาน
เริงรมย  หรือคาใชจายเพื่อพฤติกรรมทางเพศ   ดังนั้นการไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายตอเดือนสูงจะมี
ผลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดดวยเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  
จุฑามาศ  นุชนารถ(2531 : 74 - 77)  ที่พบวา  รายไดที่ไดรับมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียน  โดยนักเรียนที่มีรายไดมากกวาจะเคยมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีรายไดนอยกวา  
และถาไดรับคาใชจายสูงขึ้น  อัตราการมีเพศสัมพันธก็ยิ่งสูงขึ้นดวย  สอดคลองกับการศึกษาของ  
ศุภจรี  วจีภิวัฒน(2533 : 92-97)  ที่พบวา  เงินคาใชจายที่นักเรียนไดรับมีความสัมพันธกับการมี
ประสบการณทางเพศ  โดยนักเรียนชายที่ไดรับเงินคาใชจายมากจะมีประสบการณทางเพศสูงกวา
นักเรียนชายที่ไดรับเงินคาใชจายนอย  สอดคลองกับการศึกษาของ  อัญชลี  คตินุรักษ(2535 : 69)  ที่
พบวานักเรียนวัยรุนที่มีรายไดตอเดือนสูงกวาจะมีประสบการณทางเพศสัมพันธสูงกวานักเรียน
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วัยรุนที่มีรายไดตอเดือนต่ํา  สอดคลองกับการศึกษาของ  ประภาพร  โอภาสสวัสดิ์(2538 : 58)  ที่
พบวา  นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยนักเรียนที่ไดรับคาใชจายมากมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวานักเรียนที่
ไดรับคาใชจายนอยกวา  สอดคลองกับการศึกษาของ  จุฬารัตน  หาวหาญ(2539 : 79 - 80)  ที่พบวา  
รายไดที่นักเรียนวัยรุนชายไดรับมีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียน
วัยรุนชาย  สอดคลองกับการศึกษาของ  อนงค  ชีระพันธุ(2544 : 158)  ที่พบวา  คาใชจายที่ไดรับมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ
สอดคลองกับการศึกษาของ  ณิฐินันท  วิชัยรัมย(2545 : 94)  ที่พบวา  นักเรียนที่มีคาใชจาย
ประจําเดือนที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนระหวาง 1,000 – 2,000  บาทตอเดือน  มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ  
1,000 บาทตอเดือน   

2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนวัยรุนชายที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน  ผลการศึกษา
ครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  
ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันของ
นักเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ไมวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
แสดงเปนเกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00,  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  2.01 – 3.00  หรือเกรดเฉลี่ย
อยูระหวาง  3.01 – 4.00  โดยนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับนอยที่ใกลเคียง
กัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคที่มี
เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00,  เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  2.01 – 3.00  และเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  
3.01 – 4.00  สวนใหญจะมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน(รอยละ  63.83,  
56.80  และ  63.46  ตามลําดับ)    และนอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธอยูในระดับมากเชนกันทั้งที่มีเกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00,  เกรดเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.01 – 3.00  และเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง  3.01 – 4.00( X  = 3.58, 3.68  และ 4.03  ตามลําดับ)  
จึงอาจทําใหผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมพบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการเรียน  
เปนสิ่งที่สามารถจะบงบอกถึงพัฒนาการดานการเรียนรู  สติปญญา  และอาจจะเปนส่ิงที่บงบอกถึง
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พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุนไดเชนกัน  เชน  วัยรุนที่มีผลการเรียนต่ําจะมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมในดานตางๆ  เชน  พฤติกรรมทางเพศ  ความกาวราว  ความรุนแรง  โดยเฉพาะพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ  อรอุษา  จันทรวิรุจ(2544 : 118)  ที่พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ไมสอดคลองกับการศึกษาของ  ณิฐินันท  
วิชัยรัมย (2545 : 94)  ที่พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ  อาภากรณ  เตชรัตน(2546 : 78)  ที่พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน
มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

2.6  ลักษณะการพักอาศัย  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักเรียนวัยรุนชายที่มีลักษณะการ
พักอาศัยตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไม
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  6  ที่วา  นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีที่มี
ลักษณะการพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน  ซ่ึงผลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  ลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกันของนักเรียนไมมีผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ไมวาจะพักอาศัยอยูกับบิดามารดา  พักอาศัยอยูกับบิดาหรือ
มารดา  พักอาศัยอยูกับญาติหรือผูปกครอง   และพักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน  ซ่ึงนักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับนอยที่ใกลเคียงกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบิดามารดา
ของนักเรียนสวนใหญอยูดวยกัน(รอยละ 74.91)  มีสภาพความเปนครอบครัว  ชุมชน  และโรงเรียน  
ยังมีความเขมแข็งในการควบคุมดูแล  อบรมสั่งสอน  และการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วัยรุน   และการที่นักเรียนพักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียนซ่ึงจะมีครูประจําหอพักคอย
ควบคุมดูแลพฤติกรรมตางๆ อยางใกลชิด   ทําใหโอกาสในการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนเกิดขึ้นไดยาก  จึงทําใหผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมพบความแตกตางของ
ลักษณะการพักอาศัยกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ      
ไทรโยค  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  พรทิพย  ศิริภัทราชัย(2539 : 145)  ที่พบวา  นักเรียนที่มี
ลักษณะการอยูรวมกันภายในครอบครัวตางกัน  มีความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ  ปวีณา  ยางสูง(2541 : 65)   อนงค  ชีระพันธุ(2544 : 
158)  สกล  วรเจริญศรี(2545 :63)  และ  อาภากรณ  เตชรัตน(2546 : 78)  ที่พบวา  ลักษณะของ
ลักษณะการพักอาศัยไมมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน  และสอดคลอง
กับขอมูลการศึกษาของ  เจนจิรา  สุขเกื้อ(2546 : 80)  ที่พบวา  การพักอาศัยที่แตกตางกันไมมีผลตอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

155

 

พฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ     
จุฬารัตน  หาวหาญ(2539 : 79 - 80)  ที่พบวา  ที่พักของนักเรียนวัยรุนชายมีความสัมพันธตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กลาวคือ  นักเรียนที่อยู
หอพักจะเคยมีเพศสัมพันธมากที่สุดคือ  รอยละ  48.30  รองลงมาคือนักเรียนที่เชาบานอยูจะเคยมี
เพศสัมพันธรอยละ  23.10  และนักเรียนที่พักอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครองจะเคยมีเพศสัมพันธ
รอยละ  23.10  เปนตน 

3. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานขอที่ 7  วา  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่
ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง   และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน
ชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม    พบวา 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = -.323)  แสดงวา  เมื่อนักเรียน
วัยรุนชายมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธในระดับมาก  จะทําใหนักเรียนวัยรุนชายมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับที่นอย  ทั้งนี้เนื่องจากความคิดเห็นจะประกอบดวย
ความคิด  ความรูสึก  และแนวโนมของพฤติกรรม  ซ่ึงถานักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธอยูในระดับมากก็อาจจะมีแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสมได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานพฤติกรรมทางเพศ  ดังนั้นการสรางจิตสํานึกใหนักเรียนวัยรุนมีความ
คิดเห็นที่ถูกตองตอพฤติกรรมทางเพศจะชวยใหวัยรุนมีความคิด  ความรูสึก  และมีพฤติกรรมทาง
เพศในทางที่ดีและเหมาะสมได  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวานักเรียนวัยรุนชาย
สวนใหญมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมทางเพศในเชิงยอมรับทั้งในทางบวก  เชน  เปนผูหญิงตองรัก
นวลสงวนตัว  การรักษาพรหมจารียหรือความบริสุทธิ์ทางเพศจนถึงวันแตงงาน  การใหเกียรติ
ผูหญิงในการปฏิบัติทางเพศ  และการยอมรับพฤติกรรมทางเพศในทางลบ  เชน  การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร  การจับคูอยูดวยกันในระหวางเรียนกับเพศตรงขาม  การจับมือถือแขนการกอดจูบ
ลูบคลํารวมถึงการพลอดรักในที่สาธารณะกับเพศตรงขาม  รวมถึงการส่ําสอนทางเพศหรือการมีคู
นอนหลายคน  เปนตน  สอดคลองกับขอมูลจากการศึกษาของ  กฤตยา  อาชวนิจกุล  และ วราภรณ  
แชมสนิท(2538 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  วัยรุนชายไทยมีความคิดเห็นวาการมีประสบการณทางเพศ
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คร้ังแรกกับเพื่อนเปนเรื่องปกติธรรมดาในยุคสมัยปจจุบัน   วัยรุนทั้งชายและหญิงสวนใหญมีเจตคติ
ในเชิงยอมรับการมีเพศสัมพันธแตมีวิธีคิดที่แตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง  เชน  วัยรุน
ชายมองวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องที่ผูชายเปนฝายไดเปรียบ  และไดความสนุก โดยฝายหญิงเปน
ผูที่ยอมรับสภาพที่เสียเปรียบ  วัยรุนชายเห็นการสรางความสัมพันธเปนการแสวงหาโอกาสทางเพศ  
ในขณะที่วัยรุนหญิงก็ตระหนักถึงความเสียเปรียบเมื่อเกิดปญหาขึ้น  วัยรุนชายเห็นวาการมี
ประสบการณทางเพศเปนเรื่องนาภูมิใจ  นาเปดเผย  สวนในวัยรุนหญิงถือเปนเรื่องเสื่อมเสีย  และ
เปนเรื่องไมควรเปดเผย  เปนตน   

3.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ซ่ึง
เปนการวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  
ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  ทักษะการสอนตนเอง  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานขอ 7  
วา  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
ทักษะการสอนตนเอง   และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  และ
ความรูเร่ืองเพศศึกษา  เปนตัวแปรที่เขาสูสมการทํานาย  โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายไดรอยละ 12.00 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  เปนตัวแปรที่ถูกเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่  1  และสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายไดรอยละ 
10.40  แสดงวา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในระดับสูง  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 (r = -.323)  อธิบายไดวา  เมื่อนักเรียนวัยรุนชายมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธในระดับสูง  จะทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมีแนวโนมลดนอยลง  ทั้งนี้
เนื่องจากความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไปจะเกิดจากการสรางสมประสบการณอันประกอบไปดวย
ความคิด  ความรูสึก  และแนวโนมของพฤติกรรมในเรื่องตางๆ  รวมไปถึงในเรื่องของพฤติกรรม
ทางเพศดวย  ดังขอมูลที่ไดจากศึกษาคนควาของ  ณิฐินันท  วิชัยรัมย(2545 : 37)  กลาวสรุปไววา  
ความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงเรื่องตางๆ  โดยมีพื้นฐานจากความรู  ประสบการณ  และ
สภาพแวดลอมดานตางๆ ของบุคคลนั้น  เปนความรูสึกที่แสดงออกโดยไมมีกฎเกณฑตายตัว  แตจะ
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ขึ้นอยูกับการประมาณคาในสิ่งนั้นๆ   ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  พบวา  นักเรียน
วัยรุนชายมีความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธในดานบวกและใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ของการรักนวลสงวนตัวของผูหญิง  และการรักษาพรหมจารียหรือความบริสุทธิ์ทางเพศของผูหญิง
จนถึงวันแตงงาน  รวมถึงการใหเกียรติแกผูหญิงในดานการปฏิบัติตัวทางเพศ  จากขอมูลดังกลาว
ช้ีใหเห็นวานักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคยังตระหนักเกี่ยวกับการมีคุณคาในเรื่องเพศ   

ความรูเร่ืองเพศศึกษา  เปนตัวแปรที่ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  2  และ
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.60  แสดงวา  ความรูเร่ืองเพศศึกษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเชนกัน  
เพราะเมื่อมีความรูเร่ืองเพศศึกษาที่ดีและถูกตอง  จะทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมี
แนวโนมลดนอยลง  แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  ความรูเร่ืองเพศศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  อธิบายไดวา  ความรูเรื่องเพศศึกษาเปนการใหความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ถูกตองรวมถึง  ขอดีขอเสีย  และความสามารถในการจําเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ  สรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ  และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศ  การที่นักเรียนวัยรุนมีความรูเร่ืองเพศศึกษาที่ดีจะชวยทําใหนักเรียนวัยรุนมีความรู  
ความเขาใจ  มีเจตคติหรือทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดในเรื่องธรรมชาติของเพศและพฤติกรรมทาง
เพศที่ถูกตองและเหมาะสม  ดังนั้น  การมีความรูที่ถูกตองในเรื่องเพศจะสามารถชวยใหนักเรียน
วัยรุนเขาใจตนเอง  สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในการคบเพื่อนเพศตรงขาม
หรือเพศเดียวกัน ไมสรางปญหาใหกับตัวเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ  ชาติ  แจมนุช(2538 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  เยาวชนที่มีความรูเร่ืองเพศถูกตองและ
เพียงพอจะมีความสําสอนทางเพศต่ํา  คือมีพฤติกรรมทางเพศเหมาะสม  โดยอธิบายวา  เยาวชนที่มี
ความรูเร่ืองเพศดีจะมีประสบการณทางเพศนอยและมีการปลอยตัวทางเพศคอนขางนอย  มีคานิยม
การสําสอนทางเพศต่ํา  เยาวชนชายกลัววาเมื่อเรียนรูเร่ืองเพศมากเกินไปจะทําใหมีพฤติกรรมทาง
เพศไมเหมาะสมหรือเรียกวาทําใหใจแตก  และการศึกษาของ  อาภากรณ  เตชรัตน(2546 : 78)  ที่
พบวา  นักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศตางกัน  มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับดีจะมีพฤติกรรมทางเพศดีกวานักเรียนที่มีความรู
เรื่องเพศระดับปานกลาง  และนักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับปานกลางจะมีพฤติกรรมทางเพศ
ดีกวานักเรียนที่มีความรูเร่ืองเพศระดับไมดี    

ความรู สึกมีคุณคาในตนเอง   เปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  แสดงวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ไมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในกลุมนี้ได  
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โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบวา  นักเรียนวัยรุนชายมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปาน
กลาง( X =3.45)  ซ่ึงไมสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  ถึงแมวานักเรียนวัยรุนจะมีความรูสึก
มีคุณคาในตนเองดานการยอมรับตนเองและดานการไดรับการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครองอยู
ในระดับมาก  ดานการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนและดานการไดรับการยอมรับจากครูอยูใน
ระดับปานกลางก็ตาม  แตก็ไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมักจะคิดวาตนเองไมคอยไดรับการยอมรับจากครูในเรื่องการ
มอบหมายงานที่สําคัญๆ ใหทํา  หรือการไดรับคําชมเกี่ยวกับความกลาคิดกลาทําในสิ่งตางๆ  หรือ
ความตั้งใจในการเรียนและการมีผลการเรียนที่ดี  จึงอาจทําใหนักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ลดลงได  ซ่ึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองสามารถสื่อใหเห็นบุคลิกภาพของบุคคลได  และมี
ความสําคัญในการดําเนินชีวิตในสังคมใหเปนปกติสุขดวยความเขมแข็ง  มีสุขภาพจิตที่ดีและ
สามารถที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นซึ่งจะสงผลใหมีแนวทางในการกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง
เหมาะสมตอไป  แตเนื่องจากความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสิ่งที่ไมคงที่หรือตายตัว  มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับวาขณะนั้นบุคคลมีความรูสึกอยางไร  และไดรับประสบการณมา
อยางไร  จึงปรับขึ้นลงไดตามประสบการณชีวิตที่เกิดขึ้น  ประสบการณชีวิตที่ดีจะชวยในการดํารง
รักษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับสูงไวได (Barry  1989 ; Palladino  1994,  อางถึงใน        
สุรัตน  ผุลละศิริ  2547 : 95)  ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงอาจทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองไมถูก
เลือกเขาสมการการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ  
ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ได   

ทักษะการสอนตนเอง   เปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  แสดงวา ทักษะการสอนตนเองไมสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในกลุมนี้  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  
นักเรียนวัยรุนชายมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.49)  ซ่ึงไมสงผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา  
ทักษะการสอนตนเองไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ทั้งนี้การที่
นักเรียนวัยรุนชายมีทักษะการสอนตนเองในระดับปานกลาง  ไมไดหมายความวานักเรียนวัยรุนชาย
จะสามารถปฏิบัติตามที่คิดหรือตองการเสมอไป  เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยาก
ลองในสิ่งใหมๆ  ชอบเลียนแบบ  เปนวัยที่ตองการเขากลุมเพื่อน  ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน  
ดังนั้น  เมื่อเขาไปรวมกลุมกับเพื่อน  วัยรุนจึงมักจะคลอยตามกลุมเพื่อน  ถูกเพื่อนชักชวนไดงาย  
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ซ่ึงถาไดเพื่อนที่ดีวัยรุนก็จะมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่ดี  แตถาไดเพื่อนที่ไมดีก็จะชักนําให
มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได   ถึงแมวานักเรียนจะสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง  หรือการกํากับตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเหตุการณตางๆ   โดยการสอน  
การบอก  หรือการเตือนสติตนเองไมใหกระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธไดก็ตาม  แตบางครั้งก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  หรือไมกลาปฏิเสธเพราะกลัวจะ
เสียสัมพันธภาพระหวางเพื่อน  ประกอบกับนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยคมีโอกาสทําในสิ่งที่
เปนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดนอยอยูแลว  เนื่องจากนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธอยูในระดับนอย  โดยมีพฤติกรรมการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสมและการเปดรับ
ส่ือปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศอยูในระดับนอย( X =1.91 และ 1.78)    และมีพฤติกรรมการอยูลําพัง
สองตอสองกับเพศตรงขาม  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม  และการดื่มสุราของมึน
เมาและการใชสารเสพติดตางๆ อยูในระดับนอยที่สุด( X =1.39, 1.38 และ 1.27)   นักเรียนวัยรุนชาย
จึงไมจําเปนตองสอน  หรือบอก  หรือเตือนตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหทําพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ  
ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงอาจทําใหทักษะการสอนตนเองไมถูกเลือกเขาสมการการทํานายพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  ได   

