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54256301  :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

คําสําคัญ   :  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ/นักเรียนวัยรุนหญิง/การเหน็คุณคาในตนเอง/ 

ความสามารถในการเลือกปฏิบัตติามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม/ ความคิดเหน็ตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ/การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

                    อรนุช เอี่ยมสุขา : การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต ,  รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม,                

อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ. 137 หนา.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี  เพศสัมพันธ การ

เห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสีย่งตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว 2)เปรียบเทียบความแตกตางของ

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก สภาพครอบครัว สภาพการพัก

อาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมและประสบการณการมีคูรัก และ 3)ศึกษาวาการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถใน

การเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับ

แนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม

                  กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนวัยรุนหญิงที่กําลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.)                

ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2552 จํานวน 349 คน ได

จากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ผลการวิจัยพบวา

1.  นักเรียนวัยรุนหญิงมีระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความสามารถในการ

เลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวอยูในระดับมาก สวนการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 

2.  นักเรียนวัยรุนหญิงที่มปีระเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมแตกตางกันมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมเีพศสัมพันธแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05

3  . ความคิดเห็นตอผลดีของการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธและความสามารถในการเลือกปฏิบัติ

ตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 34.7  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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54256301   : MAJOR :COMMUNITY PSYCHOLOGY

KEYWORD  :  SELF BEHAVE FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR RISK / FEMALE STUDENTS  / 

   SELF – ESTEEM / ABILITY TO CONFORM APPROPRIATLY WITH FRIENDS / OPINION 

   TOWARD GOOD RESULTS FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR / GUIDANCE 

   FROM FAMILY FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR

                       ORANUCH IAMSUKHA :  SELF BEHAVE FOR A PROTECTION OF SEXUAL BEHAVIOR RISK  

AMONG ADOLESCENT STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT ,

NAKHONPATHOM  PROVINCE.  THESIS ADVISORS : ASST. PROF. SOMSAP SOOKANAN. Ph.D. ,

ASST.PROF.SURAPOL PAYOMYAM. Ph.D,  AND  NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 137 pp.

          The purpose this research were: 1) to examine self behave for a protection of sexual behavior risk, self –

esteem , The ability to conform appropriately with friends ,opinion toward good results for a protection of sexual 

behavior and guidance from family for a protection of sexual behavior , 2) to compare self  behave for a protection of 

sexual behavior risk as classified by family status , place to stay ,type of  activity  involved, and status of having a boy-

friends. 3) to determine self esteem ,the ability  to conform appropriately with friends ,opinion toward good results for a 

protection of sexual behavior as the predictor of self  behave for a protection of sexual behavior risk.

              Samples were 349 vocational female adolescent students in Nakhonphom province ,derived by a stratified 

random sampling technique .Instrument employed in this study were questionnaires constructed  by the researcher .The 

data were analyzed by means ,percentage,standard deviation,t-test ,One-Way ANOVA and the stepwise multiple 

regression technique.

       The finding  were as follow:

1.  Self  behave for a protection of sexual behavior risk , ability to conform appropriately with friends, 

opinion toward good results for a protection of sexual behavior and guidance from family for a protection of sexual 

behavior of the female adolescent students were in a high level ,self esteem was in a moderate level.

2.   Self  behave for a protection of sexual behavior risk of students with difference type of activity 

involved  were significantly different at a 0.5 level.

3.   Opinion toward good results for a protection of sexual behavior and ability to conform appropriately 

with friends were the predictors of self  behave for a protection of sexual behavior risk with 34.7% ,at a significant level 

of .001.
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เปนประสบการณที่มีคุณคา ซึ่งผูวิจัยจะนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอตนเอง ครอบครัว 
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                        ขอขอบคุณแมสุรีย สื่อสาร และคุณพอกมล เอี่ยมสุขา ที่ปลูกฝงใหผูวิจัยเห็นคุณคา

ของการศึกษามีความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคตางๆ คอยหวงใย เปนกําลังใจตลอดระยะเวลา

การศึกษาและการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จตามที่ตั้งใจไว
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ศิลปากรที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน ผูวิจัยขอขอบคุณพี่

และเพื่อนชาวจิตวิทยาชุมชนทุกทาน ที่คอยหวงใย ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือเสมอมา 

ตลอดจนผูที่ไมไดเอยนามในที่นี้
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มอบความดีและสิ่งดีๆทั้งหลายเหลานี้แดผูมีพระคุณทุกๆทานไว ณ ที่นี้
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บทท่ี1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

          พฤติกรรมเด็กมีเพศสัมพันธในวัยเรียนถือเปนปญหาที่นาเปนหวงเพราะไมใชเพียง

ความไมเหมาะสมและกอใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการตั้งครรภใน

วัยเรียนเทานั้น แตยังอาจกอใหเกิดปญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะปญหาการติดเชื้อเอดสในกลุมวัยรุน

ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ พฤติกรรมทางเพศนั้นมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปจจัย ไม

วาจะเปนจากการที่วัยรุนขาดความรูความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง โดยเฉพาะครอบครัวซึ่ง

คอนขางมีบทบาทสําคัญในการใหความรูเรื่องเพศ โดยทั่วไปครอบครัวสวนใหญมักหลีกเลี่ยงที่จะ

พูดคุยในเรื่องเพศระหวางสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะระหวาง พอ แม ลูก เพราะบางครอบครัว

ยังมีทัศนคติและคานิยมที่ไมถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศวาควรเปนเรื่องปกปดที่ไมสามารถนํามาพูดคุย

กันได ทําใหวัยรุนจําเปนตองไปแสวงหาความรูจากที่อ่ืน ไมวาจะเปนจากกลุมเพื่อนหรือ

แหลงขอมูลอื่นๆ ที่อาจเปนขอมูลที่ไมถูกตอง กลุมวัยรุนจะไมพูดคุยเรื่องความรักและเพศสัมพันธ

กับพอแมและญาติ โดยสวนใหญกลุมวัยรุนจะพูดคุยกับเพื่อนมากที่สุด และพูดคุยเรื่องความรักและ

เพศสัมพันธกับพี่นองนานๆ คร้ัง รวมไปถึงการไดแนวคิดและการปรึกษาปญหาในเรื่องดังกลาว

ดวย และวัยรุนสวนใหญมักใชเวลาอยูกับเพื่อนมากกวาพอแม เมื่อมีปญหาก็มักจะปรึกษาเพื่อน

มากกวาคนในครอบครัวจากการที่ครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ใหความรูได ประกอบกับมีกลุมที่

มีอิทธิพล และเปนแหลงที่ทดแทนความรู คือสื่อตางๆ ที่เขามามีบทบาทในสังคม (ดวงหทัย 

นุมนวน 2546 : 6)

          สังคมไทยในปจจุบันไดรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น วัยรุน

เปนกลุมหน่ึงที่รับวัฒนธรรมตะวันตกมาใชโดยไมไดไตรตรองวาสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา 

โดยเฉพาะสังคมไทยคาดหวังใหวัยรุนหญิงมีความบริสุทธิ์ไรเดียงสาในเรื่องเพศ  ในขณะที่วัยรุน

เปนวัยที่มีพัฒนาการทางเพศอยางรวดเร็ว มีแรงขับทางเพศสูง ตองการเรียนรูเรื่องเพศ ประกอบกับ

สังคมและสภาพแวดลอมในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีการกระจายและเผยแพรไดอยาง

อิสระ วัยรุนสามารถเขาถึงสื่อตางๆ ที่มีสวนกระตุนความรูสึกทางเพศ พฤติกรรมทางเพศไดงาย

นอกจากนี้สถานเริงรมย  เชน ผับ บาร คาเฟ สวนอาหาร  ที่สรางบรรยากาศ และการแสดงโชวที่

กระตุนอารมณทางเพศมีใหพบเห็นไดทั่วไป จึงเปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหวัยรุนมีแนวโนมที่

จะเรียนรูเรื่องเพศและมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
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                     การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงเปนสิ่งที่

สําคัญและจําเปนเพราะหากขาดการปองกันแลวจะทําใหวัยรุนหญิงมีโอกาสมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรและอาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได เนื่องจากเน้ือเยื่อบริเวณอวัยวะเพศของ

วัยรุนมีลักษณะออนบาง ไวตอการติดเชื้อมากกวาผูใหญ มีการศึกษาพบวาวัยรุนหญิงมีโอกาสเสี่ยง

ตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวาวัยรุนชาย เน่ืองจากสรีระที่มีพื้นที่การรับเชื้อ

มากกวา และระยะเวลาการสัมผัสเชื้อที่นานกวา รวมทั้งปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหเพศ

หญิงมีขอจํากัดในการปองกันตัว เชน ความอายที่จะพูดเรื่องเพศและการตอรองเพื่อใชถุงยางอนามัย 

เปนตน โรคติดตอทางเพศสัมพันธในเพศหญิงเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ เพราะการติดโรคใน

ระยะแรก  มักไมมีอาการทําใหไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง กอใหเกิดการอักเสบภายในอุงเชิงกราน

อยางเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจทําใหทอรังไขตีบตัน เปนหมัน ตั้งครรภนอกมดลูก ซึ่งปญหาเหลานี้        

มีผลกระทบตอการเจริญพันธุในอนาคต และปจจุบันสาเหตุการตายของวัยรุนไทยเกิดจากโรคเอดส 

สะทอนปญหาการมีเพศสัมพันธติดเชื้อทางเพศสัมพันธที่เพิ่มมากขึ้นในวัยรุนอายุ 15-24 ป

โดยเฉพาะหนองในแท หนองในเทียม หูดหงอนไก พบวาไมต่ํากวาครึ่งมีเชื้อแอบแฝงโดยไมแสดง

อาการถึงรอยละ 70-80  ดังนั้น เมื่อมีเพศสัมพันธแลวไมใชถุงยางอนามัยโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ

สูง การมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงโดยไมมีการปองกัน หรือคุมกําเนิดเสี่ยงตอการตั้งครรภที่ไม 

พึงประสงค วัยรุนจึงมักแกปญหาดวยการทําแทง (กรมอนามัย กองวางแผนครอบครัวและ

ประชากร 2540 : 31) พบวากลุมที่ทําแทงรอยละ 30 เปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป นอกจากนี้ วัยรุนที่

ต้ังครรภในวัยเรียนมักถูกประณามจากสังคม บางรายตองยุติการเรียนเสียอนาคต  ในปจจุบัน

ลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลงไปวัยรุนหญิงมีโอกาสและอิสระในการคบเพื่อนตางเพศมากขึ้น ทํา

ใหวัยรุนหญิงถูกชักจูงใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดงายและกอใหเกิดปญหาตางๆ ที่กระทบตอ

รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ดังนั้นหากปญหาไดรับการปองกัน และมีแนวทางแกไขที่ถูกวิธี 

เหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน ปญหาการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอนาคตของวัยรุนหญิงจะลด

นอยลง สังคมและประเทศชาติจะมีวัยรุนหญิงที่มีสุขภาพดีมีคุณภาพ และชวยพัฒนาประเทศชาติให

กาวหนามากยิ่งขึ้น

                  จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีประวัติ

ความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําทาจีนอยูจากกรุงเทพมหานคร

ไปทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร ลักษณะการปกครองแบงเปน 6 อําเภอ ไดแกอําเภอเมือง

นครปฐม อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองสําคัญที่นิยมปฏิบัติ
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สืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน รวมถึงงานที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป  ดังนี้ 1)งานนมัสการ

องคพระปฐมเจดีย 2)งานเทศกาลอาหาร ผลไม และของดีนครปฐม  3)ประเพณีการแหผาหมองค

พระปฐมเจดีย เปนตน

                  ในดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐมมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ อําเภอเมือง กําแพงแสน และดอน

ตูม สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน

พื้นที่ อําเภอนครชัยศรี บางเลน สามพรานและพุทธมณฑล จําแนกเปนสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษามีถึงจํานวน 6 แหง (ที่มา:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2)  

รวมถึงจากการเก็บขอมูลของนักเรียนวัยรุนหญิงสายพาณิชยที่มาคลอดในสถานบริการของรัฐ ที่มี

อายุต่ํากวา 20 ป ตั้งแต ป พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 พบวาป พ.ศ.2550 มีนักเรียนวัยรุนหญิงมาคลอด

17.66 % ปพ.ศ.2551 มี 17.25% และปพ.ศ.2552 มีมากถึง18.64%ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่องคกร

อนามัยโลกกําหนด ไวคือไมเกินรอยละ10 เทาน้ัน (รายงานจากหองคลอดในสถานบริการของรัฐซึ่ง

ประกอบไปดวยโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลนครปฐม ประจําป 2550-2552)

                 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในกลุมวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

เนื่องจากสภาพสังคมและระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนอาชีวะ มีความเปนอิสระ ชั่วโมงการ

สอนเปนภาคปฏิบัตเิปนสวนใหญ ความเครงเครียดในการเรียนจะมีนอย หลังเลกิเรยีนไมจาํเปนตอง

เรียนพิเศษ ทําใหมีเวลาวางมีโอกาสมั่วสุม ออกไปสนุกสนานตามแหลงบันเทิงตาง ๆ ไดงายซึ่ง

อาจจะนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดงาย ( ฐิติพร อิงคถาวรวงศ และคณะ 2550 : 513-514 )
นอกจากน้ีในจังหวัดนครปฐมยังมีสถานบันเทิง ศูนยการคา โรงแรม ผับตางๆ มากมาย ซึ่งเปน

สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดโอกาสเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา   

               รายงานของ นายแพทย ชาญชัย คุมพงษ รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน

พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน พบวานักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 เขตกรุงเทพมหานครมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนมากถึงรอยละ 77 ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในเขต

กรุงเทพมหานครมีเพศสัมพันธในวัยเรียนรอยละ 24 ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพออนไลน 2552) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้สามารถระบุไดวากลุมวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนสูงมากโดยเฉพาะวัยรุนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา และจากการรายงาน

ของ ศรันยา งามศิริ (2539) ศึกษาวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มีเพศสัมพันธในวัยเรียนรอยละรอย

ละ 38.4 โดยที่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามีเพศสัมพันธในวัยเรียนนอยกวา คือ รอยละ 9 จาก
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การรายงานดังกลาวสะทอนถึงแนวโนมวา วัยรุนจะมีเพศสัมพันธในวัยเรียนโดยเฉพาะวัยรุนใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

      จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ดังนี้คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มีการเรียนการสอนแบงเปน 2 

หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ซึ่งแตละหลักสูตรไดแบงยอยออกเปนประเภทวิชาตางๆเชน ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ประเภทวิชาศิลปกรรม เปนตน  นักเรียน

อาชีวศึกษาหญิงอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 16-20 ป  อยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ดานรางกายและจิตใจ โดยธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยที่ตองการความเปนอิสระ ตองการความเปน

ตัวของตัวเอง มักใชอารมณเหนือเหตุผล ใจรอนวูวาม ในบางครั้งการตัดสินใจขาดความยั้งคิด เชื่อ

เพื่อนและคนอื่นมากกวาคนในครอบครัว งายตอการชักจูง  (ปรารมภ นุชถาวรณ 2532 : 3)  ดังนั้น
วัยรุนจะเรียนรูและรับรูทุกสิ่งรอบๆตัว และนําไปปฏิบัติเพื่อใหตนเองมีลักษณะคลอยตามกลุมมาก

ที่สุด วัยรุนมักจะอยูรวมกันทั้งในและนอกโรงเรียน มีกิจกรรมตางๆรวมกัน พฤติกรรมของวัยรุน

มักเปนการทําตามเพ่ือนหรือคนเดนดัง จึงมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคและพฤติกรรม

ที่ไมเหมาะสมไดมาก เนื่องจากยังขาดประสบการณชีวิต การพัฒนาความคิดและสติปญญายังไมดี

พอที่จะเขาใจถึงผลเสียที่จะเกิดตามมาจากพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ ปญหาสุขภาพ  ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว หรือโรคที่เกิดขึ้นตั้งแตเมื่อเปนวัยรุนจนเติบโตเปนวัยผูใหญหลายอยาง อาจเปนผลที่เกิด

จากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (จันทรฑิตา พฤกษานานนท 

2537 : 144) ซึ่งปญหาหรือโรคเหลานี้สามารถปองกันได  

                    ในดานการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนนั้น จากการศึกษางานวิจัย

พบวา  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประการแรกก็คือ การเลือกรับสื่อที่กระตุนอารมณทางเพศ

ซึ่งในยุคของการสื่อสารที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วและทั่วถึงในปจจุบันทําใหสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอ

ความคิด ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศ 

ไมวาจะมีวัตถุประสงคในการเผยแพรในเรื่องเพศทางตรงหรือทางออมก็ลวนมีผลตอพฤติกรรมทาง

เพศโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่กําลังมีความสนใจในเรื่องเพศมาก เมื่อไดรับสื่อตางๆ เหลานี้ ก็จะมี

การแสดงออกดานเพศตามส่ือท่ีไดรับ ( อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 : 45 ) สื่อตางๆ เหลานี้ ประกอบไป

ดวย การดูโทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ การอานหนังสือที่มีเนื้อหาในการ

ปลุกเราอารมณทางเพศและภาพที่ลามกอนาจาร ในปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่นาจับตามองมาก
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ที่สุด โดยเฉพาะวัยรุนสวนใหญจะแสวงหาขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับประเด็นทางเพศผานทาง

อินเทอรเน็ต ซึ่งมีเว็บไซตลามกตางๆ ผูที่เขาไปเลนสามารถมีพฤติกรรมกาวราวหรือพูดจาหยาบ

คายไดเต็มที่เพราะไมมีใครรูจักตัวตนของผูเลน โดยเว็บลามกเหลานี้มีอยูอยางตอเนื่องซึ่งเปดใหสง

ขอความและภาพลามกเขาไปและยังเปนแหลงรวมภาพลามกตางๆ ซึ่งในปจจุบันเว็บลามกตางๆ มี

อยูดวยกันถึง 400,000 เว็บ (จุไรรัตน แสนใจรักษ 2547 : 129) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่

วัยรุนจะตองเลือกรับสื่อเหลานี้อยางเหมาะสม

                   นอกจากน้ี การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหรือการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ก็เปนการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ได เน่ืองจากการด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมที่มี

แอลกอฮอลจะสงผลกระทบตอระบบประสาท เมื่อวัยรุนดื่มสุราเขาไปแลวจะออกฤทธิ์ไปกดการ

ทํางานของระบบประสาท ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไป ขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงพบวาผูที่ดื่มสุราจะมี

พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะตางๆ ที่ผิดแปลกกวาปกติ กลาแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เก็บ

กดไว เปนการกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึ้น ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธได       

(ณิฐินันท วิชัยรัมย 2545 : 22)

            การหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเที่ยวสถานเริงรมยในยามค่ําคืนก็เปนการปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดเชนกัน เนื่องจากในปจจุบันส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว มีอิทธิพลเหนือจิตใจ

และอารมณของวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงบันเทิงเริงรมย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวัยรุนมี

โอกาสอยูใกลกับสถานเริงรมยเหลานี้ มักจะสงผลใหวัยรุนซึ่งโดยธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยาก

เห็นและอยากลองในสิ่งใหมๆ ตัดสินใจเขาไปใชบริการในสถานเริงรมย ซึ่งนอกจากจะเปนแหลง

ปลุกเราอารมณ ทางเพศแลวยังเปนแหลงที่อาจซอนเรนหรือแอบแฝงบริการทางเพศอยูดวยอันจะ

นําไปสูพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของวัยรุนที่เขาไปใชบริการสถานเริงรมยดังกลาว

                 การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงก็เปนวิธีหนึ่งในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบัน วัยรุนใชชีวิตไดอยางมีอิสระมากขึ้น มี

การนัดหมายระหวางเพศตรงขามมากขึ้น มีโอกาสไดเที่ยวเตรและใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ซึ่ง

การสรางความสัมพันธระหวางวัยรุนนั้น จะเปนไปตามลําดับ โดยมักจะเริ่มตนกับการเที่ยวกับ

เพื่อนสนิทบางคนในเพศเดียวกันกอน ตอมาก็จะเปนการเที่ยวระหวางเพื่อนสองเพศเปนกลุม

จากนั้นก็จะเปนการนัดเที่ยวกับคูรักพรอมกันหลายๆ คู และสุดทายจะเปนการนัดพบหรือนัดหมาย

กับคูรักตามลําพัง เพื่อที่จะมีโอกาสไดใกลชิด สนิทสนม และเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรม

ทางเพศจะเริ่มตนจากการจับมือถือแขน การจูบ การโอบกอด การเตนรําที่ใกลชิด  ซึ่งการที่วัยรุน

หญิงเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัวและมีการเลาโลมได จะเปนขั้นแรกที่นําไปสูการได

เสียกันในที่สุด (อรอุษา จนัทรวิรุจ 2544 : 46) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวาการที่วัยรุนไดมี
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โอกาสเที่ยวเตร มีความใกลชิดสนิทสนมกัน มีการหยอกลอแตะตองสัมผัสกันทําใหเกิดอารมณทาง

เพศ ประกอบกับการที่มีโอกาสไดอยูดวยกันตามลําพังสองตอสอง ทําใหเกิดมีเพศสัมพันธขึ้นได

        จากการศึกษาพบวา มีปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เชน การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)  ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเอง

เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองเกี่ยวกับการยอมรับนับถือตนเอง ความสําเร็จของตนเองซึ่ง

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองน้ีจะมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด การตัดสินใจ ความพอใจและการ

บรรลุเปาประสงคในการดําเนินชีวิต (จารุวรรณ  ชุปวา 2541 : 23) คนที่มีความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเองสูงนั้น จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมและบทบาทของตนเอง

ไดอยางเหมาะสม มองโลกในแงดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นและคนที่เห็น

คุณคาในตนเองสูงนั้น มักจะประสบความสําเร็จในชีวิต การเรียน การทํางาน มีการตัดสินใจที่ดีและ

มีความมั่นคงในตนเอง มีแนวโนมในการเคารพสิทธิและความรูสึกของผูอื่น ที่สําคัญคือ บุคคลที่มี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองนั้น จะรูสึกวาตนเปนอิสระไมตองพึ่งพาหรือหาที่ยึดเหนี่ยวไปในทางที่

ผิด (ขวัญใจ   พิมพิมล 2543 : 32) 

      สําหรับดานความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมเกี่ยวของกับ

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพราะเด็กวัยรุนจะติดเพื่อนและรับเอา

อิทธิพลตางๆ จากเพ่ือน เชน การแตงกาย การกลาแสดงออก ไมเวนแมแตการนิยมคบเพื่อนตางเพศ

เพื่อไมใหรูสึกวาตนเองแตกตางจากคนอื่น (รจนา   เพ็ชรดี  2545 : 40) การคบเพื่อนและการยอมรับ

เพื่อนในทางที่เสื่อมเสียมีสวนอยางมากตอการที่นักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสม นอกจากนี้ยัง

สามารถสังเกตไดวาในกลุมเด็กเดียวกันจะมีลักษณะบางอยางเหมือนกันโดยเฉพาะอายุที่ใกลเคียง

กัน และความคิดเห็นเหมือนๆกัน (อัชฌา   ลิมพไพฑูร 2522 : 3)สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา เพื่อนมี

อิทธิพลมากสําหรับเด็กวัยรุน  ซึ่งถากลุมเพื่อนเปนเด็กดีมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสมก็คงไม

มีปญหาอะไร แตถากลุมเพื่อนมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ เด็ก

หรือสมาชิกที่อยูในกลุมจะตองรับเอาอิทธิพลหรือพฤติกรรมตางๆเหลาน้ันติดตัวมาดวยอยาง

แนนอน ดังนั้นเด็กวัยรุนควรมีทักษะในการปฏิเสธและเลือกทําตามกลุมเพื่อนในสิ่งที่ถูกที่ควร ทั้งนี้

ทั้งนั้นเด็กวัยรุนควรไดรับการสอนในเรื่องเพศศึกษาจากสถาบันพื้นฐานที่เด็กวัยรุนเติบโตมาทั้ง

สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน รวมถึงสิ่งแวดลอมจากคนรอบขาง

               ในดานความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ เปน

ความคิดของนักเรียนวัยรุนที่วา การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธในวัย

เรียนจะนํามาซึ่งผลดีและประโยชนตางๆแกตัวนักเรียนวัยรุนหญิงเอง รวมทั้งประโยชนในดาน

รางกาย จิตใจ และสังคม ทําใหไมเกิดปญหาตามมาเชน การตั้งครรภในวัยเรียน การเกิดโรคติดตอ
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ทางเพศสัมพันธ ทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงไมตองกังวลหรือเกิดความเครียด สงผลใหนักเรียนวัยรุน

หญิงสามารถทําสิ่งตางๆที่นักเรียนวัยรุนหญิงคาดหวังได และสามารถเรียนหนังสือไดสําเร็จนํามา

ซึ่งความภูมใิจตอตนเองและครอบครัว

                 และในดานการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง 

เนื่องจากครอบครัวถือเปนสิ่งแวดลอมอันดับแรกๆที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุดเพราะครอบครัวเปน

ตนแบบแรกของเด็กและครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่สําคัญมีความผูกพันระหวางบิดามารดาและ

บุตร เปนแหลงอบรมเด็ก และวัยรุนใหออกไปเผชิญกับสิ่งแวดลอมภายนอก และปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมในสังคม ครอบครัวจึงควรมีการสอนเร่ืองเพศศึกษาที่ถูกตองใหกับวัยรุนในขั้นตน

รวมถึงแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธโดยใหวัยรุนมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

                  ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยที่จะสําหรับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญงิสังกัดอาชีวศึกษา จึงเปนสิ่งที่จําเปน โดยการปฏิบัติตนเพื่อการ

ปองกันนั้นจะศึกษาปจจัยในดานการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ  และการ

ไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเพื่อที่จะใชเปนแนวทางปองกันและการ

ลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนและเปนการพัฒนาประเทศชาติ

โดยผลการวิจัยนี้ จะอํานวยประโยชนใหกับสถานศึกษาและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเปนอยาง

มาก ในการรวมกันหาแนวทางปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนอัน

จะเปนการแกปญหาที่ตนเหตุและมีความย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การเห็น

คุณคาในตนเอง  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอ

ผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัวของนักเรียนวัยรุนหญิง

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ

นักเรียนวัยรุนหญิง จําแนกตาม สภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขา

รวมและประสบการณการมีคูรัก
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3. เพื่อศึกษาวาการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการ

ไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว  เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติ

ตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนวัยรุนหญิง

ปญหาการวิจัย

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยได

กําหนดขอคําถามในการแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ไว ดังนี้

1. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การเห็นคุณคาในตนเอง 

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสีย่งจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว 

ของนักเรียนวัยรุนหญิง อยูในระดับใด

2. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนวัยรุนหญิง 

เมื่อจําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมและ

ประสบการณการมีคูรัก มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร

3. การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  ของนักเรียนวัยรุนหญิง หรือไม อยางไร

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนวัยรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัว แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

2. นักเรียนวัยรุนหญิงที่มี สภาพการพักอาศัย แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

3. นักเรียนวัยรุนหญิงที่มีประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมตางกัน มีการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

4. นักเรียนวัยรุนหญิงที่มีประสบการณการมีคูรักตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

   ส
ำนกัหอ
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5. การเห็นคุณคาในตนเอง  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนวัยรุนหญิง

ขอบเขตการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร

ประชากรที่ใชศึกษาในคร้ังน้ีไดแก  นักเรียนวัยรุนหญิง ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  ในสถานศึกษา 6 แหง ไดแก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพ

นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  จํานวน 2,710  คน

(รายงานประจําป 2551-2552 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง

กลุ ม ตัวอย างที่ ใช ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ไดแก   นัก เ รียนวัย รุนหญิง  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช)  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  ในสถานศึกษา 

6 แหง จํานวน 349 คนซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน(Yamane ) 

(ประคอง กรรณสูต 2542 : 10-11)ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 

5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น(Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของสถานศึกษา

และระดับชั้นการศึกษา

3. ขอบเขตดานตัวแปร

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีดังตอไปนี้

3.1 ตัวแปรอิสระ

         3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  สภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภท

ของกิจกรรมท่ีนักเรียนวัยรุนหญิงชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก

         3.1.2  การเห็นคุณคาในตนเอง

         3.1.3  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม          

3.1.4    ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

                            3.1.5    การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

         3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย

1. นัก เ รี ยน วัย รุนหญิง  หมายถึ ง  นัก เ รี ยนหญิงที่ กํ าลั งศึ กษาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช) เฉพาะภาคปกติ ปการศึกษา 2552 ของ

สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

2. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การที่นักเรียน

วัยรุนหญิงประพฤติปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันไมใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประกอบดวย

     2.1 การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชูสาว หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุนหญิง

หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติตอเพศตรงขามในเชิงชูสาว ไดแก การ

อยูใกลชิดกันสองตอสอง การจับมือถือแขน การโอบกอด การหอมแกมการกอดจูบ และการสัมผัส

ลูบคลําทั้งในขณะที่มีและไมมีเสื้อผา

2.2   การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หมายถึง การที่

นักเรียนวัยรุนหญิง หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไมใหมีโอกาสที่จะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ผสม อันจะทําใหเกิดความมึนเมาหรือขาดสติในการยับยั้งชั่งใจเมื่อเวลาพบปะหรืออยูกับเพศตรง

ขาม จนอาจทําใหเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

     2.3 การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากเพศตรงขาม หมายถึง 

การที่นักเรียนวัยรุนหญิงไมไปสถานที่ลับหูลับตาคน ซึ่งเปนสถานที่ที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดง

พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เชน คาราโอเกะ โรงภาพยนตร การไปในสถานที่เปลี่ยว เปน

ตน

         2.4 การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางที่กระตุนอารมณทางเพศ 

หมายถึง  การหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผาที่รัดรูป และการแสดงทาทางเยายวนสอเจตนาการกระตุน

อารมณทางเพศ

                       2.5   การรูจักหลีกเลี่ยงการรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ  หมายถึง การที่นักเรียน

วัยรุนหญิงสามารถยับยั้งชั่งใจ ยั้งคิดและรูจักปฏิเสธสื่อกระตุนอารมณทางเพศที่ไมเหมาะสม เชน 

การอานหรือดูหนังสือที่ทําใหเกิดการกระตุนอารมณทางเพศ การเปดเวปไซตในอินเตอรเน็ตที่

แสดงถึงการกอดจูบ เลาโลม หรือ รูปเปลือยกาย เปนตน

3. การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุนหญิงเชื่อวาตนเองมีคุณคา 

สามารถยอมรับตนเองตามความเปนจริง มองตนเองในดานบวก มีความเชื่อมั่นวาตนเองมี

ความสามารถดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่น ประกอบดวย

   ส
ำนกัหอ
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                   3.1  ดานการรับรูเกี่ยวกับความสามารถ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถเผชิญ

อุปสรรคตางๆที่ผานเขามาในชีวิต ปรับตัวไดดี  กระทําสิ่งตางๆใหสําเร็จตามเปาหมาย และสามารถ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

                       3.2  ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ หมายถึง การที่นักเรียนมีความรูสึก

เกี่ยวกับการไดรับการยอมรับ เชื่อวาตนเองเปนมีคุณคาเปนที่รักของบุคคลอื่น มีคุณคากับครอบครัว