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  เปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  แสดงวา  การเขารวมกิจกรรมทางสงัคม
ไมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในกลุมนี้ได  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา  นักเรียนมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับมาก( X =3.52)  ซ่ึงไมสงผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา  การ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชาย  การที่นักเรียนวัยรุนชายมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับมาก  ไมได
หมายความวานักเรียนจะสามารถมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมไดเสมอไป  เพราะ
นักเรียนอาจมีกิจกรรมดานอื่นๆที่มาเกี่ยวของอีก  เชน  การทํากิจกรรมหรือการรวมกลุมที่ไม
เกี่ยวของกับการเรียนในหลักสูตร  และการไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ จากโทรทัศน  หนังสือพิมพ  
วีดีโอหรือซีดี  อินเตอรเน็ต  โทรศัพทมือถือ  รวมถึงหนังสือนิตยสารตางๆ  ที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ  การแสดงออก  การวางตัวและการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ  กับเพศตรงขาม  การมีพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบทั้งการแตงกาย  พฤติกรรมการแสดงออก  เปนตน  จึงอาจทําใหการเขารวมกิจกรรม
ทางสังคมไมถูกเลือกเขาสมการการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  เนื่องจากการวิจัย
ในครั้งนี้  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรซึ่งจะมีครูคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด    ซ่ึงขอมูลที่ไดในครั้งนี้  พบวา  นักเรียนวัยรุน
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ชายมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมในระดับมากเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ  การเขา
รวมกิจกรรมอนุรักษทางประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันตางๆ เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต  
การชวยเหลือกันทํารายงานกลุม  หรือการชวยกันทําการบาน   การเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา  และ
การเขารวมกิจกรรมการเดินทางไกล  การเขาคายพักแรม  เลนดนตรี   หรือการเขาคายอาสาพัฒนา  
เปนตน ซ่ึงกิจกรรมทางสังคมดังกลาวนี้ไมไดเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนวัยรุนชายใน
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   

 
ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแบงเปน  2 
สวน คือ ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยเพื่อการนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายและ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้   

 
1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยเพื่อการนําไปใช  

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   พบวา   ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล   ไดแก  
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  และเงินที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
และ  .01  ตามลําดับ  และปจจัยดานความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  และความรูเร่ือง
เพศศึกษา  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายได 
รอยละ  12.00  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ดังนั้นผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัย
จึงขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ
ปองกันแกไขปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  ดังตอไปนี้  

1.1 ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  เปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  เนื่องจากความคิดเห็น
เปนเรื่องของความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด และมีแนวโนมที่มุงจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ  
และการแสดงพฤติกรรมทางเพศเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ  ความรูสึกที่มีทิศทางทั้งทางบวก
หรือทางลบ  นั่นคือการมีความรูสึกหรือความคิดเห็นที่ถูกตองตอเร่ืองเพศของวัยรุนจะชวยใหวัยรุน
สามารถปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในดานตางๆ  ไดถูกตองและเหมาะสม  แต
ในทางตรงกันขาม    ถาวัยรุนมีความรูสึกที่ไมดีหรือมีทัศคนติที่ไมถูกตองตอเร่ืองเพศยอมจะสงผล
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ถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่อาจกอใหเกิดปญหากับตนเองและผูอ่ืนได  ดังนั้น  ผูที่เกี่ยวของ  ไมวา
จะเปนบิดามารดาหรือผูปกครอง  ครูอาจารย  สังคม  และชุมชน  จึงควรใหความสําคัญและเห็น
ความจําเปนในการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศ  โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกฝงหรือสรางคานิยมหรือ
ทัศนคติที่ดีและเหมาะสมตอเร่ืองเพศ  ซ่ึงจะสงผลใหวัยรุนมีความคิดเห็นและจิตสํานึกที่ดี  ถูกตอง  
และเหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ  อันจะเปนการชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
และปญหาของสังคม  ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  เชน  เพศชายตองรูจักใหเกียรติเพศหญิง  การไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  เปนตน  
ซ่ึงทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองคกรตางๆ  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา  ควรมีการประสานและ
รวมมือกันในการจัดทําโครงการหรือโปรแกรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมใหวัยรุนไดมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในทางสรางสรรค  เพื่อ
เปนการใหความรู      ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเพศ  การใหขอมูลท่ีถูกตองแกเด็กนักเรียนวัยรุน  
เชน การจัดเวทีการเรียนรูที่ถูกตองในเรื่องเพศศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหวัยรุนไดมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เหมาะสม  การสอดแทรกเนื้อหาที่เหมาะสมในการเรียนการสอน       
การจัดกิจกรรมเขาคาย  การจัดชุมนุมทางวิชาการ  หรือการจัดนิทรรศการการเรียนรู  โดยเนน
กิจกรรมที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวม  รวมถึงการมีสวนรวมของเด็กนักเรียนวัยรุนเองดวย  

1.2 ความรูเรื่องเพศศึกษา  เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย  เปนลําดับที่ 2  ซ่ึงจากเอกสารทางวิชาการระบุวาการที่
บุคคลจะเปนผูที่มีความรูและทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศนั้น  จะตองมาจากการมีความรูในเรื่องเพศ
อยางเพียงพอและถูกตอง  ซ่ึงจะสงผลตอการปรับตัวในเรื่องเพศไดดี  เพราะถาบุคคลใดสามารถ
ปรับตัวในเรื่องเพศไดดีแลวก็จะเปนผูที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ  สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ  ไดอยางไมลําบาก  ดังนั้น  ผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกระดับไมวาจะเปนสถานศึกษา  ครอบครัว  
ชุมชน  หนวยงานหรือองคกรตางๆ  ควรตระหนักและใหความสําคัญตอการจัดการการเรียนรูเร่ือง
เพศศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสมใหกับวัยรุนใหมากขึ้น  สนับสนุนใหสามารถพูดคุยถึงเรื่องเพศได  
ผูใหญจึงจะสามารถใหความรูในเรื่องเพศแกเด็กไดอยางเต็มที่โดยไมมีความรูสึกผิด  หรือมี
ความรูสึกรบกวนตางๆ  จากคนภายนอกและจากสังคม  ซ่ึงทั้งหมดนี้ควรจะดําเนินการหลายๆ ทาง  
เชน  เริ่มตนจากครอบครัว  มีการปรับปรุงนโยบายทางสังคม จึงจะชวยใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรูในเรื่องเพศศึกษาเปนไปดวยดีและทันตอเหตุการณ  มีการจัดการดานการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณที่ถูกตองและเหมาะสม  โดย
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและยึดผูเรียนเปนหลัก  มีการผลิตส่ือที่ทันสมัย        
มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําได  เชน  การสอนและ
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ฝกทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  หรืออาจบูรณาการการ
เรียนรูรวมกันทั้งในระบบและนอกระบบการเรียนการสอน  เชน  การจัดนิทรรศการ  การจัด
กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ  การเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญพิเศษในชุมชนมารวมบรรยายเพื่อให
ความรูเร่ืองเพศศึกษาจากผูมีความรูความชํานาญโดยตรง  เชน  เจาหนาที่สาธารณสุข  พยาบาล  
หรือแพทย    การจัดหาบุคลากรที่มีความรูพิเศษและมีการจัดมุมเพื่อการใหคําปรึกษาในโรงเรียน
และชุมชน  หรือการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท   โครงการเพื่อนชวยเพื่อน  เปนตน   

1.3 จากผลการศึกษาวิจัยตัวแปรดานประสบการณในการคบเพื่อนหญิง  และเงินที่
ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนชาย  ดังนั้น  บิดามารดาหรือผูปกครอง  รวมถึงครูแนะแนว  ครูประจําชั้น  หรือ
ครูที่ปรึกษา  ควรมีการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศ  
และพฤติกรรมการใชจายเงินตามที่ไดรับเพื่อเปนคาใชจายตอเดือนใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่
ตองใชจายจริงตามความจําเปนเพื่อการศึกษาและการดํารงชีวิต  

เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกระดับไดตระหนักถึงปญหาและความตองการของ
วัยรุน พรอมกับเปนแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมในการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะชวย
ลดปญหาของสังคมได  เชน  ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค  ปญหาการทําแทง  ปญหาเด็กถูก
ทอดทิ้ง  การสูญเสียอนาคตทางการศึกษา  ปญหาสารเสพติด  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส
และกามโรค  รวมไปถึงปญหาการทํารายตนเองของเด็กวัยรุนที่ไมสามารถแกไขปญหาของตนเอง
ได  เปนตน  ซ่ึงผูเกี่ยวของในระดับตางๆ สามารถนําขอมูลจากการศึกษาวิจัยนี้ไปใชใหเกิด
ประโยชนในสังคมไดดังนี้   

1) ระดับบุคคล โดยการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การเปด
โอกาสใหวัยรุนไดเขาถึงและเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาจากแหลงตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหวัยรุนมีความรู
เร่ืองเพศศึกษาที่ถูกตอง และมีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ เปน
การสรางจิตสํานึกที่ดีในเรื่องเพศ ซ่ึงจะทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตอไป 

2) ระดับครอบครัว  โดยบิดามารดาหรือผูปกครองมีสวนชวยในการสงเสริมดาน 
การใหความรักความอบอุน  ความหวงใย  รวมถึงการพูดคุยใหคําปรึกษาเมื่อบุตรมีปญหา  มีการ
อบรมสั่งสอนดวยเหตุผล  เปดโอกาสใหวัยรุนไดแสดงความคิดเห็น  มีการสื่อสารพูดคุยใหความรู
เร่ืองเพศศึกษากับบุตร  และการทํากิจกรรมตางๆ  รวมกับสมาชิกในครอบครัว  โดยเนนใหเด็ก
วัยรุนไดตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกตองในการดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคม  ไมสรางปญหาหรือความเดือนรอนใหกับตนเองและบุคคลอื่น  ที่สําคัญครอบครัว
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ควรดูแลในเรื่องเงินที่ตองใชจายตอเดือนใหเพียงพอกับการเรียน  ไมควรใหเงินจนเกินความจําเปน  
และควรดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะในชวง
วันหยุดวันเสารอาทิตย   เนื่องจากขอมูลที่ไดเพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบวาชวงเวลาที่
นักเรียนวัยรุนชายมีเพศสัมพันธจะเปนชวงวันหยุดวันเสารวันอาทิตย(รอยละ 73.91)  โดยบิดา
มารดาหรือผูปกครองของนักเรียนและบิดามารดาหรือผูปกครองของคูที่มีเพศสัมพันธดวย  มีการ
รับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนเพียงรอยละ  17.39  และ  13.04  ตามลําดับ   

3) ระดับโรงเรียน  โดยผูบริหารสถานศึกษา  ครูประจําชั้น  หรือครูที่ปรึกษา   ควร
จัดโปรแกรมการเรียนการสอน  การกําหนดนโยบายและกลวิธีหรือแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกันเพื่อการปองกันแกไขปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
ทั้งในดานหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม  เพื่อปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน    ตลอดจน
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหความรูเร่ืองเพศศึกษาและความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ  
เนื่องจากการผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบวา ปจจัยดานความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธและ
ความรูเรื่องเพศศึกษามีความสําคัญและสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชาย  รวมทั้งใหมีการจัดกิจกรรมในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับนักเรียนวัยรุน  
นอกจากนี้ครูแนะแนวและครูประจําชั้นควรมีการควบคุมดูแลเพื่อเฝาระวังพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
คบเพื่อนตางเพศใหเหมาะสมทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน 

4)  ระดับชุมชน หรือระดับชาติ  โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  หรือ
องคกรตางๆ ในทุกระดับ ไมวาจะเปนหนวยงานดานสาธารณสุข  ดานการศึกษา  ดานสวัสดิการ
และความมั่นคงของมนุษย  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  องคการบริหารสวนตําบล  
เทศบาล  ควรมีการกําหนดเปนนโยบายและกลวิธีในการดําเนินงาน  รวมถึงการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อการสงเสริมสนับสนุนในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของวัยรุนในหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานในระดับพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดใหมีการรณรงคทางสื่อตางๆ เกี่ยวกับการสรางความ
คิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธหรือพฤติกรรมทางเพศ  และการใหความรูที่ถูกตองและ
เหมาะสมเรื่องเพศศึกษาแกนักเรียนวัยรุนอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการตั้งครรภ
และการติดเชื้อโรคเอดส  เนื่องจากขอมูลที่ไดจากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบวา  นักเรียนมกีารปองกนั
การตั้งครรภและการติดเชื้อโรคโดยการใชถุงอนามัยบางครั้งหรือไมใชเลยสูงถึงรอยละ  52.17  
สวนวิธีการปองกันการตั้งครรภของนักเรียนวัยรุนสวนใหญจะใชถุงยางอนามัยรอยละ  43.48  
รองลงมาคือการใชยาเม็ดคุมกําเนิดรอยละ  17.40    
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5)  บุคลากรและหนวยงานดานสาธารณสุข  ไดแก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  สถานีอนามัย  และโรงพยาบาล  ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุนทั้งในชุมชนและในสถานศึกษาตอง
เปนสมาชิกของชมรม  “ทูบีนับเบอรวัน”  (to  be  number  one)  และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
ควรมีการจัดทําโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพจิต  กิจกรรมเพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาสุขภาพกายสุขภาพใจใหเกิดประโยชนกับวัยรุนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี
กิจกรรมการดําเนินงานของสมาชิกอยางตอเนื่องในชุมชน  โดยเนนกิจกรรมการใหความรูเร่ืองเพศ
และการปลูกฝงใหวัยรุนมีความคิดเห็นในเรื่องเพศที่ถูกตองและเหมาะสม 

 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ที่อาจสงผลตอพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  เชน  ทักษะชีวิต  แรงสนับสนุนทางสังคม  สัมพันธภาพใน
ครอบครัว  ลักษณะกลุมเพื่อนที่คบ  การรับรูขอมูลขาวสาร  เปนตน  เพื่อจะไดนําไปประยุกตใชใน
การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  หรือวางแผนในการแนะแนว  ใหคําปรึกษา  และเปนแนวทาง
ในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เชน การสังเกต การสนทนากลุม การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการใช
ทักษะการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อใหวัยรุนไดมีโอกาสในการโตตอบ ซักถาม พูดคุยในประเด็น
ตางๆ ได ซ่ึงจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศไดตอไป   

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในกลุมอื่นๆ 
อีก เชน นักเรียนวัยรุนหญิง รักรวมเพศในกลุมวัยรุน หรือกลุมวัยรุนที่อยูนอกระบบการศึกษา เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบและทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงไดครอบคลุม และสามารถแกไขปญหา
ไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เนื่องจากในการศึกษาวิจัยยังพบวามีปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยมิไดจํากัดเฉพาะกลุมนักเรียนวัยรุนชายเทานั้น 
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มหาบัณฑิต  สาขาการเจริญพันธุและวางแผนประชากร  บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 

จุติมา  เพชรรัตน.  “การรับหนังสือการตนูญี่ปุนที่มีเนื้อหาทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร
กับทัศนคติตอเพศสัมพันธ.” วิทยานพินธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต       
สาขาวิชาการหนังสือพิมพ   ภาควิชาวารสารสนเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

จุฬารัตน  หาวหาญ.  “พฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนวยัรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร.”  วิทยานพินธปริญญา         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการเจริญพนัธุและวางแผนประชากร  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.    

เจนจิรา  สุขเกือ้.  “อิทธิพลของทักษะชวีิตตอพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
หญิงระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี.”   วทิยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บณัฑิตวทิยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2546. 

ชไมพร  เจริญครบุรี.  “การสังเคราะหงานวจิัยเกีย่วกับการเห็นคุณคาในตนเองตั้งแตป พ.ศ.2533-
2543.”   วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา      
บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2546. 
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ชาติ  แจมนุช.  “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคานิยมการสําสอนทางเพศของเยาวชนชาย.”   
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาประชากรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย             
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 

ชุลีพร  อินทรไพบูลย.  “คานิยมเกีย่วกับพฤติกรรมในเรือ่งเพศของนักเรียนวยัรุนในเขต
กรุงเทพมหานคร.”   วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการเจริญพันธุ
และวางแผนประชากร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. 

ณัฐพร  สายพันธุ.  “พฤติกรรมทางเพศและปจจยัที่มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร.”  วิทยานิพนธปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2546. 

ณิฐินันท  วิชัยรัมย.  “การศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพนัธของ
นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย.”   วิทยานพินธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและ       
การแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545. 

ดารุณี  ภษูณสวุรรณศร.ี  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญ
ระดับมัธยมศกึษาตอนตนศนูยการศกึษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร.”   วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาสุขศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.  

ทวีวรรณ  ชาลีเครือ.  “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธและปจจยัที่มีความสัมพันธตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนวยัรุนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ.”  
วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ   11, 4   (กรกฎาคม – กันยายน 2541): 22 – 28. 

ไทยโพสต เอก็ซ-ไซท, 9 พฤศจิกายน 2548. 
ไทยรัฐ, 21 เมษายน 2548. 
นริมล  เมืองโสม.  “วัฒนธรรมทางเพศ การรับรูความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการเกิด

โรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงเขตเมือง: กรณศีึกษาจังหวดัหนึ่งของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ.”   วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชา
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. 

บางกอกทูเดย, 9 พฤศจิกายน 2548. 
ประคอง  กรรณสูต.  สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร(ฉบับปรับปรุงแกไข).  พิมพคร้ังที่ 3.  

กรุงเทพฯ: บริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากดั, 2542.   
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ประเทือง  ภูมภิัทราคม.  การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยกุต.   ปทุมธานี : ฝายเอกสาร
ตํารา  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ, 2535.    

ประพิมพร  อัมพาพรหม.  “การศึกษาคานยิมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.  

ประภาพร  โอภาสสวัสดิ.์  “ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชวีศึกษาใน
จังหวดัชลบุรี.”   วิทยานพินธปริญญาสังคมวิทยามหาบณัฑิต   ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.     

ปรางพร  พงษประเสริฐ.  “ความรูและทัศนคติในเรื่องเพศของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
โรงเรียนสังกดักรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.”   วทิยานิพนธปริญญา  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2539.   

ปราณี  รามสูต. จิตวิทยาวยัรุน.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพรุงวฒันา, 2528.  
ปริดา  จิรกุลพฒันา.  “การใหคุณคาตอสุขภาพ ความเชื่ออํานาจดานสุขภาพและพฤตกิรรมเสี่ยงดาน

สุขภาพของวัยรุน.”  วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร)           
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536.  

ปวีณา  สายสูง.  “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวดันาน.”  
วิทยานพินธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

พรทิพย  ศิริภทัราชัย.  “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนบดนิทรเดชา 
(สิงห สิงหะเสนี).”   วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 

พรพิมล  เจียมนาครินทร.  พัฒนาการวยัรุน.  กรุงเทพฯ : ตนออการพิมพ, 2539.   
พรรณทิพย  ศริิวรรณบุศย.  จิตวิทยาครอบครัว. พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2538.  
พรรณี  ภาณุวฒันสุข  และรัตนา  สําโรงทอง.  “พฤติกรรมทางเพศและความคิดเหน็ในเรื่องเพศของ

วัยรุนในชุมชนคลองเตย.”  วารสารโรคเอดส  11, 4 (2542): 205 –216. 
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พวงรัตน  ทวีรัตน. วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 8.  
กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543.   

พิมพพรรณ  ศลิปสุวรรณ.  “ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของคนงานสตรีวัยรุน
ในโรงงานอุตาสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.”  วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาประชากรศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.     

พึงพิศ  จักรปง.  จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวยัรุน.  เชียงใหม : อักษรคอมสพรินท, 2539.  
เพ็ญศิริ  วิศิษฐพลชัย.  ความรู ทัศนคติ และปจจยับางประการเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศและการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนมัธยมศกึษาแหงหนึ่งของ
จังหวดัยโสธร.  ม.ป.ท., 2545. 

ภารดี  บุญเพิ่ม.  “การสอนเพศศึกษาของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน.”   วิทยานิพนธปริญญา       
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2544. 

มหาวิทยาลัยศลิปากร.  บัณฑิตวิทยาลัย.  คูมือการพิมพวิทยานพินธ.  นครปฐม : ม.ป.ท., 2543. 
มานพ  คณะโต.  พฤติกรรมทางเพศ.  กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2541.  
เมธินี  กอนแกว.  “ปจจยัที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน

วัยรุนหญิง ในจังหวดัภเูก็ต.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                
สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บณัฑิตวทิยาลัย        
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2546. 

ยุทธพงศ   วีระวัฒนตระกูล  และคณะ.  “การตั้งครรภในวัยรุน.”   ศรีนครินทรเวชสาร   13, 2   
(เมษายน – มิถุนายน 2541): 112 – 116. 

ยุวดี  เฑยีรฆประสิทธิ์.  เอกสารประกอบการสอนวิชา จต.323 จิตวิทยาวยัรุน.  กรุงเทพฯ :            
ภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยาการศึกษา   คณะศกึษาศาสตร                      
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2536. 

ระววิรรณ  แสงฉาย.  การใหความรูเร่ืองเพศศึกษา : แนวคิดสําหรับพอแม, ครูผูสอนในโรงเรียน 
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ : ที. พี. พริ้นท, 2538. 

รัตนจินต  สุกเสงี่ยม.  “เจตคติของนักเรียนประกาศนยีบตัรวิชาชีพที่มตีอการวางแผนครอบครัวและ
การคุมกําเนิด.”   วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. 
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รัตนา  พุมสวรรค.  “คานิยมตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง.”   วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสุขศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 2544. 

ลิขิต  กาญจนาภรณ.  สุขภาพจิต.  พิมพคร้ังที่ 3.  นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนกัเรียนวัยรุนชาย 

ในอําเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี   
คําอธิบาย :  

1. แบบสอบถามนี้ สวนใหญจะถามเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนักเรียน แตก็ขอใหมั่นใจ
ไดวา คําตอบทุกขอของนักเรียนจะเก็บเปนความลับสวนบุคคล โดยนักเรียนไมตองเขียน  ช่ือ-
นามสกุล  ที่อยู หรือโรงเรียนลงในแบบสอบถาม  และไมมีเครื่องหมายหรือหมายเลขของ
แบบสอบถามนี้ดวย  จึงขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอดวยความสบายใจ และตรงตามความเปน
จริงที่สุด โดยไมตองมีการพูดคุยหรือปรึกษากัน 

2. คําตอบที่ไดจากนักเรียนในครั้งนี้ จะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมของ
คําตอบของนักเรียนทุกคน ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวนักเรียนและการเรียนของนักเรียน 
ขอมูลที่ไดนี้จะเปนประโยชนในการนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อการดําเนินการปองกนั
และแกไขปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของนักเรียนวัยรุนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนตอไป   

3. แบบสอบถามทั้งหมดนี้  มี  20  หนา  แบงเปน  7  สวน  ดังนี ้
สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล                                  จํานวน 6 ขอ 
สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองเพศศึกษา                           จํานวน 20 ขอ 
สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ จํานวน 20 ขอ 
สวนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง                จํานวน 39 ขอ 
สวนที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง                         จํานวน 19 ขอ 
สวนที่ 6 สอบถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม             จํานวน 18 ขอ 
สวนที่ 7 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ   จํานวน 60 ขอ 

 
        ขอขอบคณุนักเรียนทุกคน  ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถาม    

ดวยความตั้งใจ  จนครบทุกขอ   และตรงตามความเปนจริงท่ีสุด 
 

นายสมพล   ตะพัง 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย 

ในอําเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี 
คําอธิบาย : โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง    หนาขอความ หรือเติมคําลงในชองวาง      

ใหสมบูรณ และตรงตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากที่สุด     
 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนวัยรุนชาย            

                  สําหรับผูวิจัย 
1. ปจจุบันทานกําลังเรียนอยูในระดับชั้นใด   

  1. ม. 1                  4. ม.4  
  2. ม.2     5. ม.5  
  3. ม.3     6. ม.6 

 
 

01 

2. การสังกัดโรงเรียนที่ทานกําลังเรียนอยูในปจจุบัน 
  1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3     
  2. สํานักงานบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

 
        

02 
3. ในรอบปทีผ่านมา  ทานมีประสบการณในการคบเพื่อนหญิงในลักษณะใด 

  1. แบบคนรักหรือแฟน                      
  2. แบบเพือ่น 

 
        

 03 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของทานที่ผานมาอยูในระดับใด 

  1. เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ  2.00  
  2. เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง   2.01  -  3.00 
  3. เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง   3.01  -  4.00 

 
        

04 

5. ทานไดรับเงินเปนคาใชจายรวมทั้งหมด  เฉล่ียเดือนละ……….……  บาท 
      (หากไดรับเงินคาใชจายเปนวันหรือสัปดาห  ใหคํานวณเปนเดือน) 

 
05  

6. ปจจุบันทานพักอาศยัอยูกับใคร  
  1. บิดาและมารดา        2. บิดา 
  3. มารดา         4. ญาติ/ผูปกครอง  
  5. หอพกัของโรงเรียน          6. บานเชา / หองเชา 
  7. อ่ืน ๆ (ระบุ……………………………….) 

 
 

 06 
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สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองเพศศึกษา     
คําอธิบาย : ขอคําถามตอไปนี้เปนแบบสอบถามที่ใชวัดความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาของผูตอบ ซ่ึง

มีทั้งหมด 4 ตัวเลือก   แตมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว โปรดตอบคําถามโดยทํา
เครื่องหมาย    ทับตัวเลขที่เลือกตอบในแบบสอบถามนี้    โปรดตอบคําถามทุกขอ
   

     สําหรับผูวิจัย 
1.ขอใดกลาวไมถูกตอง  เกี่ยวกับลักษณะหนาที่ของอวัยวะตางๆ ในระบบสืบพันธุของ
เพศชาย  

1. ลูกอัณฑะ  มีหนาที่สรางเซลลสืบพันธุ  คือ ตัวอสุจิ 
2. ตอมเพศในเพศชาย  มีหนาที่สรางฮอรโมนตางๆ เพื่อควบคุมใหมกีาร

เจริญเติบโต  และพัฒนาการทางเพศใหเปนไปตามปกต ิ
3. ฮอรโมนเพศชาย  เปนฮอรโมนที่สรางจากกลุมเซลลเนื้อเยื่อของลูกอัณฑะ 
4. เพศชายเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมและพัฒนาการทางเพศในขณะที่อยูใน

ครรภมารดา 

 
 
           
K1 

2. ขอใดกลาวถูกตอง  เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ  
1. ลักษณะโครโมโซม X และ Y  เปนตัวกําหนดความเปนเพศชายหรอืเพศหญิง 
2. พันธุกรรม  เปนลักษณะตางๆ ที่ไมสามารถถายทอดมาจากบรรพบุรุษได 
3. ลักษณะเพศชายขึ้นอยูกับความสมบูรณและความแข็งแรงของบิดา 
4. พันธุกรรมและความผิดปกติของฮอรโมน ไมมีผลตอการเขาสูวัยหนุมเร็วหรือชา

เกินไป 

 
          
K2 

3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน   
1. ลักษณะพัฒนาการทางเพศมีผลตอความเจริญเติบโตทางเพศใน ดานรางกาย  
    จิตใจ  และสังคม 
2. เด็กผูชายจะเริ่มมีพัฒนาการดานรางกายเร็วกวาเด็กผูหญิงประมาณ  2  ป   
3. วัยรุนมกีารเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา

มากกวาวยัอ่ืนๆ 
4. วัยรุนมพีัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศที่พรอมในการสืบพันธุ 

 
 
 
K3 
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                                                                                                                             สําหรับผูวิจัย 
4. “ การปฏิสนธิ ”  หมายถงึภาวะในขอใด 

1. การที่ไขเริ่มมีการแบงตัวเพื่อสรางรก 
2. การที่ไขของฝายหญิงเริ่มแบงตัวเพื่อรอการผสมจากเชื้ออสุจิของฝายชาย 
3. การที่เชื้ออสุจิของฝายชายเขาไปผสมกบัไขของฝายหญิง 
4. การที่เชื้ออสุจิของฝายชายเขาไปฝงตัวในมดลูกของฝายหญิง 

 
 
K4 

5. “ การตั้งครรภ ”  หมายถึงภาวะในขอใด 
1. มีการรวมเพศแลวฝายชายหล่ังน้ําอสุจิเขาไปในชองคลอดของฝายหญิงในระยะ

ที่มีไขกําลังสุก   
2. มีการรวมเพศในขณะที่ฝายหญิงมีประจําเดือน 
3. มีการรวมเพศระหวางชายกับหญิง  และทั้งสองฝายมีความสุขสุดยอด 
4. มีการรวมเพศแลวฝายหญิงมีน้ําหลอล่ืนออกมา 

 
        
K5 

6. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับขอควรระวังรักษาและสขุปฏิบัติเกี่ยวกบัอวัยวะเพศ
ชาย 

1. อาบน้ําอยางนอยวนัละ 2  คร้ัง  ขณะอาบน้ําควรลางอวัยวะเพศใหสะอาด             
โดยใชสบูลาง  แลวเช็ดใหแหงทุกครั้ง 

2. ควรสวมใสกางเกงชั้นในที่สะอาดไมอับชื้น  ไมใสกางเกงชั้นในรวมกับคนอื่น   
3. หากสงสัยวาเปนโรคทางเพศสัมพันธหรือมีความผิดปกติกับอวยัวะเพศควรรีบ

ซ้ือยากินเองทนัที 
4. ไมควรใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรงๆ  เพราะจะทําใหอวยัวะเพศเจ็บ

และอักเสบได 

 
 
    
K6 

7. พฤติกรรมที่ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส  คือ   
1. การเจาะหู  การสัก  โดยใชอุปกรณเครื่องมือรวมกัน 
2. การพูดคุย  อาศัยอยูในบานเดียวกนักับผูติดเชื้อโรคเอดสทุกวัน 
3. การใชเข็มฉดียารวมกับผูอ่ืน  เพื่อฉีดสารเสพติดเขาเสน   
4. การมีเพศสัมพันธกับเพื่อน  คนรักหรือแฟน  โดยไมมีการปองกัน 

 
       
        
K7 
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                                                                                                                                   สําหรับผูวิจัย 
8. พฤติกรรมทางเพศที่ชวยลดภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธไดดีที่สุดคือวิธีใด  
1. การรับประทานยาเพื่อปองกันลวงหนา   
2. การหลั่งขางนอกของเพศชายเมื่อถึงจุดสุดยอด 
3. รักเดียวใจเดียว  ไมมีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ 
4. รีบตรวจเลอืดหลังการมีเพศสัมพันธ  ภายใน  6  สัปดาห 

 
 
K8 

9. การขลิบหรือตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย  จะมีผลอยางไร 
1. จะทําใหรูสึกเจ็บในขณะที่มีเพศสัมพันธ 
2. ความตองการ  ความรูสึกทางเพศ  และการตอบสนองทางเพศลดลง 
3. สามารถรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศชายไดงายขึ้น 
4. จะทําใหติดเชื้อโรคไดงายขึ้นกวาปกต ิ

 
 
 
K9 
 

10. ความรูเร่ืองเพศศึกษาสวนใหญจะเนนเกี่ยวกับเรื่องใด   
1. ความรักความตองการทางเพศหรือความรูสึกทางเพศ  การตอบสนองทางเพศ 
2. การเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องแรงขับทางเพศ  ฮอรโมนเพศและการเปลี่ยนแปลงของ

อวัยวะเพศ 
3. พัฒนาการทางเพศ  พัฒนาการทางอารมณ และการระบายอารมณทางเพศ 
4. ความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ สรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ  

และผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ   

 
         
K10 
 
 
 
 

11. ขอใดกลาวไดถูกตองเกีย่วกับการสําเร็จความใครดวยตนเองหรือการชวยตวัเองเมื่อ
มีความตองการทางเพศ  

1. เปนพฤติกรรมที่ผิดปกติเกีย่วกับความตองการทางเพศมากเกินไป 
2. เปนพฤติกรรมที่ผูกระทํามีความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ 
3. เปนพฤติกรรมที่ปกติ  ซ่ึงจะชวยผอนคลายอารมณความตองการทางเพศของ

ตนเอง 
4. เปนพฤติกรรมที่ฝกใฝเร่ืองการมีเพศสัมพันธจนทําลายสุขภาพทั้งทางกายและ

จิตใจ 

 
        
K11 
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                                                                                                                         สําหรับผูวิจัย 
12. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับความรัก 

1. ความรักเปนความคิดเห็นหรือทัศนคติ  อารมณที่แตกตางกันในแตละบุคคล 
2. ความรักประกอบดวย  ความใกลชิด  ความเอาใจใส  และความผูกพนั 
3. การมีเพศสัมพันธของวัยรุนเปนการแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกัน 
4. ความรักมีหลายรูปแบบ  เชน  ความรักของพอแม  ความรักระหวางเพื่อน  

ความรักระหวางพี่นอง  ความรักระหวางคูรัก   

 
 
        
K12 

13. ขอความตอไปกลาวถึงความเจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจของวยัรุนไดถูกตอง   
ยกเวนขอใด 

1. มีความวิตกกังวลเกีย่วกับอารมณเพศทีสู่งขึ้น  ไมแนใจในเพศของตนเอง 
2. มีความวิตกกังวลเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศ  เชน พฤตกิรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
3. การมีอารมณทางเพศ  เปนความผิดปกติทางดานจิตใจและอารมณ 
4. ฮอรโมนเพศ  และอิทธิพลภายนอกหรอืสภาพแวดลอม  มีอิทธิพลตอความรูสึก
และความตองการทางเพศของวัยรุน   