และสังคม

                       3.3  ดานความรูสึกของการมีอํานาจ หมายถึง การที่นักเรียนเชื่อวาตนเองมีอิทธิพล

ตอชีวิตของตนเองและตอเหตุการณตางรอบๆตัว มีความเชื่อมั่นในการกระทําของตนวาจะ

กอใหเกิดผลตามตองการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยตนเอง

                       3.4  ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม หมายถึง การที่นักเรียนเชื่อวาตนเองสามารถ

ปฏิบัติตัวไดตามคําอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย ปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรม คานิยม

และวัฒนธรรมประเพณี

4. ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม หมายถึง การที่

นักเรียนวัยรุนหญิงรูจักเลือก ตัดสินใจที่จะเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมในเร่ืองที่

ถูกตอง ที่เหมาะที่ควรในวัยแหงการศึกษาเลาเรียน ไมปฏิบัติออกนอกลูนอกทางเพียงเพราะตองการ

การยอมรับจากกลุมเพื่อน 

5. ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การที่
นักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดวาการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธในวัย

เรียนน้ันนํามาซึ่งผลดีและประโยชนตางๆแกตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม เชน ทําใหไม

ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ ไมเกิดการตั้งครรภในวัยเรียน ทําใหครอบครัวไมตองกังวลและ ทําให

นักเรียนวัยรุนหญิงสามารถเรียนหนังสือไดสําเร็จและสามารถทําตามจุดมุงหมายในชีวิตตามที่

นักเรียนวัยรุนหญิงคาดหวังไวได                  

                 6.  การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว หมายถึง  การที่

นักเรียนวัยรุนหญิงไดรับการถายทอดความรู คําแนะนํา คําปรึกษาและการอธิบายเกี่ยวกับเพศศึกษา

ทั้งทางตรงและทางออม เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ จากพอ

แม ผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัว

7.   สภาพครอบครัว หมายถึง ลักษณะหรือสถานภาพของครอบครัว ประกอบดวย บิดา

มารดาอยูดวยกัน บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกัน  มารดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดา

มารดาเสียชีวิต

8. สภาพการพักอาศัย  หมายถึง สถานที่ที่นักเรียนพักอาศัยอยูเปนประจํา ในระหวาง

   ส
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การศึกษา แบงเปน

     8.1 อยูกับบิดาและ / หรือมารดา

     8.2 อยูกับญาติ

     8.3 อยูหอพัก บานเชา  และบานเพื่อน

9. ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมที่เรียนหญิงเขา

รวมในเวลาวางหลังจากการศึกษา ประกอบดวย

      9.1 กิจกรรมประเภทกีฬาและการออกกําลังกาย เชน ว่ิง แอโรบิค กีฬาประเภท

ตางๆ

      9.2 กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เชน การออกคายพัฒนาชนบท 

การรณรงคปองกันโรคติดตอ การบริการฉีดวัคซีน บริการตรวจสุขภาพ เปนตน

      9.3 กิจกรรมประเภทวิชาการ กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู การจัดอบรม สัมมนา     

หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการตางๆ

      9.4 กิจกรรมประเภทศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การปฏิบัติธรรม     

การน่ังสมาธิ การรวมพิธีกรรมทางศาสนา รวมไปถึงการเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีตางๆ      

เชน ลอยกระทง

     9.5 กิจกรรมประเภทนันทนาการ เชน ดนตรี การละเลนตางๆ

     9.6  ไมเขารวมกิจกรรมใดๆ เลยในระหวางศึกษา

                  10.  ประสบการณการมีคูรัก หมายถึง การมีประสบการณดานความรัก ซึ่งเปนความรัก

ระหวางเพศตรงกันขามที่ยังมิไดสมรสกัน  ประสบการณมีคูรักดังกลาวแบงออกเปน

                      10.1  เคยมีคูรัก

                      10.2  มีคูรัก ในปจจุบัน

                      10.3  ไมเคยมีคูรัก 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

                   1.  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมใหวัยรุนมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

                   2.เพื่อทราบและหาคําตอบถึงการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
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บทท่ี 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

        ในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางและสราง

กรอบแนวคิดในการวิจัยตามลําดับดังนี้

           สวนที่ 1 ธรรมชาติของวัยรุนและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

1.1 ความหมายของวัยรุน

1.2 พัฒนาการของวัยรุน

            สวนที่ 2  บริบทของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจงัหวัดนครปฐม

           สวนที่ 3 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน

และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

                   3.1  พัฒนาการทางเพศของวัยรุน

                   3.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

                   3.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  

                             3.4  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

           สวนที่ 4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรตนที่ใชในงานวิจัย

4.1 การเห็นคุณคาในตนเอง

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองและการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

4.3 ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสมและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

4.5 ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ

4.7 การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธ

4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
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           สวนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

                   5.1  สภาพครอบครัวและการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันความเส่ียงตอการ

มีเพศสัมพันธ

5.2  สภาพการพักอาศัยและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธ

5.3 ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

5.4  ประสบการณการมีคูรัก และ การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธ

สวนท่ี 1   ธรรมชาติของวัยรุน

ความหมายของวัยรุน

      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของวัยรุนไววา วัยรุน 

หมายถึง วัยยางเขาสูหนุมสาว

      สุรางคและสุชา จันทนเอม (2529 : 2) ใหความหมายวา วัยรุน คือ วัยที่สิ้นสุดความเปน

เด็ก ซึ่งวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ ไมมีเสนขีดที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใด และสิ้นสุดวัยเมื่อใด แต

เราไดกําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่ม

เมื่อใดก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือนและมีขนขึ้นในที่ลับ สวนในเด็กชายถือเอาตอนที่มี

น้ํากาม ตามปกติเด็กหญิงจะเริ่มเขาสูวัยรุน (puberty) กอนเด็กชายประมาณ 1-2 ป แตไมมีกฎเกณฑ

ที่แนนอน บางคนจะเร่ิมเร็ว บางคนจะเร่ิมชา ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน อาหาร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

     เฮอรลอค  (Hurlock, อางถึงใน สุรางค จันทนเอม และ สุชา จันทนเอม 2529 : 20) ไดให

ความหมายของคําวา วัยรุน  หมายความวา การเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ(to grow 

or to grow to maturity) การที่เด็กจะบรรลุถึงวุฒิภาวะในชั้นนี้ ไมเพียงแตจะเจริญเติบโตทางรางกาย

เพียงดานเดียวเทานั้น แตจิตใจก็จะเจริญเติบโตตามไปดวย คือ จะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานพรอมๆ 

กัน ไดแก ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม นอกจากนั้นยังกลาววา วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยว

หัวตอ เปนวัยท่ีมีความเครียดทางอารมณ ตัดสินใจอยางรวดเร็วและรุนแรง

   สโตน และเชิสต (Stone and Church, อางอิงถึงใน พิชัย ไทยอุดม 2540 : 12) ไดกลาวถึง

วัยรุนไววา เปนชวงของวัยเด็กที่จะพัฒนาความไปสูความเปนผูใหญทั้งดานรางกาย สติปญญา 
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อารมณ และสังคม จะเร่ิมใหความสนใจในตนเอง  พยายามคนหาตนเอง หาคานิยม และปรัชญา

ของชีวิต อีกทั้งยังมีความวิตกเกี่ยวกับตนเอง ทางดานจิตใจ วัยรุนจะมีพัฒนาการในดานความรูสึก 

ความคิด และอารมณที่แตกตางจากวัยเด็ก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทําใหวัยรุนมีความ

แปรปรวนทางอารมณ โดยการแสดงออกทางอารมณ

   ดังน้ันโดยสรุปแลว วัยรุนเปนวัยที่เพิ่งผานพนไปสูวัยที่เปนผูใหญ แตไมสามารถ

กําหนดไดแนนอนวาเร่ิมตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด โดยถือเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายใน

เด็กหญิง ตั้งแตเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกและเด็กชายเร่ิมมีการผลิตเซลลสืบพันธุ  วัยรุนนี้เปนวัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ไปพรอมๆ กัน

พัฒนาการของวัยรุน

      วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเขาสูวัย

ผูใหญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทั้งภายในตัววัยรุนเอง และเกิดจากการกระตุนทางสังคม 

พัฒนาการของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะวัยรุนตอนตน อายุ 10 – 14 ป และ ระยะ

วัยรุนตอนปลาย อายุ 15 – 19 ป  (Gordon 1975, อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 2545 : 50) ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัยรุนนั้น ศรีเรือน แกวกังวาล (2545 : 331 – 343) ไดสรุปไว ดังนี้

1. พัฒนาการทางอารมณ

ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอก 

กระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของเด็กวัยรุน วัยรุนมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว 

มีความเขมของอารมณสูง ไมมั่นคง ระดับความเขมของอารมณแตละอยางๆ น้ัน ขึ้นอยูกับ

บุคลิกภาพดั้งเดิมของวัยรุน ขึ้นอยูกบัตัวเราที่ทําใหเกิดอารมณ วัยรุนเริ่มแสดงอารมณประจําตัวของ

ตนเองออกมาใหผูอื่นทราบไดชัดเจน อารมณที่เกิดขึ้นกับวัยรุนนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบโกรธ 

เกลียด อิจฉา ริษยา โออวด ถือดี เจาทิฐิ ออนไหว วุนวายใจเห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด ฯลฯ    

ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณยังไมสูดี 

บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด เพราะลักษณะอารมณของวัยรุนเปนเชนนี้ บุคคลตางวัยจึงตอง

ใชความอดทนมากเพื่อจะเขาใจและสรางสัมพันธกับพวกเขา เนื่องจากเขากับบุคคลตางวัยไดยาก 

วัยรุนจึงเกาะกันไดดีมากเปนพิเศษกวาวัยอื่นๆ เพราะเขาใจและยอมรับกันและกันไดงายโดยทั่วไป 

วัยรุนรูสึกสับสนทางอารมณมากวาวัยเด็กที่ผานมา เพราะสาเหตุเกี่ยวพันซับซอนหลายประการ

ดวยกัน เชน
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1.1 เปนชวงเปลี่ยนวัย เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เปนระยะที่ทําบทบาทอยาง