 
 
 
K13 

14. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางดานจิตใจและอารมณเมื่อยางเขา
สูวัยรุน 

1. ความเขมงวดของผูใหญมผีลตอพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน 
2. วัยรุนมีอารมณที่มั่นคง สามารถปรับตัวและควบคุมตนเองไดทกุสถานการณ   
3. ตอมไรทอเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวยัรุนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน 
4. วัยรุนมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณและจิตใจไดงายและรวดเรว็ 

 
 
  K14 
K14 

15. ขอใดเปนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมและวัฒนธรรมไทยใน
ปจจุบัน 

1. การแตงกายของผูหญิงเพื่อดึงดูดความสนใจเพศตรงขาม 
2. การไมมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน  หรือกอนวัยอันควร 
3. การมีคูรักหลายคน  หรือการอยูดวยกนักอนแตงงาน  สามารถทําไดในสังคม

ปจจุบัน 
4. การแสดงความรักกนัอยางเปดเผยของคูรักในที่สาธารณะ 

 
 
     K15 
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                                                                                                                                  สําหรับผูวิจัย 
16. การคบเพือ่นตางเพศอยางเหมาะสม  ควรปฏิบัติอยางไร 

1. ปฏิบัติตามเพื่อน ๆ  
2. ใหความใกลชิดสนิทสนมเปนพิเศษกับเพื่อนตางเพศ 
3. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทย 
4. ปฏิบัติตามแฟชั่นสมัย  เพื่อความทันสมัยตามวัฒนธรรมตางชาติ 

 
    
 K16 

17. ขอใดกลาวไดถูกตองเกีย่วกับการปฏิบัติในการเลือกคูครองกอนการแตงงาน  
เพื่อใหชีวิตครอบครัวอยูดวยกันอยางมัน่คง  และอบอุน   

1. การตรวจเลอืดกอนการแตงงาน  เปนการไมเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
2. คนที่มีความผิดปกติของอวัยวะเพศไมสามารถมีชีวิตครอบครัวได 
3. ตองมีความรับผิดชอบ  และความพรอมของทั้งสองฝาย 
4. ควรอยูดวยกันกอนแตงงานเพื่อพิสูจนความรัก 

 
    
 
 K17 

18. คํากลาวขอใดกลาวไดถกูตองและวยัรุนควรยดึถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
1. การมีประสบการณทางเพศเปนกําไรของชีวิต 
2. ไมชิงสุกกอนหาม 
3. ควรมีเพศสัมพันธในวัยเรียนกับคนรักเทานั้น 
4. ฟนแลวทิ้ง 

 
        
 K18 

19. ในกรณีทีม่ีเพศสัมพันธกันนานๆ คร้ัง   วิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมคือ 
1. ยาฉีดคุมกําเนิด 
2. ถุงยางอนามัย 
3. การหลั่งภายนอกชองคลอด 
4. ยาเม็ดคุมกําเนิด 

 
K   
 K19 

20. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับผลกระทบที่เกิดจากการคบเพื่อนตางเพศที่ไมถูกตอง  
และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุน  

1. การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
2. การมีเพศสัมพันธที่สําสอน 
3. ขาดเพื่อนแทที่มีความจริงใจ 
4. สูญเสียอนาคตทางการศึกษา 

 
  
 K20 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
คําอธิบาย  : ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนตอการมีเพศสัมพันธในดาน

ตางๆ โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน โดยมีระดับของความคิดเห็นดังนี้     
เห็นดวยมากที่สุด  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก

ที่สุด 
เห็นดวยมาก   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก 
เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ        

ปานกลาง 
เห็นดวยนอย   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย 
เห็นดวยนอยท่ีสุด/ไมเห็นดวย  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น

ในระดับนอยที่สุด หรือไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
 

  ระดับความคดิเห็น   
ขอ 
ที่ 
 
 

ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

นอย
ที่สุด/
ไม
เห็น
ดวย 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

1 ผูหญิงที่ดีตองรักษาพรหมจารียหรือ
ความบริสุทธิ์ทางเพศของตนไว
จนถึงวันแตงงาน   

      A1 

2 เปนผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว        A2 
3 ผูชายควรใหเกียรติแกผูหญิงในดาน

การปฏิบัติทางเพศ   
      A3 

4 การมีประสบการณทางเพศหรือการ
ขึ้นครู  เปนเรื่องของศักดิ์ศรีและ
ความเปนลูกผูชายเต็มตวั   

      A4 

5 เพศชายควรมีประสบการณทางเพศ
กอนที่จะแตงงานมีครอบครัว 

      A5 
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  ระดับความคดิเห็น   
ขอ 
ที่ 

 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี

เพศสัมพันธ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

นอย
ที่สุด / 
ไม
เห็น
ดวย 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

6 การมีแฟนหรอืคูรักหลายคนพรอมๆ 
กัน  แสดงถึงความสามารถ  ความมี
เสนหของคนๆนั้น   

      A6 

7 ผูชายที่มีคูรักแตไมเคยถูกเนือ้ตอง
ตัวคนรักเลย  ถือวาเปนคนเชย      
ไมทันสมัย   

      A7 

8 การติดตั้งตูจําหนายถุงยางอนามัยใน
สถานศึกษา  เปนการสงเสริมให
วัยรุนมีเพศสัมพันธกันมากขึน้ 

      A8 

9 การมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร
ของวัยรุน  ไมกอใหเกิดปญหาใดๆ  
เพราะวยัรุนสามารถรับผิดชอบทุก
อยางไดแลว 

      A9 

10 ผูชายไมตองใหเกยีรติแกผูหญิง  
เพราะหญิงชายมีสิทธิเทาเทียมกัน 

      A10 

11 การสําสอนทางเพศ  หรือการมีคู
นอนหลายคน  เปนเรื่องปกตขิอง
ผูชาย 

      A11 

12 การแตงกายลอแหลมตามแฟชั่นที่
ทันสมัยของวยัรุน  เชน การใสเสื้อ
สายเดี่ยวหรือเกาะอก  เอวต่ําโชว
สะดือ  การใสเสื้อผาที่ส้ันหรือรัดรูป  
เปนการยัว่ยใุหเกิดอารมณทางเพศ
ได 

       A12 
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  ระดับความคดิเห็น   
ขอ
ที่ 

ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมี
เพศสัมพันธ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

นอย
ที่สุด / 
ไม
เห็น
ดวย 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

13 อารมณหรือความรูสึกความตองการ
ทางเพศของวยัรุน  เปนความ
ผิดปกติทางจติใจ 

      A13 

14 ผูที่สําเร็จความใครดวยตัวเอง  เปน
คนที่มีความผิดปกติทางเพศ 

      A14 

15 การจับคูอยูดวยกันของวัยรุนใน
ระหวางเรียนเปนสิ่งที่เหมาะสม  
เพราะชวยประหยัดคาใชจายตางๆ  
เชน คาเชาหอง  คาอาหาร             
คาพาหนะเดินทาง ฯลฯ 

      A15 

16 วัยรุนชายและหญิงยังไมควรมี
เพศสัมพันธในระหวางที่เปนนักเรียน 

      A16 

17 กอนการแตงงานควรมีการทดลอง
อยูดวยกนักอน  เพื่อจะไดมโีอกาส
ศึกษานิสัยซ่ึงกันและกัน 

      A17 

18 การสะสมสถิติการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนชายในปจจุบนั  ถือวาเปน
เร่ืองปกติ 

      A18 

19 การจับมือถือแขน  การกอดจบูลูบ
คลํา  รวมถึงการพลอดรักกนัของ
วัยรุนในที่สาธารณะ  สามารถทําได
อยางเปดเผย 

       A19 

20 การมีเพศสัมพนัธของวัยรุนชายใน
ปจจุบันเปนเรือ่งปกติ  ไมเสยีหาย  
เพราะเปนสิทธิสวนบุคคล 

      A20 
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สวนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    
คําอธิบาย  : ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับการประเมินตนเองวามีความรูสึกมีคุณคาในตนเองใน

ดานตางๆ อยางไร โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความ
เปนจริงของทาน โดยมีระดับของความเปนจริงดังนี้    
 เปนจริงมากที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ

แบบสอบถามในระดับมากที่สุด 
เปนจริงมาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามใน

ระดับมาก 
เปนจริงปานกลาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ

แบบสอบถามในระดับปานกลาง 
เปนจริงนอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามใน

ระดับนอย 
เปนจริงนอยท่ีสุด/ไมเปนจริง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ

แบบสอบถามในระดับนอยที่สุดหรือขอความนั้นไมเปนจริงตามความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม 
 

  ระดับของความเปนจริง   
ขอ 
ที่ 

 
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 

เปน
จริง
มาก
ที่สุด 

เปน
จริง
มาก 

เปน
จริง
ปาน
กลาง 

เปน
จริง
นอย 

นอย
ที่สุด /
ไม
เปน
จริง 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

1 ฉันไดรับคําชมเสมอวาเปนคนมี
น้ําใจ 

      Se 1 

2 ฉันมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง 

      Se 2 

3 ฉันมีความภูมใิจที่สามารถตัดสินใจ
เลือกในสิ่งที่ดใีหกับตนเองได 

      Se 3 

4 ฉันมีความสุขที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ดีงาม 

      Se 4 

5 ฉันประสบความสําเร็จในการเรียน       Se 5 
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  ระดับของความเปนจริง   
ขอ
ที่ 

 
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 

เปน
จริง
มาก
ที่สุด 

เปน
จริง
มาก 

เปน
จริง
ปาน
กลาง 

เปน
จริง
นอย 

นอย
ที่สุด /
ไม
เปน
จริง 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

6 ฉันเปนคนที่มคีวามสุข       Se 6 
7 ฉันมีความสุขที่ไดชวยเหลือคนอื่น       Se 7 
8 ปจจุบันนี้ฉนัพอใจในสภาพของ

ตัวเอง 
      Se 8 

9 เพื่อนๆมีความมั่นใจในความคิดและ
การตัดสินใจของฉัน   

      Se 9 

10 เพื่อนๆ  เลือกฉันใหทํางานกลุมดวย       Se 10 
11 เพื่อนๆ  ยอมรบัในความสามารถ

ของฉัน  
      Se 11 

12 เพื่อนๆ มาปรึกษาฉันเมื่อตองการ
ปรับทุกข 

      Se 12 

13 ฉันเปนที่พึ่งพาอาศัยของเพื่อนได       Se 13 
14 ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในกลุมเพื่อน       Se 14 
15 ฉันเปนที่รูจักและชื่นชอบเปนอยาง

ดีในกลุมเพื่อน 
      Se 15 

16 เพื่อนๆ มักชื่นชมวาฉันเปนคนที่
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

      Se 16 

17 เพื่อนๆ ยอมรบัวาฉันเปนคนดี  มี
ความประพฤติดี   

      Se 17 

18 ฉันเปนคนที่เสียสละ  จริงใจ  ใน
สายตาของเพือ่นๆ   

      Se 18 

19 ครูเชื่อมั่นในความสามารถของฉัน       Se 19 
20 ฉันทําอะไรมกัจะเปนที่ไววางใจ

ของครูเสมอ   
      Se 20 
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  ระดับของความเปนจริง   
ขอ
ที่ 

 
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 

เปน
จริง
มาก
ที่สุด 

เปน
จริง
มาก 

เปน
จริง
ปาน
กลาง 

เปน
จริง
นอย 

นอย
ที่สุด/ 
ไม
เปน
จริง 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

21 ครูมักชมฉันเสมอวาเปนคนที่กลา
คิด    กลาทําส่ิงตางๆ 

      Se 21 

22 ครูช่ืนชมวาฉนัเปนที่พึ่งพาอาศัย
ของเพื่อนๆ ได 

      Se 22 

23 ครูมอบหมายงานที่สําคัญๆ ใหฉัน
ทําเสมอ 

      Se 23 

24 ครูช่ืนชมฉันเสมอวาตั้งใจเรยีน  มี
ผลการเรียนทีด่ี   

      Se 24 

25 ครูพูดทักทายเปนกันเองและให
กําลังใจแกฉันเสมอ 

      Se 25 

26 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของครู       Se 26 
27 ครูชมวาฉันเปนคนดี  มีน้ําใจ  ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืน   
      Se 27 

28 ครูชมวาฉันเปนคนที่มีกิริยามารยาทดี         Se 28 
29 พอแม/ผูปกครองเชื่อมั่นใน

ความสามารถของฉัน 
      Se 29 

30 ฉันไดรับความไววางใจจากพอแม/
ผูปกครองในการจัดการเกี่ยวกับ
คาใชจายประจําวันของฉัน 

      Se 30 

31 พอแม/ผูปกครองชื่นชมวาฉนัเปน
คนเกง  กลาตดัสินใจในการทําส่ิง
ตางๆ  

      Se 31 

32 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของพอแม/
ผูปกครอง 

      Se 32 
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  ระดับของความเปนจริง   
ขอ
ที่ 

 
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 

เปน
จริง
มาก
ที่สุด 

เปน
จริง
มาก 

เปน
จริง
ปาน
กลาง 

เปน
จริง
นอย 

นอย
ที่สุด/ 
ไม
เปน
จริง 

 สํา 
หรับ
ผูวิจัย 

33 พอแม/ผูปกครองแสดงความพอใจ
ในผลการเรียนของฉัน 

      Se 33 

34 ฉันสามารถเปนที่พึ่งของครอบครัว
ได 

      Se 34 

35 ฉันเปนคนราเริงสนุกสนาน เขากับ
ทุกคนในครอบครัวไดด ี

      Se 35 

36 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของทุกคน
ในครอบครัว 

      Se 36 

37 ฉันมีความสุขเมื่ออยูกับพอแม/
ผูปกครอง 

      Se 37 

38 พอแม/ผูปกครองพอใจในความ
ประพฤติของฉัน   

      Se 38 

39 ฉันคิดวาฉันเปนลูกที่ดีของพอแม/
ผูปกครอง 

      Se 39 
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สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเอง     
คําอธิบาย  : ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับทักษะการสอนตนเองของนักเรียนในดานตางๆ โปรด

ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติของทาน โดยมี
ระดับของการปฏิบัติดังนี้     
มีการปฏิบัติเปนประจํา   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนประจํา       

ทุกครั้ง  และสม่ําเสมอ 
มีการปฏิบัติบอยคร้ัง   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนมาก  

บอยครั้ง  แตไมถึงกับปฏิบัติทุกครั้ง 
มีการปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  หรือ

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง   
มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนนอย  

นานๆ คร้ัง  หรือ  มักจะไมคอยปฏิบัติ 
ไมเคยปฏิบัติ   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติเลยสักครั้งเดียว 

ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ ทักษะการสอนตนเอง เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

1 ฉันเตือนสติตนเองวา  ไมควรไป
เที่ยวในสถานที่ที่ไมเหมาะสม  เชน  
ผับ  สถานเริงรมย  เปนตน 

      Sk1 

2 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรดืม่สุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ที่ทํา
ใหมึนเมา   

      Sk2 

3 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรอานหรือ
ดูส่ือลามกอนาจารที่ปลุกเราหรือยั่ว
ยุอารมณทางเพศ 

      Sk3 

4 ฉันสอนตนเองวา  ไมควรใชสาร
เสพติดทุกชนดิ  เพราะจะทําใหขาด
สติและมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธได 

      Sk4 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ ทักษะการสอนตนเอง เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

5 ฉันเตือนตนเองวา  เมื่ออยูตามลําพัง
สองตอสองกับเพศตรงขามจะตอง
ระมัดระวัง  เพราะจะทําใหเกิด
อารมณทางเพศ  และมีพฤตกิรรม
เสี่ยงทางเพศได 

      Sk5 

6 ฉันสอนตนเองวา  เมื่อจะทําสิ่งใดที่
มีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  
ทําแลวจะไมสบายใจ  ก็ไมควรทํา 

      Sk6 

7 ฉันเตือนสติตนเองวา  จะตอง
ระมัดระวังในการแตะตองสมัผัส
เนื้อตัวกับเพศตรงขาม  เพราะจะทํา
ใหเกดิอารมณทางเพศ  และอาจมี
เพศสัมพันธตามมาได 

      Sk7 

8 ฉันเตือนตนเองวา  ใหหางจากเพื่อน
ที่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติด  เพราะ
เพื่อนจะชวนใหปฏิบัติตามได 

      Sk8 

9 ฉันบอกกับตนเองวา การปฏิบัติตัวกับ
เพื่อนตางเพศ  เมื่อทํากิจกรรมตางๆ 
จะตองวางตัวใหเหมาะสมกับความ
พอดี  ไมเกินเลยจากความเปนเพื่อน 

      Sk9 

10 ฉันเตือนสติตนเองวา  การไปเที่ยว
สองตอสองกับเพศตรงขาม  เส่ียง
ตอการมีเพศสัมพันธที่เกินเลยได 

      Sk10 

11 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรเทีย่วใน
ตอนกลางคืน  เพราะจะทําใหมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 

      Sk11 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ ทักษะการสอนตนเอง เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

12 ฉันกําชับตนเองวา  จะประพฤติ
ปฏิบัติตามขอบเขตของวัฒนธรรม
ไทย  ไมสัมผัสแตะตองผูหญิงใน
เชิงชูสาว  ไมมีเพศสัมพันธกอนวยั
อันควร   

      Sk12 

13 ฉันเตือนสติตนเองวา  การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  จะมี
ผลเสียตออนาคตทางการเรียน  อาจ
ทําใหติดเชื้อโรคเอดส  หรือทําให
ผูหญิงตั้งครรภได    

      Sk13 

14 ฉันบอกกับตนเองวา  จะหลีกเลี่ยง
และอยูหางจากเพื่อนที่มีพฤติกรรม
ทางเพศไมเหมาะสม  ที่จะนําไปสู
การมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธได 

      Sk14 

15 เมื่ออยูลําพังสองตอสองกับเพศตรง
ขาม  ฉันสามารถเตือนสติตนเองให
ควบคุมอารมณทางเพศ  หรือการ
กระทําของตนเองใหอยูในขอบเขต
ที่เหมาะสมได 

      Sk15 

16 ฉันเตือนตนเองวา  ควรใหเกยีรติกับ
สุภาพสตรี  ไมทํากิริยาที่ไมสุภาพ  
ไมทําในสิ่งทีท่ําใหเสื่อมเสยีเกยีรต ิ

      Sk16 

17 ฉันไมสนใจทีจ่ะเตือนตนเองในการ
งดดื่มสุราหรือของมึนเมา  เพราะถือ
วาเปนเรื่องปกติของวัยรุน   

      Sk17 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ ทักษะการสอนตนเอง เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

18 ฉันสอนตนเองเสมอวา  สุภาพบุรุษ
ไมควรเอาเปรยีบ  สุภาพสตรี  ไม
ลวงเกินทางเพศแมจะมีโอกาส 

      Sk18 

19 ฉันเตือนตนเองเสมอวา  จะไมมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  จะตอง
เรียนใหจบและมีความพรอมกอน 

      Sk19 

 
 
สวนที่  6  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม     
คําอธิบาย  :  ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนในดานตางๆ   

ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา ทานมีพฤติกรรมตางๆเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม
ทางสังคมในดานตางๆ ตอไปนี้มากนอยในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน
ชองที่ตรงกับการปฏิบัติของทาน โดยมีระดับของการปฏิบัติดังนี้     
มีการปฏิบตัิเปนประจํา  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนประจํา        

ทุกครั้ง  และสม่ําเสมอ 
มีการปฏิบตัิบอยคร้ัง   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนมาก  

บอยครั้ง  แตไมถึงกับปฏิบัติทุกครั้ง 
มีการปฏิบตัิบางครัง้   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  หรือ

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง   
มีการปฏิบตัินานๆ คร้ัง   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนนอย  

นานๆ คร้ัง  หรือ  มักจะไมคอยปฏิบัติ 
ไมเคยปฏิบัต ิ  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบตัิเลยสักครั้งเดยีว 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ การเขารวมกิจกรรมทางสังคม เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

1 การชวยเหลือกันทํารายงานกลุม  
หรือการชวยกนัทําการบาน 

      So 1 

2 การชวยเหลือกันทบทวนบทเรียน
ในชวงเวลาใกลสอบ 

      So 2 

3 การชวยเหลือกันทํางานในชมุนุม
วิชาการตางๆ  

      So 3 

4 การทํากิจกรรมนอกหองเรยีน
รวมกัน  เชน  การหารายไดพิเศษ
จากงานฝมือทีท่ําระหวางเรียน  การ
ฝกปฏิบัติงาน  ฯลฯ  

      So 4 

5 การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา
ทางวิชาการในโรงเรียน  หรือนอก
โรงเรียน 

      So 5 

6 การเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา       So 6 
7 การฝกซอมและเลนกฬีาหลังเลิก

เรียน 
      So 7 

8 การเปนอาสาสมัครในการทํางาน
ดานกฬีา 

      So 8 

9 การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ในโรงเรียน   

      So 9 

10 การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายนอกโรงเรียน 

      So 10 

11 การเขารวมกิจกรรมการเดินทางไกล  
การเขาคายพักแรม  เลนดนตรี   
หรือการเขาคายอาสาพัฒนา    

      So 11 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ  สํา 
ที่ การเขารวมกิจกรรมทางสังคม เปน

ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง  
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

 หรับ
ผูวิจัย 

12 การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาใน
เทศกาลที่สําคัญๆ เชน วันพระ    
การทอดผาปา/ทอดกฐิน  การเขา
รวมแหเทียนพรรษา  กิจกรรมวัน
ออกพรรษา 

      So 12 

13 การเขารวมกิจกรรมการรวมเวียน
เทียนเนื่องในวันมาฆบูชา              
วันวิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา   

      So 13 

14 การเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ         So 14 
15 การเขารวมกิจกรรมอนุรักษทาง

ประเพณแีละวฒันธรรมเนื่องในวนั
ตางๆ  เชน     วันลอยกระทง        
วันสงกรานต   

      So 15 

16 การเขาคายจรยิธรรมและธรรมะ  
เพื่อการเรียนรูและฝกปฏิบัตธิรรม 

      So 16 

17 การเขารวมกิจกรรมเขาคาย
โครงงานสงเสริมการเรียนรู 

      So 17 

18 การเขารวมกิจกรรมการรณรงค
ตางๆ เชน  วันเอดสโลก               
วันวาเลนไทน  วันเยาวชนแหงชาติ   

      So 18 
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สวนที่  7  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     
คําอธิบาย  :  ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนใน

ดานตางๆ โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของทาน โดยมีระดับของการปฏิบัติดังนี้     
มีการปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนประจํา         

ทุกครั้ง  และสม่ําเสมอ  (อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ังขึ้นไป) 
มีการปฏิบัติบอยคร้ัง   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนมาก  

บอยครั้ง  แตไมถึงกับปฏิบัติทุกครั้ง  (สัปดาหละ 1 - 2 คร้ัง)   
มีการปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง  หรือ  

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง  (เดือนละ 1 – 2 คร้ัง)   
มีการปฏิบัตินานๆ คร้ัง  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเปนสวนนอย  

นานๆ ครั้ง  หรือ  มักจะไมคอยปฏิบัติ  (นอยกวาเดือนละครั้ง) 
ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติเลยสักครั้งเดียว   

ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง  
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

ดานที่ 1  การไปเที่ยวในสถานที่ท่ีไมเหมาะสม 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา  ทานไดไปเท่ียวตามสถานที่ตางๆ  ตอไปนี้  มากนอยในระดับใด   

1 คาราโอเกะ   ดิสโกเธค  ผับ  บารเบียร        Bh.t 1 

2 รานอาหารที่มีนักรอง  หรือวงดนตร ี      Bh.t 2 

3  โรงภาพยนตร        Bh.t 3 

4 สถานบริการอาบอบนวด      Bh.t 4 

5 สถานบริการทางเพศ      Bh.t 5 

6 การไปเที่ยวในที่เปลี่ยว/ในสวน/ปาใน
ชุมชน   บนถนนเปลี่ยว  ทาน้ํา  หรือ
ในบริเวณสะพานในชุมชน  

     Bh.t 6 

7 สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  เชน  
น้ําตก  ถํ้า  แมน้ํา  ลําหวย  อางเก็บน้ํา  
ภูเขา 

     Bh.t 7 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย  
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

8 สวนสาธารณะ  /  จุดพักชมวิว      Bh.t 8 

9 การชมภาพยนตรกลางแปลงเวลา
กลางคืน   

     Bh.t 9 

10 ศูนยการคา/หางสรรพสินคา/ตลาดใน
เมือง 

     Bh.t 10 

11 รานเกมส  โตะสนุก  รานพนันบอล     
รานอินเตอรเน็ต 

     Bh.t 11 

12 บาน   หรือที่พกัของเพื่อนหญิง      Bh.t 12 

13 บาน  หรือที่พกัของเพื่อนชาย      Bh.t 13 

14 บาน  หรือที่พกัของแฟน / คนรัก      Bh.t 14 

15 เที่ยวงานที่มีมหรสพ / ชมคอนเสิรต       Bh.t 15 

16 นวดแผนโบราณที่มีบริการทางเพศ
แอบแฝง 

     Bh.t 16 

17 การอยูในมุมหรือที่ที่ลับหูลับตาคน
ตามสถานที่ตางๆ ที่ไมมีคนเห็น  เชน  
หองน้ําในโรงเรียน  หองสมดุ  หอง
เก็บของ  หองปฏิบัติการ  ฯลฯ 

     Bh.t 17 

18 สถานที่ท่ีใชแขงซิ่งรถมอเตอรไซด  เชน 
สนามแขงขัน ถนน หรือทางหลวง ฯลฯ  

     Bh.t 18 

ดานที่ 2  การดื่มสุราของมนึเมาและการใชสารเสพตดิตางๆ 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา ทานมีการดื่มสุราของมนึเมา  และใชสารเสพติดตางๆ มากนอย
ในระดับใด 
19 การดื่มสุรา        Bh.a 19 

20 การดื่มเบียร        Bh.a20 

21 การดื่มไวน   กระแช   สาโท      Bh.a21 

22 การสูบบุหร่ี      Bh.a 22 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย  
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

23 การเสพยาบา        Bh.a 23 

24 การดมกาว      Bh.a 24 

25 การดมทินเนอร      Bh.a 25 

26 การเสพกัญชา  ,   กระทอม      Bh.a 26 

ดานที่ 3  การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา  ทานมีการเปดรับสื่อปลุกเราหรือยั่วยุอารมณทางเพศเหลานี้          
มากนอยในระดับใด 
27  การอานหนังสือโป, นวนิยายโป,         

ดูรูปภาพโป 
     Bh.c 27 

28 การฟงรายการวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปลุกเราอารมณทางเพศ 

     Bh.c 28 

29 การดูภาพยนตรลามก  หรือวดีิทัศน   
วีซีดี  ดวีีดี  วีดโีอ  ลามก 

     Bh.c 29 

30 การใชโทรศัพทเพื่อติดตอส่ือสาร
พูดคุยเรื่องเพศ 

     Bh.c 30 

31 การดูละครโทรทัศนที่มีการกอดจูบ  
ปลุกเราอารมณทางเพศ 

     Bh.c 31 

32 การเขาดูเว็บไซทในอินเตอรเน็ตท่ีมี
เนื้อหาหรอืภาพปลุกเราอารมณทางเพศ 

     Bh.c 32 

33 การดูหรือไดเห็นการกอดจบู การ
เลาโลม  การรวมเพศ   การเปลือยกาย  
ที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ  
จากสถานบันเทิงตางๆ   

     Bh.c 33 

34 การดูส่ือโฆษณาในสิ่งพิมพตางๆ  ที่
แสดงการสัมผัสกอดจูบเนื้อตัว
รางกายระหวางชายหญิง 

     Bh.c 34 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

ดานที่ 3  การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา  ทานมีการเปดรับสื่อปลุกเราหรือยั่วยุอารมณทางเพศเหลานี้          
มากนอยในระดับใด 
35 การอานหนังสือการตูนลามก      Bh.c 35 

36  การอานคอลัมนตอบปญหาทางเพศ
ในหนังสือพิมพ  นิตยสารวยัรุน/
ดารา/นักรอง/แฟชั่นตางๆ   

     Bh.c 36 

37 การไดเห็นหรอืดูการกอดจูบ  การ
เลาโลม   การเปลือยกาย  การรวมเพศ  
ที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ  
โดยประสบการณตรงจากกลุมเพื่อน  
หรือบุคคลใกลตัว 

     Bh.c 37 

38 การฟงหรอืพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศที่ปลุกเราอารมณทางเพศจากเพื่อน   

     Bh.c 38 

ดานที่ 4  การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา  ทานมีการอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในลักษณะ
ตอไปนี้   มากนอยในระดับใด   
39 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรง

ขามในมุมหรือหองตางๆ ในบริเวณที่
ลับตาคน  ที่ไมมีคนเห็น หรือบริเวณ
ที่มีแสงสวางนอยในโรงเรียน  เชน  
หองเรียน  หองสมุด  หองน้ําใน 
โรงเรียน   

     Bh.w39 

40 การนั่งคุยอยูลําพังสองตอสองกับเพศ
ตรงขามในทีพ่ักอาศัยที่เปนบานเชา/
หอพัก  หรือบานพักสวนตัวของทาน 

     Bh.w40 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

41 การนัดพบและพักคางคืนในโรงแรม  
เกสตเฮาส  โรงแรมมานรูด  ลําพัง
สองตอสองกับเพศตรงขาม 

     Bh.w41 

42 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรง
ขามในบริเวณที่ลับตาคน  ที่ไมมีคน
เห็นในชุมชน  เชน ปาเปลี่ยว  สถานที่
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  อางเก็บน้ํา  
หองน้ําสาธารณะ     จุดชมววิ 

     Bh.w42 

43 การไปเที่ยวและอยูในบานเชาหรือ
หอพักของเพือ่นตางเพศหรอืแฟน 
ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

     Bh.w43 

44 การไปเที่ยวและพักคางคืนในสถานที่
ทองเที่ยวหรอืตามปาธรรมชาติ  อางเก็บ
น้ํา ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

     Bh.w44 

45 การไปทํางานหรือการบานหรืออาน
หนังสือที่หองพักของเพื่อนตางเพศ
ลําพังสองตอสอง 

     Bh.w45 

46 การนั่งรถมอเตอรไซดไปเทีย่วใน
สถานที่ตางๆ ลําพังสองตอสองกับ
เพศตรงขาม 

     Bh.w46 

47 การนัดพบเพื่อฟงเพลง  ดูหนงั  หรือ
สังสรรคในหองพัก  ลําพังสองตอ
สองกับเพศตรงขาม 

     Bh.w47 

48 การไปเที่ยวและอยูในที่ลับตา  หลัง
เลิกเรียนกอนกลับบาน  ลําพังสองตอ
สองกับเพศตรงขาม 

     Bh.w48 
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ขอ  ระดับของการปฏิบตั ิ สําหรับ 

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปน
ประ
จํา 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

ผูวิจัย 

ดานที่ 5  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม 
ขอใหนักเรียนประเมินตนเองวา  ทานมีการปฏิบัตติอกันกับเพศตรงขามในเชิงชูสาว   
มากนอยในระดับใด   
49 การจับมือ  การสัมผัสแขน  หรือการ

คลองแขน 
     Bh.x49 

50 การโอบไหล – เอว   ซ่ึงกันและกัน      Bh.x50 

51 การจูบหนาผาก  แกมเบาๆ       ตอน
ลากลับ 

     Bh.x51 

52 การโอบกอด  และจูบเล็กๆ นอยๆ      Bh.x52 

53 การโอบกอด และจูบที่ลึกซึง้เพิ่มขึ้น        Bh.x53 

54 การลูบคลํา  หรือลูบไลเพื่อกระตุน
อารมณ 

     Bh.x54 

55 การเลาโลมฝายตรงขาม  โดยใช
อวัยวะตางๆ ของรางกาย  เชน  มือ  
แขน  ปาก 

     Bh.x55 

56 การกอดรัดอยางหนักแนน      Bh.x56 

57 การนอนเปลื้องผากอดกายกนั      Bh.x57 

58 การสําเร็จความใครใหตวัเอง      Bh.x58 

59 การสําเร็จความใครใหแกกนัและกนั      Bh.x59 

60 การมีเพศสัมพนัธกัน  (การรวมเพศ)      Bh.x60 
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สวนของขอมูลท่ัวไป    ที่เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
คําอธิบาย  :  ขอคําถามตอไปนี้ ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนในดานตางๆ ซ่ึงเปน

เร่ืองสวนตัวที่ทานไมสะดวกใจที่จะตอบ แตเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย   จึง
ขอใหทานชวยพิจารณาตอบขอคําถามทุกขอ และโปรดตอบใหตรงกับความเปนจริง
ของทาน โดยทําเครื่องหมาย     ลงในชอง      ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมาก
ที่สุด 

 สําหรับผูวิจัย 
1. ปจจุบันทานอาย…ุ…….……ป (อายุเตม็) G183 
2. อาชีพของบิดามารดา 

  1. เกษตรกรรม                               2. รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ              
  3. รับจาง                                         4. คาขาย         
  5. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………………………. 

G184 

3. สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 
  1. อยูดวยกัน                  2. แยกกัน / หยารางกัน 
  3. บิดาหรอืมารดาเสียชีวติ             4. บิดาและมารดาเสียชีวิต 
  5. อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………………………………. 