ผูใหญ ในดานความประพฤติ ความปรารถนาในชีวิต ความรับผิดชอบ นิสัยใจคอ แตเนื่องจากเปน

ระยะแรกเร่ิมวัยรุนจึงมีความสับสนลังเลใจ ไมแนใจ ไมทราบวาที่ถูกที่ควรนั้นเปนอยางไร

1.2 รางกายเติบโตเปนชายหนุมหญิงสาวเต็มที่ ตองวางตัวในสังคมกับเพื่อนวัยรุน

เพื่อนตางเพศ และเพื่อนตางวัยในแนวใหม การวางตัวอยางถูกตองน้ันกระทําไดไมงายนัก ตอง

อาศัยเวลาบางในระยะที่ปรับตัวไมไดจึงมีความรูสึกสับสนในใจเมื่ออยางเขาสูวัยรุน

1.3 วัยรุนจะตองเลือกอาชีพเพื่อเตรียมตัวสําหรับประกอบอาชีพตอไปในระยะวัย

ผูใหญ การเลือกอาชีพเปนเร่ืองสําคัญตอชีวิตจิตใจ อารมณ ความตองการของเด็ก และบุคคลที่

เกี่ยวของทั้งที่บาน โรงเรียน และกลุมเพื่อน ความสับสนใจเกิดงายเพราะวัยรุนอยูภายใตความบีบ

บังคับ ขอจํากัดของระบบการศึกษา สติปญญา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ความนิยมของทองถิ่น

โรงเรียนและสังคมสวนรวม และยังไมทราบแนในความถนัด ความสนใจ ความตองการและ

บุคลิกภาพของตนเอง

1.4 สภาพปจจุบันของสังคมเปนสาเหตุใหญซึ่งพอแยกขอยอย ไดวา

1.4.1 สังคมเปลี่ยนแปลงงายและรวดเร็ว วัยรุนปรับตัวตามไมทันเพราะยังมี

ความเจนจัดในโลกและชีวิตไมเพียงพอ

1.4.2 สภาพเศรษฐกิจในสังคมปจจุบันทําใหวัยรุนตองใชเวลาฝกฝนอาชีพเพิ่ม

มากขึ้น ไมมีโอกาสเปนผูใหญและประกอบกิจกรรมของชีวิตอยางผูใหญสมใจปรารถนา ตองเก็บ

กดความรูสึกเชนนี้ไว การเก็บกดหนักหนวงขึ้นเมื่อผูสูงวัยกวาเหมาวาหนุมสาววัยรุนที่กําลังศึกษา

อยูไมวาระดับใดก็ตามยังอยูในฐานะเหมือนเด็ก

1.4.3 วัยรุนจํานวนไมนอยตองออกจากความคุมครองของพอแม ตองชวย

ตัวเองเร็วข้ึน บางคนอาจยังไมพรอมสําหรับการออกจากความคุมครองของพอแม จึงตกเปนเยื่อของ

ผูหวังผลประโยชนโดยปราศจากความหวังดี

1.4.4 ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ความอบอุนมีนอยกวาครอบครัวใหญ

2. พัฒนาการทางสังคม

วัยรุนใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวัยมากกวาในระยะวัยเด็กตอนกลาง วัยรุนจะให

ความสําคัญกับกลุมเพื่อนมากขึ้น เกิดการติดเพื่อน ตองการการยอมรับจากเพื่อน วัยรุนจับกลุมกัน

ไดนานและผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น กลุมของวัยรุนไมมีเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันเทานั้น แตมี

เพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย เริ่มลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัยไมวาเปนผูใหญหรือเด็กกวา

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วและมากมายเปนแรงกระตุนใหวัยรุนรวมกลุม เพราะ

สามารถรวมสุขรวมทุกข แกไขและเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัยซึ่งมีความคับของใจ
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ตางกัน กลุมยังสนองความตองการทางสังคมดานตางๆ ซึ่งวัยรุนตองการมากในระยะนี้ เชน การ

เปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมีอํานาจ การหนีสภาพนาเบื่อของบาน ฯลฯ เมื่อวัยรุนรวมกลุมกันจะ

สรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุม เพื่อใชเฉพาะสมาชิกในกลุมเทานั้น และสมาชิกทุกคน

ตองปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเปนสมาชิกและตองหากลุมใหมตอไป การรวมกลุมของ

วัยรุนเปนไปโดยธรรมชาติ วัยรุนเลือกเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมมีใครตั้งกฎเกณฑ ไว

ใหตองทํา เชน เปนกลุมที่เขาไดกับแนวนิยมแบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของ

ครอบครัวของตน ทั้งความสนใจ คานิยม สติปญญา ความมุงหวังในชีวิตและอื่นๆ บุคคลตางวัยมี

อิทธิพลในการเลือกกลุมและจับกลุมของวัยรุนไมมากนัก ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลนอยลง จึงกลาว

ไดวากลุมมีความสําคัญตอชีวิต จิตใจ และอนาคตของวัยรุนอยางมากที่สุดการคบเพื่อนรวมวัยเปน

พฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบเพื่อนยอมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเปน

ผูประคับประคองจิตใจในยามทุกขรอน ชี้แนะสิ่งที่เปนประโยชน แตในมุมกลับกัน เพื่อนอาจ

ชักชวนวัยรุนไปในทางที่เสื่อมถอย อาชญากรวัยรุนมากมาย เมื่อคนหาสาเหตุมักพบวาปจจัยหนึ่ง

เกิดจากเพื่อนชักจูง เพราะจิตใจวัยรุนละเอียดออน เปราะบาง งายตอการชักจูง ฉะนั้นการรูจักคบ

เพื่อนที่ดี ที่จะชักจูงไปสูทางที่ดี จึงเปนพฤติกรรมที่สําคัญสําหรับวัยรุนระยะน้ี วัยรุนไมตองการ

เพียงแตเพียงรวมกลุมกันเทานั้น แตตองการสรางความผูกพันระหวางสมาชิกในกลุมแบบผูใหญอีก

ดวย เพราะวัยรุนสํานึกวาตนเร่ิมเปนผูใหญแลว ถาสามารถเขากับเพื่อนรวมกลุมไดดี เขายอมมี

ความรูสึกวาผูปกครองและผูใหญอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเขามีความสําคัญตอตัวเขานอยกวาเพื่อน ถา

เปรียบเทียบกับวัยตางๆ แลววัยรุนเปนระยะที่มีความรูสึกตองการผูกพันกับเพื่อนและกลุมมากกวา

วัยอ่ืนๆ

3. พัฒนาการทางความคิด

วัยรุนมีการเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่ จึงสามารถคิดไดในทุกๆ แบบของวิธี

คิด หากไดรับการศึกษาอบรมตามขั้นตอนดวยดี ระยะนี้เปนระยะที่จะแสดงความปราดเปรื่องอยาง

ชัดเจน และเห็นความแตกตางของวัยรุนวัยน้ีกับวัยอ่ืนๆ ไดชัด การเรียนรูเร่ืองยากๆ เร่ืองที่เปน

นามธรรม ซับซอน วัยรุนก็สามารถเขาใจได อยางไรก็ตาม คุณภาพของความคิดของวัยรุนขึ้นกับ

คุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา และบทเรียนทางวิชาการตางๆ ที่วัยรุนไดมี

โอกาสเรียนรู ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอื้อหรือไมเอื้อตอพัฒนาการทางความคิดของเด็ก กอรดอน 

(Gordon 1975) และเคอรทิส (Curtis 1992) (อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 2545 : 51 – 52) กลาววา 

วัยรุนบางคนรูสึกสับสนกับสภาพสังคมและการหมกมุนกับปรัชญาชีวิตดังที่ เพียเจท (Piaget) เรียก

วัยรุนวาเปน นักปรัชญา (philosopher) ชอบคิดเรื่องการดําเนินชีวิตสัจจะของชีวิต การเกิด แก เจ็บ 

ตาย ความรูสึกสองฝกสองฝายระหวางความดีความชั่ว การบําเพ็ญประโยชนกับความเห็นแกตัว 
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ความมีศีลธรรม มโนธรรมกับการทุจริตผิดกฎหมาย รวมทั้งดานการเมือง ศาสนาและความรัก

ความสามารถทางความคิดจะเพิ่มขึ้นในชวงวัยรุน มีสวนทําใหวัยรุนมองตนเองและโลกรอบตัวเขา

ผิดไปจากเดิม ซึ่งมีผลตอเขาทั้งดานบวกและลบ ผลดานบวกนั้นกระตุนใหเขามีความคิดสรางสรรค

ไดมากมาย ทุมเทใหความสนใจอยางจริงจังในสิ่งที่เขาชอบสวนผลดานลบจะชักนําความคิดหรือ

มองทุกๆ สิ่งรอบตัวเขาในแงลบ คิดเล็กคิดนอย คิดเห็นแตปมดอยของตัวเอง ความใฝรูใฝลองที่มี

ในตัวอาจชักนําใหเขาลองเสี่ยงในสิ่งตางๆ ไดงายหากจิตใจไมหนักแนนพอ บางครั้งก็เปนการลอง

อยางคึกคะนอง โดยไมยั้งคิดถึงผลรายหรืออันตรายแตอยางใดเพียงเพื่อความพอใจสนองความ

อยากลองเทานั้น สวนความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณแหงตนประกอบดวยการนับถือและภาคภูมิใจใน

ตนเอง มีความมั่นคงในจิตใจ เนื่องจากรูความตองการของตนเอง รูนิสัยใจคอ ขอดี ขอบกพรองของ

ตน มีคานิยมที่เปนไปตามครรลองของสังคม ตระหนักถึงบทบาททางเพศของตน มีเปาหมายชีวิต

ในอนาคตที่คอยขางแนนอนและมีความเปนไปได ซึ่งทั้งหมดที่กลาวนี้ สิ่งสําคัญที่สุดคือการนับถือ

ตนเองสําหรับพฤติกรรมและอารมณ ซึ่งนําไปสูปญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุนนั้น ณัฐพงษ พุดหลา 

(2540 : 29 -31) ไดนําเสนอ ดังน้ี

     3.1 พฤติกรรมตอตาน ในชวงวัยนี้มีพัฒนาการทางดานจิตใจที่สําคัญสองประการ 

คือ การแสวงหาเอกลักษณของตนเอง เพื่อที่จะคนหาวาเขาอยากเปนอะไร มีความสามารถอะไร มี

เปาหมายชีวิตอยางไร บางคร้ังการพยายามทําตัวใหไมตองการพึ่งพิงผูใหญ ทําใหวัยรุนแสดง

พฤติกรรมตอตานผูใหญ หรือผูที่ตองการใชอํานาจที่เหนือกวาเขา และหลายครั้งที่พบวาการที่เด็ก

ตอตานไมใชเพราะเขาไมตองการทําอยางน้ัน แตเปนเพราะเขารูสึกวาตัวเขาถูกกําหนดใหทํา

มากกวาเปนสิ่งที่เขาเปนคนตัดสินใจเลือกดวยตนเอง พฤติกรรมการตอตานที่ควรสนใจมี 2 ลักษณะ