G185 

4. เงินที่ทานไดรับเปนคาใชจายตอเดือน  สวนใหญพอใชหรือไม 
  1. พอใช              2. ไมพอใช 

G186 

5. ส่ิงอํานวยความสะดวกทีท่านมีใชเปนสวนตัว 
โทรศัพทมือถือ                       มี                 ไมม ี 
คอมพิวเตอร                           มี                 ไมม ี
รถจักรยานยนต                      มี                 ไมมี  
รถยนต                                   มี                 ไมม ี

G187 

6. ทานไดรับความรูเกีย่วกับเรื่องเพศศึกษาจากแหลงใดบาง (ตอบไดหลายขอ) 
  1. บิดา/มารดา/ผูปกครอง             2. พี่ / นอง / ญาติ 
  3. การเรียนการสอนในชั้นเรียน             4. เพื่อน 
  5. หนังสือเรียนเกีย่วกับเรื่องเพศ             6. โทรทัศน/วีดีโอ/ซีดี 
  7. หนังสือทั่วไปที่เกีย่วกับเรื่องเพศ          8. อินเตอรเน็ต  
  9. สถานบริการสาธารณสุข                     10. อ่ืน ๆ  ระบุ………… 

 

G188 
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      สําหรับผูวิจัย 
7. ทานเคยมีเพศสัมพันธ(รวมเพศ)หรือไม 

  1. ไมเคย   (ไมตองตอบขอ  8 – 15 )   
  2. เคย       (คร้ังแรกเมื่ออายุ……ป) 

G189 

8. ทานมีเพศสมัพันธคร้ังแรกกับใคร 
 1. แฟน / คนรัก           2. เพื่อนหญิง         3. คนขางบาน/ในชุมขน 
 4. หญิงขายบริการ      5. เพื่อนชาย            6.  อ่ืนๆ  ระบุ………… 

G190 

9. สาเหตุสําคัญของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของทานคอื (เลือกตอบเพียงขอเดยีว) 
 1. ความรกั/ความเสนหา                   2. อยากลอง/หาประสบการณ 
 3. ระบายความตองการทางเพศ         4. เพื่อนชกัชวน 
 5. อยูตามลําพังสองตอสอง               6. ตองการผูกมัดฝายตรงขาม 
 7. ตองการหาเงิน ผลประโยชน         8. อ่ืนๆ  ระบ…ุ……………… 

G191 

10. การมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของทานเกดิขึ้นที่ใด 
 1.ที่พักตนเอง     2.ที่พักของคูที่มีเพศสัมพันธดวย      3.บานเพื่อน 
 4. รงเรียน          5.สวนสาธารณะ                 6.สถานบริการทางเพศ   
 7.โรงแรม/บังกะโล/รีสอรท                               8.สวน/ปาในชุมชน 
  9. อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………… 

G192 

11. ชวงเวลาทีท่านมีเพศสัมพันธ  คือ 
  1. หลังเลิกเรียนกอนกลับบาน        2.  ชวงวนัหยดุ - เสาร – อาทิตย 
  3. วันธรรมดาในชวงเวลาวาง/ไมมีช่ัวโมงเรียน/โดดเรียน 
  4. นัดพบกันในเวลากลางคืน         5.  อ่ืน ๆ  ระบุ…………………… 

G193 

12. บิดา/มารดา/ผูปกครองของทาน  
ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธหรือไม 

 1. ไมทราบ                          2. ทราบ 

G194 

13. บิดา/มารดา/ผูปกครองของคูที่ทานมีเพศสัมพันธดวย  
ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธหรือไม 

  1. ไมทราบ                         2. ทราบ 

G195 
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       สําหรับผูวิจัย 
14. การใชถุงยางอนามัยขณะที่ทานมีเพศสมัพันธเพื่อปองกันการตั้งครรภและการ

ติดเชื้อโรค   
  1. ใชทุกครั้ง                   2. ใชบางครั้ง             3. ไมใช   

G196 

15. ทานหรือคูที่มีเพศสัมพันธดวย  มกีารปองกันการตั้งครรภโดยวิธีใด 
 1. ไมมีการปองกัน           2. ยาเมด็คุมฉุกเฉิน        
 3. ยาฉีดคมุกําเนิด            4. ถุงยางอนามัย        
  5. ยาเมด็คุมกําเนิด          6. การหลั่งขางนอก 
  7. อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………….. 

G197 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนสงแบบสอบถาม     โปรดตรวจทานอีกคร้ังวาทานไดตอบแบบสอบถามครบเรียบรอย
ทุกขอตามความเปนจริงแลว   ขอขอบคุณทกุทานที่ใหความรวมมือเปนอยางด ี
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ภาคผนวก  ข 
 

คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของแบบสอบถาม   
จําแนกเปนรายขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

205

 

ตารางที่ 17   แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรู
เร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกเปน
รายขอ    

ระดับความรู 
ตอบถูก ตอบผิด ขอ 

ที่ ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

X  S.D. 

 ดานชีววิทยา - - - - .57 .25 
1 ขอใดกลาวไมถูกตอง  เกี่ยวกับลักษณะ

หนาที่ของอวยัวะตางๆ     ในระบบ
สืบพันธุของเพศชาย 

96 35.4 175 64.6 .35 .48 

2 ขอใดกลาวถูกตอง  เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เกีย่วกับเพศ   

164 60.5 107 39.5 .61 .49 

3 ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัพัฒนาการ
ของวัยรุน   

140 51.7 131 48.3 .52 .50 

4 “ การปฏิสนธิ ”  หมายถึงภาวะในขอใด 175 64.1 96 35.4 .65 .48 
5  “ การตั้งครรภ ”  หมายถึงภาวะในขอใด 201 74.2 70 25.8 .74 .44 
 ดานสุขวิทยา - - - - .56 .33 
6 ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัขอควร

ระวังรักษาและสุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะ
เพศชาย 

184 67.9 87 32.1 .68 .47 

7 พฤติกรรมที่ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
เอดส  คือ   

186 68.6 85 31.4 .69 .46 

8 พฤติกรรมทางเพศที่ชวยลดภาวะเสีย่งตอ
การติดเชื้อโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธไดดีที่สุดคือวิธีใด  

148 54.6 123 45.4 .55 .50 

9 การขลิบหรือตัดหนังหุมปลายอวยัวะเพศ
ชาย  จะมีผลอยางไร 

92 33.9 179 66.1 .34 .47 

10 ความรูเร่ืองเพศศึกษาสวนใหญจะเนน
เกี่ยวกับเรื่องใด   

140 51.7 131 48.3 .52 .50 
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ตารางที่  17  (ตอ)   
ระดับความรู 

ตอบถูก ตอบผิด ขอ 
ที่ ความรูเร่ืองเพศศึกษา 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

X  S.D. 

 ดานจิตวิทยา - - - - .48 .26 
11 ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกบัการสําเร็จ

ความใครดวยตนเองหรือการชวยตวัเอง
เมื่อมีความตองการทางเพศ  

146 53.9 125 46.1 .54 .50 

12 ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัความรัก  172 63.5 99 36.5 .63 .48 
13 ขอความตอไปกลาวถึงความเจริญเติบโต

ทางเพศในดานจิตใจของวัยรุนไดถูกตอง 
ยกเวนขอใด 

88 32.5 183 67.5 .32 .47 

14 ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ
เมื่อยางเขาสูวยัรุน     

106 39.1 165 60.9 .39 .49 

15 ขอใดเปนพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสม
สําหรับสังคม  และวัฒนธรรมไทยใน
ปจจุบัน 

189 69.7 82 30.3 .70 .46 

 ดานสงัคมวิทยา - - - - .61 .25 
16 การคบเพื่อนตางเพศอยางเหมาะสม  ควร

ปฏิบัติอยางไร 
204 75.3 67 24.7 .75 .43 

17 ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ในการเลือกคูครองกอนการแตงงาน  
เพื่อใหชีวิตครอบครัวอยูดวยกันอยาง
มั่นคง  และอบอุน   

148 54.6 123 45.4 .55 .50 

18 คํากลาวขอใดกลาวไดถูกตองและวยัรุน
ควรยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรือ่งเพศ 

175 64.6 96 35.4 .65 .48 
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ตารางที่  17  (ตอ)   
ระดับความรู 

ตอบถูก ตอบผิด ขอ 
ที่ ความรูเร่ืองเพศศึกษา 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

X  S.D. 

19 ในกรณีที่มีเพศสัมพันธกันนานๆ คร้ัง   
วิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมคือ 

182 67.2 89 32.8 .67 .47 

20 ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกบัผลกระทบที่
เกิดจากการคบเพื่อนตางเพศที่ไมถูกตอง  
และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
ของวัยรุน 

97 35.8 174 64.2 .36 .48 

 
ตารางที่  18 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความคิดเห็นที่

ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี     จําแนกเปนรายขอ 

ระดับความคดิเห็น ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 

X  S.D. ระดับ 
1 ผูหญิงที่ดีตองรักษาพรหมจารียหรือความบริสุทธิ์ทาง

เพศของตนไว  จนถึงวันแตงงาน   
4.50 .90 มากที่สุด 

2 เปนผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว  4.57 .74 มากที่สุด 
3 ผูชายควรใหเกียรติแกผูหญิงในดานการปฏิบัติทางเพศ   4.15 1.01 มาก 
4 การมีประสบการณทางเพศหรือการขึ้นครู  เปนเรื่องของ

ศักดิ์ศรีและความเปนลูกผูชายเต็มตวั   
3.11 1.35 ปานกลาง 

5 เพศชายควรมีประสบการณทางเพศกอนทีจ่ะแตงงานมี
ครอบครัว 

3.49 1.31 ปานกลาง 

6 การมีแฟนหรอืคูรักหลายคนพรอมๆ กัน  แสดงถึง
ความสามารถ  ความมีเสนห  ของคนๆนั้น   

3.64 1.21 มาก 

7 ผูชายที่มีคูรักแตไมเคยถูกเนือ้ตองตัวคนรกัเลย  ถือวา
เปนคนเชย  ไมทันสมัย   

3.48 1.28 ปานกลาง 
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ตารางที่  18 (ตอ)   
ระดับความคดิเห็น ขอ 

ที่ ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

8 การติดตั้งตูจําหนายถุงยางอนามัยในสถานศึกษา  เปน
การสงเสริมใหวยัรุนมีเพศสัมพันธกันมากขึ้น 

3.38 1.47 ปานกลาง 

9 การมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควรของวัยรุน  ไมกอใหเกิด
ปญหาใดๆ  เพราะวัยรุนสามารถรับผิดชอบทุกอยางได
แลว 

4.00 1.16 มาก 

10 ผูชายไมตองใหเกยีรติแกผูหญิง  เพราะหญงิชายมีสิทธิ
เทาเทียมกนั 

3.78 1.21 มาก 

11 การสําสอนทางเพศ  หรือการมีคูนอนหลายคน  เปนเรื่อง
ปกติของผูชาย 

3.73 1.23 มาก 

12 การแตงกายลอแหลมตามแฟชั่นที่ทันสมยัของวยัรุน  
เชน การใสเสือ้สายเดี่ยว/เกาะอก  เอวต่ําโชวสะดือ  ใส
เสื้อผาที่ส้ันหรือรัดรูป  เปนการยั่วยใุหเกิดอารมณทาง
เพศได 

3.55 1.43 มาก 

13 อารมณหรือความรูสึกความตองการทางเพศของวัยรุน  
เปนความผิดปกติทางจิตใจ 

3.49 1.34 ปานกลาง 

14 ผูที่สําเร็จความใครดวยตัวเอง  เปนคนทีม่ีความผิดปกติ
ทางเพศ 

3.74 1.18 มาก 

15 การจับคูอยูดวยกันของวัยรุนในระหวางเรยีนเปนสิ่งที่
เหมาะสม  เพราะชวยประหยัดคาใชจายตางๆ  เชน       
คาเชาหอง  คาอาหาร  คาพาหนะเดินทาง ฯลฯ 

3.77 1.22 มาก 

16 วัยรุนชายและหญิงยังไมควรมีเพศสัมพันธในระหวางที่
เปนนักเรยีน 

3.96 1.42 มาก 

17 กอนการแตงงานควรมีการทดลองอยูดวยกนักอน  เพื่อ
จะไดมีโอกาสศึกษานิสัยซ่ึงกันและกัน 

2.73 1.39 ปานกลาง 

18 การสะสมสถิติการมีเพศสัมพันธของวัยรุนชายใน
ปจจุบัน  ถือวาเปนเรื่องปกต ิ

3.54 1.19 มาก 
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ตารางที่  18 (ตอ) 
ระดับความคดิเห็น ขอ 

ที่ ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

     
19 การจับมือถือแขน  การกอดจบูลูบคลํา  รวมถึงการ

พลอดรักกันของวัยรุนในทีส่าธารณะ  สามารถทําได
อยางเปดเผย 

3.99 1.24 มาก 

20 การมีเพศสัมพนัธของวัยรุนชายในปจจุบนัเปนเรื่องปกติ  
ไมเสียหาย  เพราะเปนสิทธิสวนบุคคล 
 

3.45 1.28 ปานกลาง 

 
 

ตารางที่  19 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความรูสึกมี
คุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุ รี         
จําแนกเปนรายขอ 

ระดับความเปนจริง ขอ 
ที่ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

X  S.D. ระดับ 
 ดานการยอมรบัตนเอง 3.75 .55 มาก 
1 ฉันไดรับคําชมเสมอวาเปนคนมีน้ําใจ 3.32 .84 ปานกลาง 
2 ฉันมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 3.56 .91 มาก 
3 ฉันมีความภูมใิจที่สามารถตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีใหกับ

ตนเองได 
3.89 .88 มาก 

4 ฉันมีความสุขที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม 4.11 .90 มาก 
5 ฉันประสบความสําเร็จในการเรียน 3.53 .87 มาก 
6 ฉันเปนคนที่มคีวามสุข 3.81 .93 มาก 
7 ฉันมีความสุขที่ไดชวยเหลือคนอื่น 3.93 .94 มาก 
8 ปจจุบันนี้ฉนัพอใจในสภาพของตัวเอง 

 
3.87 1.04 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ)   
ระดับความเปนจริง ขอ 

ที่ ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
X  S.D. ระดับ 

 ดานการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 3.35 .60 ปานกลาง 
9 เพื่อนๆมีความมั่นใจในความคิดและการตดัสินใจของ

ฉัน   
3.25 .96 ปานกลาง 

10 เพื่อนๆ  เลือกฉันใหทํางานกลุมดวย 3.49 .91 ปานกลาง 
11 เพื่อนๆ  ยอมรบัในความสามารถของฉัน  3.46 .95 ปานกลาง 
12 เพื่อนๆ  มาปรึกษาฉัน  เมื่อตองการปรับทุกข 3.11 1.09 ปานกลาง 
13 ฉันเปนที่พึ่งพาอาศัยของเพื่อนได 3.37 .98 ปานกลาง 
14 ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 3.94 .94 มาก 
15 ฉันเปนที่รูจักและชื่นชอบเปนอยางดใีนกลุมเพื่อน 3.55 1.02 มาก 
16 เพื่อนๆ มักชื่นชมวาฉันเปนคนที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 3.16 .95 ปานกลาง 
17 เพื่อนๆ ยอมรบัวาฉันเปนคนดี  มีความประพฤติดี   3.31 .89 ปานกลาง 
18 ฉันเปนคนที่เสียสละ  จริงใจ  ในสายตาของเพื่อนๆ   3.08 .90 ปานกลาง 
 ดานการไดรับการยอมรับจากครู 2.99 .73 ปานกลาง 

19 ครูเชื่อมั่นในความสามารถของฉัน 3.12 .93 ปานกลาง 
20 ฉันทําอะไร  มกัจะเปนที่ไววางใจของครูเสมอ   3.15 1.00 ปานกลาง 
21 ครูมักชมฉันเสมอวาเปนคนที่กลาคิด กลาทําส่ิงตางๆ 2.90 .99 ปานกลาง 
22 ครูช่ืนชมวาฉนัเปนที่พึ่งพาอาศัยของเพื่อนๆ ได 3.00 .97 ปานกลาง 
23 ครูมอบหมายงานที่สําคัญๆ ใหฉันทําเสมอ 2.73 1.06 ปานกลาง 
24 ครูช่ืนชมฉันเสมอวาตั้งใจเรยีน  มีผลการเรียนที่ดี   2.91 .96 ปานกลาง 
25 ครูพูดทักทายเปนกันเองและใหกําลังใจแกฉันเสมอ 3.22 1.07 ปานกลาง 
26 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของครู 2.91 1.09 ปานกลาง 
27 ครูชมวาฉันเปนคนดี  มีน้ําใจ  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน   3.03 .95 ปานกลาง 
28 ครูชมวาฉันเปนคนที่มีกิริยามารยาทดี   3.00 1.04 ปานกลาง 
 ดานการไดรับการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง 3.75 .71 มาก 

29 พอแม/ผูปกครองเชื่อมั่นในความสามารถของฉัน 3.71 .98 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ)   
ระดับความเปนจริง ขอ 

ที่ ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
X  S.D. ระดับ 

30 ฉันไดรับความไววางใจจากพอแม/ผูปกครองในการ
จัดการเกี่ยวกบัคาใชจายประจําวนัของฉัน 

3.76 1.05 มาก 

31 พอแม/ผูปกครองชื่นชมวาฉนัเปนคนเกง  กลาตัดสินใจ
ในการทําส่ิงตางๆ  

3.33 1.01 ปานกลาง 

32 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของพอแม/ผูปกครอง 3.78 .99 มาก 
33 พอแม/ผูปกครองแสดงความพอใจในผลการเรียนของฉัน 3.50 1.03 มาก 
34 ฉันสามารถเปนที่พึ่งของครอบครัวได 3.48 .97 ปานกลาง 
35 ฉันเปนคนราเริงสนุกสนาน เขากับทุกคนในครอบครัว

ไดด ี
3.91 1.01 มาก 

36 ฉันเปนที่รักและชื่นชมของทุกคนในครอบครัว 3.84 .97 มาก 
37 ฉันมีความสุขเมื่ออยูกับพอแม/ผูปกครอง 4.25 .94 มาก 
38 พอแม/ผูปกครองพอใจในความประพฤติของฉัน   3.74 1.03 มาก 
39 ฉันคิดวาฉันเปนลูกที่ดีของพอแม/ผูปกครอง 3.93 1.02 มาก 

 
ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของทักษะการสอน

ตนเองของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกเปนรายขอ 
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

ทักษะการสอนตนเอง 
X  S.D. ระดับ 

1 ฉันเตือนสติตนเองวา  ไมควรไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม
เหมาะสม  เชน  ผับ  สถานเริงรมย  เปนตน 

3.38 1.57 ปานกลาง 

2 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรดืม่สุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล  ที่ทําใหมึนเมา   

3.52 1.50 มาก 

3 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรอานหรือดูส่ือลามกอนาจารที่
ปลุกเราหรือยัว่ยุอารมณทางเพศ 

3.10 1.37 ปานกลาง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

212

 

ตารางที่  20 (ตอ)  
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

ทักษะการสอนตนเอง 
X  S.D. ระดับ 

4 ฉันสอนตนเองวา  ไมควรใชสารเสพติดทุกชนิด      
เพราะจะทําใหขาดสติและมพีฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธได 

3.62 1.64 มาก 

5 ฉันเตือนตนเองวา  เมื่ออยูตามลําพังสองตอสองกับเพศ
ตรงขามจะตองระมัดระวัง  เพราะจะทําใหเกิดอารมณ
ทางเพศ  และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 

3.31 1.50 ปานกลาง 

6 ฉันสอนตนเองวา  เมื่อจะทําสิ่งใดที่มีความเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ  ทําแลวจะไมสบายใจ  ก็ไมควรทํา 

3.46 1.48 ปานกลาง 

7 ฉันเตือนสติตนเองวา  จะตองระมัดระวังในการแตะตอง
สัมผัสเนื้อตัวกับเพศตรงขาม  เพราะจะทําใหเกดิอารมณ
ทางเพศ  และอาจมีเพศสัมพนัธตามมาได 

3.27 1.43 ปานกลาง 

8 ฉันเตือนตนเองวา  ใหหางจากเพื่อนทีด่ื่มสุราหรือเสพ
สารเสพติด  เพราะเพื่อนจะชวนใหปฏิบัตติามได 

3.50 1.50 มาก 

9 ฉันบอกกับตนเองวา การปฏบิัติตัวกับเพื่อนตางเพศ  เมื่อ
ทํากิจกรรมตางๆ จะตองวางตัวใหเหมาะสมกับความ
พอดี  ไมเกนิเลยจากความเปนเพื่อน 

3.58 1.40 มาก 

10 ฉันเตือนสติตนเองวา  การไปเที่ยวสองตอสองกับเพศ
ตรงขาม  เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธที่เกินเลยได 

3.40 1.46 ปานกลาง 

11 ฉันเตือนตนเองวา  ไมควรเทีย่วในตอนกลางคืน  เพราะ
จะทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 

3.40 1.43 ปานกลาง 

12 ฉันกําชับตนเองวา  จะประพฤติปฏิบัติตามขอบเขตของ
วัฒนธรรมไทย  ไมสัมผัสแตะตองผูหญิงในเชิงชูสาว     
ไมมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร   

3.56 1.41 มาก 

13 ฉันเตือนสติตนเองวา  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  
จะมีผลเสียตออนาคตทางการเรียน  อาจทําใหติดเชื้อโรค
เอดส  หรือทําใหผูหญิงตั้งครรภได    

3.75 1.52 มาก 
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ตารางที่  20 (ตอ)  
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

ทักษะการสอนตนเอง 
X  S.D. ระดับ 

14 ฉันบอกกับตนเองวา  จะหลีกเลี่ยงและอยูหางจากเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม  ที่จะนําไปสูการมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได 

3.49 1.40 ปานกลาง 

15 เมื่ออยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม  ฉันสามารถ
เตือนสติตนเองใหควบคุมอารมณทางเพศ  หรือการ
กระทําของตนเองใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสมได 

3.53 1.40 มาก 

16 ฉันเตือนตนเองวา  ควรใหเกยีรติกับสุภาพสตรี  ไมทํา
กิริยาที่ไมสุภาพ  ไมทําในสิ่งที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรต ิ

3.64 1.37 มาก 

17 ฉันไมสนใจทีจ่ะเตือนตนเองในการงดดื่มสุราหรือของ
มึนเมา  เพราะถือวาเปนเรื่องปกติของวัยรุน   

3.66 1.45 มาก 

18 ฉันสอนตนเองเสมอวา  สุภาพบุรุษไมควรเอาเปรียบ  
สุภาพสตรี  ไมลวงเกินทางเพศแมจะมีโอกาส 

3.61 1.37 มาก 

19 ฉันเตือนตนเองเสมอวา  จะไมมีเพศสัมพันธกอนวยัอัน
ควร  จะตองเรยีนใหจบและมีความพรอมกอน 
 

3.65 1.44 มาก 
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ตารางที่  21 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และคาระดับของการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี     
จําแนกเปนรายขอ 

ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
X  S.D. ระดับ 

1 การชวยเหลือกันทํารายงานกลุม  หรือการชวยกันทํา
การบาน 

3.82 1.03 มาก 

2 การชวยเหลือกันทบทวนบทเรียนในชวงเวลาใกลสอบ 3.58 1.04 มาก 
3 การชวยเหลือกันทํางานในชมุนุมวิชาการตางๆ  3.63 1.05 มาก 
4 การทํากิจกรรมนอกหองเรยีนรวมกนั  เชน                 

การหารายไดพิเศษจากงานฝมือที่ทําระหวางเรียน      
การฝกปฏิบัติงาน  ฯลฯ  

3.20 1.20 ปานกลาง 

5 การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการใน
โรงเรียน  หรือนอกโรงเรียน 

3.57 1.18 มาก 

6 การเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา 3.65 1.10 มาก 
7 การฝกซอมและเลนกฬีาหลังเลิกเรียน 3.55 1.26 มาก 
8 การเปนอาสาสมัครในการทํางานดานกฬีา 3.11 1.30 ปานกลาง 
9 การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาในโรงเรียน   3.41 1.30 ปานกลาง 
10 การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 2.98 1.43 ปานกลาง 
11 การเขารวมกิจกรรมการเดินทางไกล  การเขาคายพักแรม  

เลนดนตรี   หรือการเขาคายอาสาพัฒนา    
3.65 1.16 มาก 

12 การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลที่สําคัญๆ เชน 
วันพระ  การทอดผาปา/ทอดกฐิน  การเขารวมแหเทียน
พรรษา  กิจกรรมวันออกพรรษา 

3.65 1.03 มาก 

13 การเขารวมกิจกรรมการรวมเวียนเทียนเนื่องใน           
วันมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา   

3.61 1.10 มาก 

14 การเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ   4.04 1.14 มาก 
15 การเขารวมกิจกรรมอนุรักษทางประเพณแีละวัฒนธรรม

เนื่องในวันตางๆ  เชน  วันลอยกระทง  วันสงกรานต   
3.86 1.04 มาก 
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ตารางที่  21 (ตอ)   
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
X  S.D. ระดับ 

16 การเขาคายจรยิธรรมและธรรมะ  เพื่อการเรียนรูและฝก
ปฏิบัติธรรม 

3.47 1.09 ปานกลาง 

17 การเขารวมกิจกรรมเขาคายโครงงานสงเสริมการเรียนรู 3.31 1.08 ปานกลาง 
18 การเขารวมกิจกรรมการรณรงคตางๆ เชน  วันเอดสโลก  

วันวาเลนไทน  วันเยาวชนแหงชาติ   
 

3.40 1.17 ปานกลาง 

 
 

ตารางที่  22 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
จําแนกเปนรายขอ 

ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

 ดานที่ 1  การไปเที่ยวในสถานที่ท่ีไมเหมาะสม 1.91 .56 นอย 
1 คาราโอเกะ   ดิสโกเธค  ผับ  บารเบียร   1.49 .88 นอยที่สุด 
2 รานอาหารที่มีนักรอง  หรือวงดนตร ี 1.72 .88 นอย 
3 โรงภาพยนตร   2.27 1.20 นอย 
4 สถานบริการอาบอบนวด 1.10 .44 นอยที่สุด 
5 สถานบริการทางเพศ 1.11 .47 นอยที่สุด 
6 การไปเที่ยวในที่เปลี่ยว/ในสวน/ปาในชุมชน  บนถนน

เปลี่ยว  ทาน้ํา  หรือบริเวณสะพานในชุมชน  
2.07 1.16 นอย 

7 สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  เชน  น้ําตก  ถํ้า  แมน้ํา  
ลําหวย  อางเกบ็น้ํา  ภูเขา 

3.33 1.16 ปานกลาง 

8 สวนสาธารณะ  /  จุดพักชมวิว 
 

2.85 1.19 ปานกลาง 
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ตารางที่  22   (ตอ)   
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

9 การชมภาพยนตรกลางแปลงเวลากลางคืน   2.69 1.15 ปานกลาง 
10 ศูนยการคา / หางสรรพสินคา / ตลาดในเมือง 3.09 1.20 ปานกลาง 
11 รานเกมส  โตะสนุก  รานพนันบอล  รานอินเตอรเน็ต 2.62 1.32 ปานกลาง 
12 บาน   หรือที่พกัของเพื่อนหญิง 1.72 1.00 นอย 
13 บาน  หรือที่พกัของเพื่อนชาย 2.69 1.33 ปานกลาง 
14 บาน  หรือที่พกัของแฟน / คนรัก 1.63 1.04 นอย 
15 เที่ยวงานที่มีมหรสพ / ชมคอนเสิรต  2.35 1.08 นอย 
16 นวดแผนโบราณที่มีบริการทางเพศแอบแฝง 1.20 .61 นอยที่สุด 
17 การอยูในมุมหรือที่ที่ลับหูลับตาคนตามสถานที่ตางๆ    

ที่ไมมีคนเหน็  เชน  หองน้ําในโรงเรียน  หองสมุด   
หองเก็บของ  หองปฏิบัติการ  ฯลฯ 

1.62 .95 นอย 

18 สถานที่ที่ใชแขงซ่ิงรถมอเตอรไซด  เชน    สนามแขงขัน   
ถนน  หรือทางหลวง ฯลฯ  

1.75 1.11 นอย 

 ดานที่ 2  การดื่มสุราของมนึเมาและการใชสารเสพตดิ
ตางๆ 

1.27 .43 นอยท่ีสุด 

19 การดื่มสุรา   1.51 .88 นอย 
20  การดื่มเบียร   1.61 .92 นอย 
21 การดื่มไวน   กระแช   สาโท 1.48 .77 นอยที่สุด 
22 การสูบบุหร่ี 1.38 .88 นอยที่สุด 
23  การเสพยาบา   1.04 .26 นอยที่สุด 
24 การดมกาว 1.06 .37 นอยที่สุด 
25 การดมทินเนอร 1.04 .29 นอยที่สุด 
26 การเสพกัญชา  ,   กระทอม 1.10 .38 นอยที่สุด 
27 การอานหนังสือโป, นวนิยายโป,  ดูรูปภาพโป 1.91 .93 นอย 
28 การฟงรายการวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกเราอารมณ

ทางเพศ 
1.42 .77 นอยที่สุด 
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ตารางที่  22 (ตอ)   
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

 ดานที่ 3  การเปดรับสื่อปลุกเรา/ยั่วยุอารมณทางเพศ 1.78 .65 นอย 
29 การดูภาพยนตรลามก  หรือวดิีทัศน  วีซีดี  ดีวีดี  วีดีโอ  

ลามก 
1.92 .95 นอย 

30 การใชโทรศัพทเพื่อติดตอส่ือสารพูดคุยเรื่องเพศ 1.37 .77 นอยที่สุด 
31 การดูละครโทรทัศนที่มีการกอดจูบ  ปลุกเราอารมณทาง

เพศ 
2.11 1.00 นอย 

32 การเขาดูเว็บไซทในอินเตอรเน็ตที่มีเนื้อหาหรือภาพปลุก
เราอารมณทางเพศ 

1.93 .99 นอย 

33 การดูหรือไดเห็นการกอดจบู การเลาโลม  การรวมเพศ   
การเปลือยกาย  ที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ  
จากสถานบันเทิงตางๆ   

1.70 .93 นอย 

34 การดูส่ือโฆษณาในสิ่งพิมพตางๆ  ที่แสดงการสัมผัส
กอดจูบเนื้อตัวรางกายระหวางชายหญิง 

1.87 .91 นอย 

35 การอานหนังสือการตูนลามก 1.77 .87 นอย 
36 การอานคอลัมนตอบปญหาทางเพศในหนงัสือพิมพ  

นิตยสารวยัรุน/ดารา/นักรอง/แฟชั่นตางๆ   
1.76 .96 นอย 

37 การไดเห็นหรอืดูการกอดจูบ  การเลาโลม   การเปลือย
กาย  การรวมเพศ  ที่ทําใหเกดิการกระตุนอารมณทางเพศ  
โดยประสบการณตรงจากกลุมเพื่อน  หรือบุคคลใกลตัว 

1.67 .92 นอย 

38 การฟงหรือพดูคุยเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องเพศที่ปลุกเรา
อารมณทางเพศจากเพื่อน   

1.93 1.02 นอย 

39 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในมุมหรือหอง
ตางๆ ในบริเวณที่ลับตาคน  ที่ไมมีคนเหน็ หรือบริเวณที่
มีแสงสวางนอยในโรงเรียน  เชน  หองเรยีน  หองสมุด  
หองน้ําในโรงเรียน   

1.52 .92 นอย 
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ตารางที่  22 (ตอ)   
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

 ดานที่ 4  การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 1.39 .64 นอยท่ีสุด 
40 การนั่งคุยอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในที่พัก

อาศัยที่เปนบานเชา/หอพัก  หรือบานพักสวนตวัของทาน 
1.53 .95 นอย 

41 การนัดพบและพักคางคืนในโรงแรม  เกสตเฮาส  
โรงแรมมานรูด  ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

1.20 .65 นอยที่สุด 

42 การอยูลําพังสองตอสองกับเพศตรงขามในบริเวณที่ลับ
ตาคน  ที่ไมมคีนเห็นในชุมชน  เชน ปาเปลี่ยว  สถานที่
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  อางเก็บน้ํา  หองน้ําสาธารณะ      
จุดชมววิ 

1.33 .76 นอยที่สุด 

43 การไปเที่ยวและอยูในบานเชาหรือหอพักของเพื่อนตาง
เพศหรือแฟน ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

1.33 .77 นอยที่สุด 

44 การไปเที่ยวและพักคางคืนในสถานที่ทองเที่ยวหรือตาม
ปาธรรมชาติ  อางเก็บน้ํา ลําพังสองตอสองกับเพศตรง
ขาม 

1.38 .86 นอยที่สุด 

45 การไปทํางานหรือการบานหรืออานหนังสือที่หองพัก
ของเพื่อนตางเพศลําพังสองตอสอง 

1.38 .81 นอยที่สุด 

46 การนั่งรถมอเตอรไซดไปเทีย่วในสถานทีต่างๆ ลําพัง
สองตอสองกับเพศตรงขาม 

1.52 .93 นอย 

47 การนัดพบเพื่อฟงเพลง  ดูหนงั  หรือสังสรรคในหองพกั  
ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

1.37 .78 นอยที่สุด 

48 การไปเที่ยวและอยูในที่ลับตา  หลังเลิกเรยีนกอนกลับ
บาน  ลําพังสองตอสองกับเพศตรงขาม 

1.36 .78 นอยที่สุด 

49 การจับมือ  การสัมผัสแขน  หรือการคลองแขน 2.06 1.18 นอย 
50 การโอบไหล - เอว   ซ่ึงกันและกัน 1.62 1.04 นอย 
51 การจูบหนาผาก - แกมเบาๆ  ตอนลากลับ 1.37 .86 นอยที่สุด 
52 การโอบกอด  และจูบเล็กๆ นอยๆ 1.35 .83 นอยที่สุด 
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ตารางที่  22 (ตอ)   
ขอ ระดับของการปฏิบตั ิ
ที่ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
X  S.D. ระดับ 

 ดานที่ 5  การแตะตองสัมผัสในเชิงชูสาวกับเพศตรงขาม 1.38 .63 นอยท่ีสุด 
53  การโอบกอด และจูบที่ลึกซึง้เพิ่มขึ้น   1.28 .72 นอยที่สุด 
54 การลูบคลํา  หรือลูบไลเพื่อกระตุนอารมณ 1.26 .72 นอยที่สุด 
55 การเลาโลมฝายตรงขาม  โดยใชอวยัวะตางๆ ของรางกาย  

เชน  มือ  แขน  ปาก 
1.27 .68 นอยที่สุด 

56  การกอดรัดอยางหนกัแนน 1.28 .72 นอยที่สุด 
57 การนอนเปลื้องผากอดกายกนั 1.16 .57 นอยที่สุด 
58 การสําเร็จความใครใหตวัเอง 1.59 .88 นอย 
59 การสําเร็จความใครใหแกกนัและกนั 1.20 .64 นอยที่สุด 
60 การมีเพศสัมพนัธกัน(การรวมเพศ) 1.20 .60 นอยที่สุด 
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ตารางที่  23 แสดงจํานวน รอยละ และระดับของความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายใน
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   จําแนกตามระดับชวงชั้นที่เรียน 

ระดับความรูเร่ือง ชวงชั้นท่ี 3 ชวงชั้นท่ี 4 รวม 
เพศศึกษา คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

ระดับนอย (นอยกวา 
7.01 คะแนน) 

54 27.14 6 8.33 60 22.14 

ระดับปานกลาง  (ตั้งแต 
7.01 - 15.36 คะแนน) 

126 63.31 38 52.78 164 65.52 

ระดับมาก (มากกวา 
15.36 คะแนน) 