คือ

         3.1.1 เด็กที่มีแนวโนมที่จะตอตานมาต้ังแตกอนวัยรุน เด็กจะมีพฤติกรรม     

การแสดงออกถึงการตอตานมากขึ้น ไมเชื่อฟง ไมนับถือ ทําใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งขึ้น เด็กเริ่ม

มองวาตนเองเปนเด็กไมดีในสายตาผูใหญ เด็กอาจจะเริ่มหันเขาหาบุหรี่เพื่อเปนการทาทายหรือมอง

วาตนเองคิดหรือทําอะไรไมเคยดี

         3.1.2 เด็กที่ไมกลาแสดงออก ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหเขาเกิดความ

ขัดแยงระหวางการอยากเปนตัวของตัวเอง กับการยอมรับการพึ่งพิงตอไป เด็กอาจจํายอมทําตามที่

ถูกกําหนดจนกระท่ังสามารถหาเอกลักษณของตนเองได ทําใหไมมีความเปนตัวของตัวเอง ไม

สามารถคิดตัดสินใจ และเผชิญปญหาตามลําพังได มีแนวโนมถูกชักจูงไดงาย 

3.2 การติดเพื่อน วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจกิจกรรมนอกครอบครัว เริ่มเขากลุมกับ

เพื่อนวัยเดียวกัน ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน เนื่องจากเขาไมตองการพึ่งพิงผูใหญและกําลัง
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คนหาเอกลักษณของตนเอง วัยรุนและเพื่อนอยูในชวงของการพัฒนาเชนเดียวกัน เขาสามารถพูดคุย

ปรึกษาหารือ ทดสอบเอกลักษณของตนเองกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถเรียนรู 

และมีพัฒนาการทางสังคมไดจากกลุมเพื่อน รวมทั้งเพื่อนตางเพศที่เริ่มเขาสูความสนใจตามวัย หาก

ความผูกพันภายในครอบครัวของวัยรุนไมราบรื่น วัยรุนอาจจะหันไปรับคานิยมจากกลุมเพื่อนแทน

รวมทั้งการมีเพศสัมพันธดวย

3.3 การอยากลอง จากการศึกษาวิจัยจํานวนมาก พบวาสาเหตุมีเพศสัมพันธอยาง

รวดเร็วเพราะอยากลอง วัยรุนมีความอยากรูอยากเห็น ตองการมีประสบการณในเร่ืองตางๆ 

เนื่องมาจากกําลังคนหาเอกลักษณของตนเอง การควบคุมความตองการของตนเองเปนสิ่งที่วัยรุน

จําเปนตองฝกฝนใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการมีความตระหนักใน

ตนเอง ความรับผิดชอบในตนเอง ปญหาที่เกิดขึ้นมักเน่ืองมาจากเด็กควบคุมหรือถูกควบคุมมาก

เกินไป และการที่เด็กไมควบคุมหรือถูกปลอยใหมีอิสระจนไรขอบเขต เด็กที่ถูกควบคุมมากเกินไป

ทําใหขาดประสบการณไมเปนตัวของตัวเองอาจถูกหลอกลวงไดงาย ในทางตรงขามหากเด็กขาด

การควบคุมตนเองจะไมสามารถคิดพิจารณาใหรอบครอบ ไมคิดถึงผลที่ตามมาจากการกระทําของ

ตน

3.4 อารมณแปรปรวน วัยน้ีมีภาวะอารมณที่เปลี่ยนแปลงไดงาย เน่ืองจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย และอิทธิพลของฮอรโมนทําใหเกิดความตึงเครียดของอารมณไดงาย

และบางครั้งสามารถควบคุมอารมณได ถาวัยรุนมีลักษณะการพัฒนาทางอารมณที่ไมเหมาะสม เชน

ใชอารมณแบบเด็ก ควบคุมอารมณไมได อดทนตอความคับของใจไมได ทําใหปญหาอารมณ

เดนชัดมากขึ้น นําไปสูความขัดแยงกับบุคคลรอบขาง 

สวนท่ี 2  บริบทสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครปฐม

                 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีประวัติ

ความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําทาจีนอยูจากกรุงเทพมหานคร

ไปทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร ลักษณะการปกครองแบงเปน 7 อําเภอ ไดแกอําเภอเมือง

นครปฐม อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพรานและ

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมือง

สําคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน รวมถึงงานที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป  ดังนี้ 

1) งานนมัสการองคพระปฐมเจดีย งานประเพณีที่มีมาแตโบราณ จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 12 ค่ํา ถึง

แรม 4 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป บริเวณองคพระปฐมเจดียเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและรวมกัน
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บริจาคทรัพยบํารุงรักษาองคพระปฐมเจดีย ภายในงานจะมีการออกรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและ

การแสดงมหรสพตาง ๆ 2)งานเทศกาลอาหาร ผลไม และของดีนครปฐมจัดขึ้นในชวงเทศกาล

ตรุษจีน ปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธของทุกป บริเวณองคพระปฐมเจดียเพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธเผยแพรผลิตภัณฑดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน สม

โอ มะพราวน้ําหอม ฝรั่ง สวนผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก กุนเชียง หมูแผนหมูหยอง ขาวหลาม ฯลฯ      

3)ประเพณีการแหผาหมองคพระปฐมเจดีย เปนการนมัสการองคพระปฐมเจดียที่พุทธศาสนิกชน

นิยมกระทํา ไดแก การบูชาดวยดอกไมธูป เทียน ในวันธรรมดา และในวันสําคัญทางศาสนา เชน

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา จะมีการบูชาดวยการเดินเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบองคพระปฐมเจดีย

เพื่อเปนการทําใหจิตใจสงบ นอกจากนี้ ชาวพุทธยังเชื่อวา การถวายสิ่งของเครื่องใชแดพระภิกษุ

สงฆจะไดบุญกุศล โดยเฉพาะการถวายผากาสาวพัสตรซึ่งเปนเคร่ืองนุงหมแกพระสงฆนั้นจะไดบุญ

สูงมาก พุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายผาดังกลาว รวมท้ังนําไปหมพระธาตุเจดีย

                  ในดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐมมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่ อําเภอเมือง กําแพงแสน และดอน

ตูม สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน

พื้นที่ อําเภอนครชัยศรี บางเลน สามพรานและพุทธมณฑล จําแนกเปนสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษาจํานวน 415 แหง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2)

                  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาไดพัฒนาและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีการผลิตบุคลากรครู

อาชีวศึกษาและจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาขึ้นในหลายประเภท เชน โรงเรียนชางกล โรงเรียนชาง

สตรี โรงเรียนชางไม โรงเรียนชางทอผา โรงเรียนเกษตรกรรม ซึ่งโรงเรียนอาชีวศึกษาแหงแรก 

คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ป พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียน เพาะ

ชาง และป พ.ศ.2460 จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม แบงสวนราชการในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาออกเปน 9 กองคือ 1. สํานักงานเลขานุการกรม 2. กองวิทยาลัย 3. กองโรงเรียน

4. กองแผนงาน 5. กองการเจาหนาที่ 6. กองคลัง 7. กองออกแบบและกอสราง 8. กองบริการ

เคร่ืองจักรกล 9. หนวยศึกษานิเทศก  ตอมากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523  กําหนดใหเกิด

หนวยงานใหมจากเดิม คือ กองวิทยาลัย และกองโรงเรียนเปนกองใหม คือ 1. กองวิทยาลัย

เกษตรกรรม 2. กองวิทยาลัยเทคนิค 3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

               สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาอยูภายใตสังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ  จําแนกตามระดับการศึกษา  ไดแกประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช . ) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง(ปทส.)และปริญญาตรี ซึ่ง

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาน้ัน ประกอบไปดวยวิทยาลัยตางๆ ไดแก วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
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อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัยเกษตรกรรม เปนตน(รายงาน

ประจําป 2551-2552 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

              สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมมี 6 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัย

การอาชีพบางแกวฟา และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

               จากการทบทวนรายงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและ

ขอมูลของจังหวัดนครปฐมที่แสดงใหเห็นวา จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่ มีขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองสําคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึง

ปจจุบัน รวมถึงงานที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป  สงผลใหมีนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ

จํานวนไมนอยที่ เขามาในจังหวัดนครปฐม จึงทําใหวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น สงผลใหวิถีชีวิตของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไป เชน พฤติกรรมการเลียนแบบทั้ง

ในดานการแตงกาย การปฏิบัติตัวตอกันระหวางเพศหญิงกับเพศชายที่ไมเหมาะสม การแสดงความ

รักตอกันอยางเปดเผยในที่สาธารณะ มีความสนใจในเรื่องเพศและอยากรู อยากเห็น อยากลอง สิ่ง

ตางๆเหลานี้เปนที่มาของปญหาทางสังคมในหลายๆดาน ปญหาเหลานี้นอกจากจะสงผลกระทบตอ

ตัวของวัยรุนเองแลว ยังสงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมได ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอภิรมย พรหมจรรยา (2544 : 92 ,อางถึงใน ธนัตภณ ตะพังพินิจการ 2549 : 63 )                

ที่พบวาการเดินทางทองเที่ยวสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตอวัฒนธรรมการแตงกายของทองถิ่น คิด

เปนรอยละ 54.40  เนื่องจากประชาชนไดรับวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มมากขึ้น และจากที่กลาวมา

ขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ของนักเรียนวัยรุนหญิงที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนกลุมที่มีความสําคัญ

ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาถึงปจจัยตางๆดังนี้คือ 

ขอมูลสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว   ที่จะสงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนขอมูลที่

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิงได
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สวนท่ี 3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน

วัยรุน เปนวัยที่กาวจากวัยเด็กไปสู วัยผูใหญ  ซึ่งการยางกาวเขาสู วัยรุนจะมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชวงชีวิตหนึ่งของมนุษย เปนชวงแหงการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยาง

มากมาย รวดเร็วและสลับซับซอนทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม วัยรุนจึงเปนวัยที่สิ้นสุดความ

เปนเด็กและเริ่มตนจะเปนผูใหญตอไป คําวา “วัยรุน” ในภาษาอังกฤษคือ “adolescence” ซึ่งมาจาก

ภาษาลาตินวา “adolescere” แปลวา “พัฒนาการสูความเจริญเติบโตพนจากความเปนเด็ก” การเขาสู

วัยรุนของแตละคนนั้นแตกตางกันตามความพรอมของรางกาย และการมีวุฒิภาวะทางเพศ จึงทําให

เปนเรื่องยากที่จะบอกไดวาวัยรุนเริ่มตนที่อายุเทาใด นักจิตวิทยาจึงใชอายุเฉลี่ยเปนเครื่องกําหนด