19 9.55 28 38.89 47 17.34 

รวม 199 73.43 72 26.57 271 100 
 
 

ตารางที่  24 แสดงจํานวน รอยละ และระดับของความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายใน
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   จําแนกตามการสังกัดโรงเรียน 

ระดับความรูเร่ือง เขตพื้นท่ีฯ การศึกษาพิเศษฯ รวม 
เพศศึกษา คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

ระดับนอย (นอยกวา 
7.01 คะแนน) 

60 30.00 0 0.00 60 22.14 

ระดับปานกลาง 
(ตั้งแต 7.01 - 15.36 
คะแนน) 

119 59.50 45 63.38 164 65.52 

ระดับมาก (มากกวา 
15.36 คะแนน) 

21 10.50 26 36.62 47 17.34 

รวม 200 73.80 71 26.20 271 100 
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ตารางที่  25 แสดงจํานวน รอยละ และระดับความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกรดเฉลี่ยนอย
กวา/เทากับ 2.00 

เกรดเฉลี่ย 
2.01- 3.00 

เกรดเฉลี่ย 
3.01- 4.00 

รวม 
ระดับความรูเร่ือง

เพศศึกษา คะ 
แนน 

รอยละ คะ 
แนน 

รอยละ คะ 
แนน 

รอยละ คะ 
แนน 

รอยละ 

ระดับนอย   
( < 7.01 คะแนน) 

27 28.72 30 24.00 3 5.80 60 22.14 

ระดับปานกลาง  
(ตั้งแต 7.01-15.36 

คะแนน) 

60 63.83 71 56.80 33 63.46 164 65.52 

ระดับมาก   
( > 15.36 คะแนน) 

7 7.45 24 19.20 16 30.80 47 17.34 

รวม 94 34.69 125 46.12 52 19.19 271 100 
 

ตารางที่  26 แสดงจํานวน รอยละ และระดับความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามลักษณะการพักอาศัย 

พักอยูกับบิดา
มารดา 

พักอยูกับบิดา
หรือมารดา 

พักอยูกับญาติ
หรือผูปกครอง 

พักอยูหอพักของ
โรงเรียน ระดับความรูเร่ือง

เพศศึกษา คะ 
แนน 

รอยละ คะ 
แนน 

รอยละ คะ 
แนน 

รอย
ละ 

คะ 
แนน 

รอยละ 

ระดับนอย   
( <  7.01 คะแนน) 

41 31.78 9 28.13 10 28.57 0 0.00 

ระดับปานกลาง  
(ตั้งแต 7.01-15.36 
คะแนน) 

76 58.92 18 56.25 21 60.00 49 65.33 

ระดับมาก   
( > 15.36คะแนน) 

12 9.30 5 15.62 4 11.43 26 34.67 

รวม 129 47.60 32 11.80 35 12.90 75 27.70 
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ตารางที่  27 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   จําแนกตาม
ระดับชวงชั้นที่เรียน 

 
ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 

N X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ     

ชวงชั้นที่ 3 197 3.6440 .5667 มาก 
ชวงชั้นที่ 4 72 3.8938 .5933 มาก 

ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง     
ชวงชั้นที่ 3 188 3.4596 .5770 ปานกลาง 
ชวงชั้นที่ 4 78 3.4275 .5178 ปานกลาง 

ทักษะการสอนตนเอง     
ชวงชั้นที่ 3 196 3.4620 1.1736 ปานกลาง 
ชวงชั้นที่ 4 72 3.5972 .9308 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม     
ชวงชั้นที่ 3 197 3.5784 .6901 มาก 
ชวงชั้นที่ 4 72 3.3897 .7042 ปานกลาง 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     
ชวงชั้นที่ 3 190 1.6207 .4818 นอย 
ชวงชั้นที่ 4 71 1.7241 .4446 นอย 
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ตารางที่  28  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม    การ
สังกัดโรงเรียน 

 
ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 

N X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ     

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 198 3.6430 .5842 มาก 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 3.8990 .5419 มาก 

ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง     
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 190 3.3330 .5553 ปานกลาง 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68 3.798 .4328 มาก 

ทักษะการสอนตนเอง     
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 198 3.4063 .6854 ปานกลาง 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 3.8670 .6185 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม     
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 197 3.3342 1.1767 ปานกลาง 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 3.9548 .9077 มาก 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 191 1.6608 .5121 นอย 
สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 70 1.6167 .3474 นอย 
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ตารางที่  29  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   จําแนกตาม
ประสบการณในการคบเพื่อนหญิง 

 
ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 

N X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ     

แบบคนรักหรือแฟน 65 3.6508 .6254 มาก 
แบบเพื่อน 204 3.7301 .5696 มาก 

ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง     
แบบคนรักหรือแฟน 63 3.4636 .5398 ปานกลาง 
แบบเพื่อน 195 3.4468 .5687 ปานกลาง 

ทักษะการสอนตนเอง     
แบบคนรักหรือแฟน 64 3.4194 .8656 ปานกลาง 
แบบเพื่อน 204 3.5235 1.1814 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม     
แบบคนรักหรือแฟน 65 3.6009 .6543 มาก 
แบบเพื่อน 204 3.5046 .7108 มาก 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     
แบบคนรักหรือแฟน 64 1.9253 .5171 นอย 
แบบเพื่อน 197 1.5592 .4222 นอย 
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ตารางที่  30  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม    เงิน
ที่ไดรับเปนคาใชจายตอเดือน 

 
ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 

N X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ     

นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 199 3.7113 .5701 มาก 
ตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 70 3.7110 .6239 มาก 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง     
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 191 3.4352 .5731 ปานกลาง 
ตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 67 3.4956 .5257 ปานกลาง 

ทักษะการสอนตนเอง     
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 197 3.4844 1.1443 ปานกลาง 
ตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 71 3.5382 1.0298 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม     
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 198 3.5180 .7189 มาก 
ตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 71 3.5556 .6383 มาก 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ     
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 191 1.5871 .4319 นอย 
ตั้งแต  1,001  บาทขึ้นไป 70 1.8179 .5396 นอย 
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ตารางที่  31 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 

N X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็นท่ีถูกตองตอการมีเพศสัมพันธ N=269 3.7110 .5834 มาก 

เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 94 3.5766 .5299 มาก 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00 123 3.6809 .6093 มาก 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 52 4.0250 .5025 มาก 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง N=258 3.4509 .5608 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 89 3.2942 .4956 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00 118 3.4794 .5417 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 51 3.6586 .6285 มาก 

ทักษะการสอนตนเอง N=268 3.4986 1.1135 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 93 3.2479 1.0398 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00 123 3.4270 1.1452 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 52 4.1164 .9419 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม N=269 3.5279 .6976 มาก 
เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 94 3.3121 .7124 ปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00 123 3.5772 .6396 มาก 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 52 3.8013 .6966 มาก 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ N=261 1.6490 .4734 นอย 
เกรดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 2.00 91 1.7174 .5237 นอย 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 – 3.00 119 1.6392 .4526 นอย 
เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 51 1.5497 .4115 นอย 
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ตารางที่  32 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมที่
เกี่ยวของของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม
ลักษณะการพักอาศัย 

ระดับของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ 
N X  S.D. ระดับ 

ความคิดเหน็ทีถู่กตองตอการมีเพศสัมพันธ N=269 3.7110 .5834 มาก 
พักอาศัยอยูกบับิดามารดา 128 3.6336 .5619 มาก 
พักอาศัยอยูกบับิดา  หรือมารดา 32 3.5766 .6655 มาก 
พักอาศัยอยูกบัญาติ/ผูปกครอง 34 3.7162 .6160 มาก 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 75 3.8980 .5314 มาก 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง N=258 3.4509 .5608 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบับิดามารดา 122 3.2816 .5764 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบับิดา  หรือมารดา 31 3.4400 .4537 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบัญาติ/ผูปกครอง 33 3.4242 .5700 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 72 3.7546 .4420 มาก 

ทักษะการสอนตนเอง N=268 3.4986 1.1135 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบับิดามารดา 127 3.2810 1.1684 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบับิดา  หรือมารดา 32 3.2895 .9976 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกบัญาติ/ผูปกครอง 34 3.4923 1.1783 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 75 3.9593 .8932 มาก 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม N=269 3.5279 .4734 มาก 
พักอาศัยอยูกับบิดามารดา 127 3.4033 .4553 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกับบิดา  หรือมารดา 32 3.3924 .6253 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูกับญาติ/ผูปกครอง 35 3.4429 .5824 ปานกลาง 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 75 3.8363 .3550 มาก 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ N=261 1.6490 .6976 นอย 
พักอาศัยอยูกบับิดามารดา 124 1.6086 .6933 นอย 
พักอาศัยอยูกบับิดา  หรือมารดา 29 1.8402 .7099 นอย 
พักอาศัยอยูกบัญาติ/ผูปกครอง 34 1.7010 .6835 นอย 
พักอาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน 74 1.6178 .6196 นอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

228

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ขอมูลเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม 
ประเภท  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
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ขอมูลเพิ่มเติมสวนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียนวัยรุนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ชวงชั้นที่  3  และชวงชั้นที่  4   ในอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  271  คน   โดยการ 
แจกแจงความถี่(Frequency)  และคารอยละ(Percentage)  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่  33  

 
ตารางที่  33 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป ของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี    
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ชวงวัย (อายุ)   

1. วันรุนตอนตน (อายุ 11 – 14 ป)  146 53.90 
2. วัยรุนตอนกลาง (อายุ 15 – 17 ป)  108 39.90 
3. วัยรุนตอนปลาย (อายุ 18 – 21ป ) 17 6.30 
                                  รวม 271 100.00 
อายุเฉล่ีย   14.51  ป         อายุต่ําสุด  11  ป            สูงสุด  19  ป 

 
อาชีพของบิดามารดา 

  

1. เกษตรกรรม 55 20.30 
2. รับราชการ 36 13.28 
3. รับจาง 126 46.49 
4. คาขาย 41 15.13 
5. อ่ืนๆ   13 4.80 
                                  รวม 271 100.00 

 
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 

  

1. อยูดวยกัน 203 74.91 
2. แยกกัน / หยารางกัน 50 18.45 
3. บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต 18 6.64 
                                  รวม 271 100.00 
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ตารางที่  33 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) จํานวน รอยละ 
ความเพียงพอของคาใชจาย   

1. พอใช 227 83.76 
2. ไมพอใช  44 16.24 
                                  รวม 271 100.00 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกสวนตัว 

  

1. โทรศัพทมือถือ 151 55.72 
2. คอมพิวเตอร 68 25.09 
3. รถจักรยานยนต   174 64.21 
4. รถยนต 51 18.82 

 N  =  271  
 
แหลงความรูท่ีไดรับเกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา   

  

1. บิดา/มารดา/ผูปกครอง 64 23.62 
2. พี่/นอง/ญาติ  71 26.20 
3. การเรียนการสอนในชั้นเรยีน 170 62.73 
4. เพื่อน 169 62.36 
5. หนังสือเรียนเกี่ยวกบัเรื่องเพศ 130 47.97 
6. โทรทัศน/ วดีีโอ / ซีดี 136 50.19 
7. หนังสือทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเพศ 102 37.64 
8. อินเตอรเนต็ 122 45.02 
9. สถานบริการสาธารณสุข 64 23.62 

 N  =  271  
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ขอมูลเพิ่มเติมสวนท่ี  2 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  

ตารางที่  34 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
วัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ จํานวน รอยละ 

ประสบการณการมีเพศสัมพันธ   
1. ไมเคย 248 91.51 
2. เคย 23 8.49 
                                  รวม 271 100.00 

การมีเพศสัมพนัธคร้ังแรก   อายุเฉล่ีย   14.36   ป    อายุต่าํสุด  12  ป   อายุสูงสุด   18   ป   
 

คูท่ีมีเพศสัมพันธดวย   
1. แฟน / คนรัก 16 69.57 
2. เพื่อนหญิง  4 17.39 
3. เพื่อนชาย 3 13.04 
                                  รวม 23 100.00 

 
สาเหตุท่ีมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

  

1. ความรัก/ความเสนหา 5 21.74 
2. อยากลอง/อยากหาประสบการณ 8 34.79 
3. ระบายความตองการทางเพศ 3 13.04 
4. เพื่อนชักชวน 3 13.04 
5. อยูตามลําพังสองตอสอง 3 13.04 
6. ตองการผูกมัดฝายตรงขาม 1 4.35 
                                  รวม 23 100.00 
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ตารางที่  34 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ (ตอ) จํานวน รอยละ 
สถานที่ท่ีมีเพศสัมพันธคร้ังแรก   

1. ที่พักของตนเอง 10 43.47 
2. ที่พักของคูที่มีเพศสัมพันธดวย  2 8.70 
3. บานเพื่อน 8 34.78 
4. สวนสาธารณะ 2 8.70 
5. โรงแรม / บังกะโล / รีสอรท  1 4.35 

รวม 23 100.00 
   

ชวงเวลาที่ทานมีเพศสัมพันธ   
1. หลังเลิกเรียนกอนกลับบาน 3 13.04 
2. ชวงวนัหยุด - เสาร - อาทิตย  17 73.91 
3. วันธรรมดาในชวงเวลาวาง/ไมมี

ช่ัวโมงเรียน / โดดเรียน 
2 8.70 

4. นัดพบกนัในเวลากลางคนื   1 4.35 
                                  รวม 23 100.00 

 
การรับรูของบิดามารดาผูปกครองของนักเรียน 

  

1. ไมทราบ 19 82.61 
2. ทราบ 4 17.39 

รวม 23 100.00 
 
การรับรูของบิดามารดาผูปกครองของคูท่ีมีเพศสัมพันธดวย 

1. ไมทราบ 20 86.96 
2. ทราบ 3 13.04 
                                  รวม 23 100.00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

233

 

ตารางที่  34 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ (ตอ) จํานวน รอยละ 
 
การปองกันการตั้งครรภและการติดเชื้อโรคโดยใชถุงยางอนามัย 

1. ใชทุกครั้ง 11 47.83 
2. ใชบางครั้ง  7 30.43 
3. ไมใช 5 21.74 

รวม 23 100.00 
 
การปองกันการตั้งครรภ 

  

1. ไมมีการปองกัน 3 13.04 
2. ยาเม็ดคุมฉุกเฉิน  3 13.04 
3. ถุงยางอนามัย 10 43.48 
4. ยาเม็ดคุมกําเนิด 4 17.40 
5. การหลั่งขางนอก 3 13.04 

รวม 23 100.00 
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ภาคผนวก  ง 
 

หนังสือขออนญุาตเก็บขอมูล 
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(สําเนา) 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) /   4103       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000  

13  กรกฎาคม  2549 

เร่ือง  ขอความรวมมืออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

ดวย นายสมพล ตะพัง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน
โรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
    (ลงนาม)    วิสาห  จัตวิัตร 

         (รองศาสตราจารย ดร.วิสาห  จัตวิัตร) 
        รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทน 

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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(สําเนา) 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) /   4104       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000  

13  กรกฎาคม  2549 

เร่ือง  ขอความรวมมืออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนไทรโยนอยวิทยา 

ดวย นายสมพล ตะพัง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน
โรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
    (ลงนาม)    วิสาห  จัตวิัตร 

         (รองศาสตราจารย ดร.วิสาห  จัตวิัตร) 
        รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทน 

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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(สําเนา) 
ที่  ศธ 0520.107 (นฐ) /  4105       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000  

13  กรกฎาคม  2549 

เร่ือง  ขอความรวมมืออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 

ดวย นายสมพล ตะพัง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในอําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน
โรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงนาม)    วิสาห  จัตวิัตร 

         (รองศาสตราจารย ดร.วิสาห  จัตวิัตร) 
        รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทน 

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายธนัตภณ   ตะพังพนิิจการ 
ชื่อ – นามสกุล(เดิม)  นายสมพล   ตะพัง 
ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขที่  606  หมูบานกาญจนบุรีวิลลา 1  ถนนแสงชโูตเหนือ 
  ตําบลทามะขาม  อําเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุรี  71000 
ท่ีทํางานในปจจุบัน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรโยค   หมูที่ 1 บานวังโพธิ์   
  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวดักาญจนบุรี  71150 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2529  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(พนักงานอนามัย)  วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต  จังหวัดยะลา   

พ.ศ.2532  สําเร็จการศึกษา  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2546  ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจติวิทยาชุมชน 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร   
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการทํางาน   

พ.ศ.2529 - 2534  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 - 4 (ปฏิบัติงานในตําแหนงหวัหนา
สถานีอนามัย) ประจําสถานีอนามัยบานแมน้ํานอย ตําบลไทรโยค  
อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 

1 ธ.ค.2534 – 
30 เม.ย. 2535 

 นักวิชาการสุขาภิบาล  5   ประจํากลุมงานควบคุมและปองกันโรค   
ฝายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 

พ.ศ.2535 – 2536  นักวิชาการสุขาภิบาล  5   หัวหนาฝายสุขาภบิาลและควบคุมปองกันโรค   
ประจําโรงพยาบาลไทรโยค  จังหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ.2537 – 2538  นักวิชาการสุขาภิบาล  5  (ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย)  
ประจําสถานีอนามัยตําบลชองดาน  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบรีุ 

พ.ศ.2539 - ปจจุบัน  นักวิชาการสาธารณสุข 6 - 7  ว. 
ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