อาจแบงชวงอายุวัยรุนเปน 3 ระยะ คือวัยรุนตอนตนอายุระหวาง 11–15 ป วัยรุนตอนกลางอายุ

ระหวาง 15 –17 ป และวัยรุนตอนปลายอายุระหวาง 17-21 ป หากนับการเริ่มตนของความเปนวัยรุน

ตามลักษณะพัฒนาการ ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวาชวงวัยรุนเริ่มตนแลวก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางกาย

ภายนอก เชน ความสูง รูปรางหนาตา การมีหนาอก การมีขนในที่ลับ ฯลฯ และการเปลี่ยนแปลง

ภายใน เชน สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอรโมนเพศเริ่มทํางานซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดทําใหวัยรุนกาวเขาสู

การมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพัฒนาการดานอื่นๆ ดวย 

เ ช น  ทางสั ง คม  ทางอ ารมณ  การแสวงหา เ อกลั กษณ แห ง ตน  คว ามสนใจทา ง เพศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา 2543 : 3-4; ศรีเรือน แกวกังวาล 2540 : 329-331) ซึ่งพัฒนาการ

ที่จะกลาวถึงในครั้งนี้เนนเฉพาะพัฒนาการทางเพศ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

พัฒนาการทางเพศของวัยรุน

พัฒนาการทางเพศของมนุษย นับเปนสวนหน่ึงของการเจริญเติบโตโดยที่พัฒนาการ

ทางรางกายและจิตใจและทัศนคติที่ถูกตอง จะชวยใหมีพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมและเปนที่

ยอมรับของสังคม ซึ่ง จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ (2543 : 65) กลาววา พัฒนาการทางเพศ หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผลักดันบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ ตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะประจําตัวของคนๆ นั้น อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและ

ประสบการณ เปนตน สุชาติ   โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2541:50-56) ไดกลาวถึง

พัฒนาการทางเพศวา แบงเปน 3 ดาน ดังตอไปน้ี

1. พัฒนาทางเพศดานรางกาย การเปลี่ยนแปลงดานรางกายของเด็กชายและเด็กหญิง

จากเด็กเขาสูวัยรุนเปนไปตามขั้นตอน ในชวงวัยรุน อายุ 12-17 ป จะเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตขึ้น

อยางรวดเร็วตามธรรมชาติ และปรากฏลักษณะทางเพศอยางชัดเจน เพราะตอมใตสมองจะหลั่ง
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ฮอรโมนกระตุนตอมเพศ ไดแก รังไข (ovary) ในเพศหญิง และอัณฑะ (testis) ในเพศชายใหเริ่ม

ทํางานและผลิตฮอรโมนขึ้นเอง ตามปกติเด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย โดยเด็กหญิงจะเขาสู

วัยรุนระหวางอายุ 13-15 ป ในระยะนี้รังไขจะเริ่มผลิตฮอรโมนเพศขึ้นใชเอง ทําใหรางกายเกิดการ

เปลี่ยนแปลง เชน มีเตานมขยายโตขึ้น มีตอมไขมันพอกตามไหล แขนขา อก และสะโพก ทําให

รูปรางไดสัดสวน มีขนขึ้นในที่ลับ รังไขจะเริ่มผลิตไขและในที่สุดจะมีประจําเดือน การมีเลือดออก

เปนระยะๆ ทําใหเด็กหญิงเกิดความของใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองมากข้ึน เพราะฉะน้ัน

เด็กหญิงสวนใหญในวัยรุนตอนตนจะหลีกเลี่ยงการสํารวจอวัยวะเพศของตนเอง และสําเร็จความ

ใครจนถึงจุดสุดยอดทางเพศนอยมากหรืออาจกระทําโดยบังเอิญเพียงคร้ังเดียว ไมบอยเหมือน

เด็กชาย สําหรับเด็กชายจะเขาสูวัยรุนระหวางอายุ 14-15 ป อัณฑะจะผลิตฮอรโมนเพศ ทําให

รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน เริ่มมีหนวดเครา เสียงหาว รางกายสูงใหญ มีขนขึ้นในที่

ลับ อวัยวะเพศโตขึ้น การพัฒนาการที่สําคัญคือสามารถหลั่งนํ้ากามได ในระยะวัยรุนตอนตน

เด็กชายสวนใหญจะมีประสบการณเกี่ยวกับความสุขสุดยอดทางเพศ และประสบการณนี้ทําใหเกิด

การสําเร็จความใครดวยตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นบอยและสม่ําเสมอจนระยะปลายวัยรุน (ชวงอายุ 16-18 

ป ) พฤติกรรมทางเพศสวนใหญของเด็กหนุมในวัยนี้ คือ การกอดจูบลูบคลํากันมากกวามีการรวม

ประเวณี ชวงอายุ 18-23 ป เปนระยะกอนแตงงาน ระยะนี้จึงคิดถึงความสัมพันธทางเพศ และการ

รวมเพศกอนแตงงานอาจเกิดขึ้นในระยะนี้ แตความผูกพันทางจิตใจของผูชายตอคูรวมเพศจะนอย

กวาผูหญิง และไมมีความรูสึกจริงใจตอคูรวมเพศถึงขั้นจะแตงงานกัน

2. พัฒนาการทางเพศดานจิตใจ ในขณะที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลง สภาพจิตใจก็เริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพัฒนาการทางเพศดานจิตใจของเด็กวัยรุนหญิงและเด็กวัยรุนชายมีลักษณะ

คลายคลึงกัน เชน การเอาใจใสตอรูปรางและทาทางของตน สนใจการแตงกายเริ่มรักสวยรักงาม     

มีความสนใจตอเพศตรงขามเปนพิเศษ มีความตองการหรือความรูสึกทางเพศเกิดขึ้นบอย มีความ

ภาคภูมิใจในความเปนเพศชายหรือเพศหญิงของตนมาก โดยทั่วไปอารมณของเด็กวัยรุนจะ

เปลี่ยนแปลงงาย เปนวัยพายุบุแคม (storm and stress) มีอารมณที่รัก ชอบโกรธ เกลียด อิจฉาริษยา 

โออวด ออนไหว บางครั้งเก็บกด เขากับบุคคลตางวัยไดยาก เด็กวัยรุนจึงเกาะกลุมกันไดดี

3. พัฒนาการทางเพศดานสังคม ความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเพศดานรางกาย

และจิตใจของวัยรุน ทําใหวัยรุนทั้งชายและหญิงเริ่มมองเห็นความสําคัญและความจําเปนของชีวิต

สังคมแบบครอบครัวหรือชีวิตสมรสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เด็กวัยรุนจึงสนใจวัฒนธรรมประเพณี

การแตงงาน ความสัมพันธระหวางเพศในรูปแบบตางๆจึงเกิดขึ้น เชน รูจักเอาใจใสและใหเกียรติ

เพศตรงขาม มีการเกี้ยวพาราสี มีความรัก และเร่ิมเลือกคูครองเพื่อชีวิตสังคมแบบครอบครัว        

พนม  เกตุมาน (2538 : 388-389) ไดกลาวถึง พัฒนาการทางเพศของเด็กและวัยรุนวาพัฒนาการทาง
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เพศของเด็กเกิดจากการเรียนรูของเด็กเอง และการที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทําใหเด็ก

รูจักเอกลักษณ และบทบาททางเพศของตนเอง (sexual identity หรือgender identity) ซึ่งมี

องคประกอบ 3 สวน ดังนี้

3.1 เอกลักษณทางเพศทางรางกาย เด็กปกติวัย 2-3 ป สามารถบอกเพศของตนเอง

ไดถูกตองตรงตามลักษณะทางกายวิภาคของตน (anatomical identity) เด็กจะเรียนรูจากการสังเกต

ตนเองและเด็กอื่นๆ (ถามีโอกาส) และจากการบอกเลาของบิดามารดาและบุคคลอื่น การรับรูและ

กําหนดเพศตนเองนี้จะฝงแนน และเปลี่ยนแปลงไดยากมากเมื่อเลยวัย 2 ปครึ่งขึ้นไป

3.2 พฤติกรรมตามเพศ (sex – typed behavior) เมื่อเด็กโตขึ้นในวัย 3-6 ป เด็กจะ

เรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ หรือบทบาททางเพศ (gender – role identity) โดยจะ

ถายทอดแบบอยางพฤติกรรมตามบิดาหรือมารดาซึ่งเปนเพศเดียวกับตนเอง ความสัมพันธที่ดี

ระหวางบิดากับลูกชาย และมารดากับลูกสาวจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง ลักษณะ

ทางเพศนี้แสดงใหเห็นตอนเด็กไดหลายรูปแบบ เชน การเลน เด็กชายจะชอบเลนผาดโผน ของเลน

มักเปนภาพยนตรและอาวุธตางๆ ซึ่งแสดงถึงความกาวราวมากกวาเด็กหญิง เมื่อโตขึ้นเขาสูวัยเรียน 

(อายุ 7-12 ป) เด็กจะเรียนรูบทบาททางเพศตนเองมากขึ้น มีการแบงแยกเพศและเลนอยูในกลุมเพศ

ตนเอง เด็กชายจะปฏิเสธกิจกรรมหรือการเลนแบบเด็กหญิง และเด็กหญิงจะรังเกียจการเลนที่

รุนแรงของเด็กผูชาย เด็กจะถายทอดแบบอยางพฤติกรรมทางเพศจากเพื่อนของตนเอง เด็กผูชายที่

ลักษณะคลายผูหญิง เชน รูปรางหนาตาสวย กิริยาทาทางนุมนิ่มและไมชอบความรุนแรง มักจะไม

ชอบสมาคมกับเด็กผูชายดวยกัน และอาจถูกรังเกียจหรือลอเลียนจากเด็กผูชาย เด็กเชนนี้จะเขาหา

กลุมเด็กผูหญิง และถายทอดแบบอยางพฤติกรรมทางเพศจากเด็กผูหญิงมากขึ้น และเด็กผูหญิงที่มี

ลักษณะซุกชนกาวราวรุนแรงมักจะเกิดปรากฏการณเดียวกัน คือ สนิทสนมกับเด็กผูชายและ

ถายทอดลักษณะแบบอยางมีพฤติกรรมตามเพศจากเด็กผูชายมากขึ้น

3.3 ความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation) เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุนดวยอิทธิพล

ของฮอรโมนเพศ ทําใหเด็กเริ่มมีความรูสึกและความตองการทางเพศ เด็กจะมีความพึงพอใจทาง

เพศกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงขามขึ้นอยูกับหลายปจจัย และเมื่อเด็กมีความพึงพอใจทางเพศ

เชนใดแลวมักจะเปลี่ยนแปลงไดยาก นอกจากนี้ วิทยา นาควัชระ (2544 : 206) มีความเห็นวา 

พัฒนาการทางเพศในวัยรุนนั้นมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุนตอไป และจะ

เปนตัวการที่จะผลักดันวัยรุนใหเกิดปญหาไดมาก เนื่องจากฮอรโมนทางเพศทํางานมากขึ้นในชวง

วัยรุนอิทธิพลของฮอรโมนทางเพศน้ี มีผลตอลักษณะทางกายวิภาคของรางกายทั่วๆ ไป และ

ลักษณะทางเพศทุตยิภูมิ (secondary sex characteristics) และที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือ ไปกระตุนจิตใจ

ใหเกิดแรงขับทางเพศ (sexual drive) ใหสูงขึ้น จะเห็นไดวา ในวัยรุนนี้มีพลังงานมากทั้งพลังงาน
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ทางกาย พลังงานทางจิต และพลังงานทางเพศ จะทําใหวัยรุนเร่ิมสนใจกิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศของตนเองมากขึ้น เชน การเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การมี

ประจําเดือน ฯลฯ และอาจทดลองทําพฤติกรรมทางเพศดวยความรูสึกอยากรู อยากเห็น ตื่นเตน 

กลัวๆ กลา ๆ และเพื่อเปนการปลดปลอยพลังงานทางเพศที่มีอยูมากๆ ที่เราพบเห็นกันบอยๆ ไดแก 

การสําเร็จความใครดวยตนเอง นอกจากน้ี ศรีเรือน แกวกังวาล (2545 :331-338) ไดอธิบายถึง   

ความเจริญของลักษณะทุติยภูมิทางเพศ มีพัฒนาการ 3 ขั้นตอนจนกวาจะเจริญเต็มที่ ไดแก (1)     pre 

- pubescence  เปนระยะที่ลักษณะทางเพศตางๆ เริ่มพัฒนาเขาสูขั้นที่สอง เชน หนาอกของเด็กหญิง

เริ่มเจริญขึ้น สะโพกเริ่มขยาย เสียงของเด็กชายเริ่มแตกหาว แตอวัยวะสืบพันธ (productive organs) 

ยังไมเริ่มทําหนาที่  (2) pubescence เปนระยะที่ลักษณะทางเพศตางๆ ยังคงพัฒนาสืบไปอีกและ

อวัยวะสืบพันธุเริ่มทําหนาที่แตยังไมสมบูรณ เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน เด็กชายเริ่มสามารถผลิต

เซลลสืบพันธุได และ (3) post -pubescence เปนระยะที่ลักษณะทางเพศทุกสวนเจริญเติบโตเต็มที่

อวัยวะสืบพันธของเด็กทั้งสองเพศทําหนาที่ของมันได ถึงเวลาน้ีเปนระยะที่เด็กยางเขาสูวัยรุนที่

แทจริง ดังนั้นพัฒนาการทางเพศในชวงวัยรุน จึงเปนการพัฒนาทุกๆดาน กลาวคือ มีการพัฒนาการ

ทางเพศทั้งทางดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม ทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิงรางกายจะสราง

ฮอรโมนเพศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายอยางรวดเร็ว และเขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศ

อยางสมบูรณ มีความสนใจตอตนเองและเพศตรงขาม เริ่มมีการสรางความสัมพันธระหวางเพศใน

รูปแบบตางๆ ที่จะนําไปสูการมีชีวิตสมรสและการสรางครอบครัวที่สมบูรณตอไป

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ

คําวา “พฤติกรรม” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตอไปนี้

ปรีชา   วิหคโต (2532 : 6) ใหความหมายของคําวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุก

อยางของมนุษย จะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไม

ก็ตาม  และไมวาการกระทํานั้นจะพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม ดังนั้น การเดิน การคิด การ

ตัดสินใจ การปฏิบัติตามหนาที่ การละทิ้งหนาที่ เปนพฤติกรรมทั้งสิ้น 

ฮิลฮารด (Hilhard 1996 : 6, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 : 21) โดยกลาววา 

พฤติกรรมหมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต จะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม 

ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก สําหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคิด ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง

ปฏิกิริยาหรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออกใหผูอ่ืนเห็นไดทั้ง ดวยการพูด การกระทํา กิริยา

ทาทางของบุคคล สุรพล พยอมแยม (2545:18) ใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การกระทํา
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อันเกิดจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลาน้ีเกิดขึ้น

หลังจากที่บุคคลไดใชกระบวนการ กลั่นกรอง ตกแตงและตั้งใจ ที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหผูอื่นได

สัมผัสและรับรู ทั้งน้ีเราจะเห็นไดวา มีพฤติกรรมจํานวนมากแมจะกระทําดวยสาเหตุหรือ

จุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทางอาการอาจแตกตางกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือ

สถานการณเปลี่ยนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําในแตละคร้ังของบุคคลที่มี

สภาพรางกายปกติ ลวนแลวแตตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณ

และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคน และพฤติกรรมแตละ

คราวเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละครั้ง

เกิดจากกระบวนการ ดังนั้น หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นๆ แลว ประกอบไปดวย 3 สวน คือ 

(1) สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (acting)  (2) สวนการคิดเกี่ยวกับกิริยานั้น (thinking) และ 

(3) สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนั้น (feeling)

กระบวนการเกิดพฤติกรรม

เมื่อบุคคลกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การกระทํานั้นจะเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนเปน

กระบวนการมากอนทั้งสิ้น กระบวนการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งนั้น อาจแยกเปนการะบวนการยอย

ไดอีกอยางนอย 3 กระบวนการ (สุรพล  พยอมแยม 2545 : 19) คือ

1. กระบวนการรับรู (perception process) เปนกระบวนเบื้องตนที่เริ่มจากบุคคลไดรับ

สัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงความรูสึก(sensation) 

กับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้น ๆ ดวย

2. กระบวนการคิดและเขาใจ (cognition process) กระบวนการน้ีอาจเรียกวา

“กระบวนการทางปญญา” ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเรียนรู การคิด การจํา ตลอดจน

การนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้น ๆ ดวย การรับสัมผัส และการรูสึกที่นํามาสูการ

คิด และการเขาใจนี้ เปนกระบวนการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการ

ภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได

3. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process) หลังจากผานขั้นตอนของการ

รับรู การคิดและเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้นๆ แตยังมิไดแสดงออก

ใหผูอื่นรับรู ยังเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (covert behavior) แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดงการ

ตอบสนองใหบุคคลอ่ืนไดสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ซึ่ง

พฤติกรรมภายนอกนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี

ปฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริง เชนน้ี

เรียกวา spatial behavior โดยแทจริงแลวกระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไมสามารถแยกเปน
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ขั้นตอนตางหากหรือเปนอิสระจากกันได เพราะการเกิดพฤติกรรมในแตละคร้ังน้ันจะมีความ

ตอเน่ืองสัมพันธกันอยางมาก การแยกวิเคราะหเปน 3 สวน ก็เพียงเพื่อใหเกิดความเขาใจตาม

ขั้นตอนไดมากข้ึน

ประเภทของพฤติกรรม

สุรางคและสุชา จันทรเอม (2529 : 10) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี

1. พฤติกรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด (unlearned behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย

ทําไดเอง โดยที่อินทรียมิไดมีโอกาสเรียนรูมากอนเลย พฤติกรรมติดตัวมาแตกําเนิดอาจเกิดขึ้นนาน

หลังจากกําเนิดอินทรียก็ได เพราะฉะนั้นบางทีจึงเปนที่สงสัยวาอาจไมใชเปนพฤติกรรมติดตัวมา 

แตกําเนิด อยางไรก็ดีพฤติกรรมติดตัวมาแตกําเนิดไดเกิดขึ้นหลังจากที่อินทรียเกิดขึ้นแลวนานๆ มัก

หลีกหนีประสิทธิผลของการเรียนรูไมได

2. พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู (learned behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย

ทําขึ้นหลังจากที่ไดมีการเรียนรู หรือเลียนแบบจากบุคคลอื่นในสังคม พฤติกรรมประเภทนี้อาจเรียก

อีกอยางหนึ่งวา พฤติกรรมทางสังคม สําหรับ ปรียาพร   วงศบุตรโรจน (2521 : 7, อางถึงใน ขวัญใจ 

พิมพิมล 2543 : 73) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ไดแก

2.1 พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปด (covert behavior) หมายถึง การกระทํา

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งสมองจะทําหนาที่รวบรวมและสั่งการ มีทั้งที่เปนรูปธรรม ไดแก 

การเตนของหัวใจ การบีบตัวของลําไส และที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ 

ความเชื่อ คานิยม ซึ่งมีอยูในสมองของคนไมสามารถสังเกตเห็นได

2.2 พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย (overt behavior) คือ ปฏิกิริยาของ

บุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นได ทั้งทางวาจา การกระทํา ทาทาง

ตางๆ เชน การพูด การหัวเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกตนไม พฤติกรรม

ภายนอกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของมนุษยในการที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืน และเปนสาเหตุที่

สําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในโลกใบน้ี  จึงสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือ

ปฏิกิริยาที่แสดงออกของบุคคลที่แสดงออกอยางมีจุดมุงหมาย โดยผานกระบวนการรับรู การคิด 

การตัดสินใจ แลวจึงแสดงพฤติกรรมน้ันออกมาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการณ บุคคล เวลา 

สถานที่ที่เปลี่ยนไปทั้งที่สังเกตเห็นไดชัด และที่สังเกตไดยาก สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีพฤติกรรม 

หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนที่ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดการมี

เพศสัมพันธมากขึ้น
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พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน

พฤติกรรมทางเพศ เปนพฤติกรรมที่วัยรุนแสดงออกตอเพศตรงขาม เชน การนัดพบ

เพื่อนตางเพศ โดยทั่วไปชายหญิงจะเริ่มคบกันตั้งแตอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่เริ่มสนใจเพศตรง

ขาม ตองการความรัก ตองการความเปนอิสระจากบิดามารดา จึงเริ่มมองหาเพศตรงขามที่ถูกใจเพื่อ

นําไปสูความรักและการแตงงานในอนาคต พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจะแตกตางกันตาม

สภาพแวดลอมตางๆ เชนในชนบทมีการติดตอทําความรูจักกันระหวางชายหนุมหญิงสาว มีปญหา

นอยกวาในเมือง  เพราะลักษณะของสังคมชนบทประชาชนต้ังบานเรือนใกลชิดกันและมี

ความสัมพันธตอกันตามแบบปฐมภูมิ ทําใหรูจักประวัติความเปนมาและนิสัยใจคอกันและกันดี 

ฐานะความเปนอยู อาชีพ คานิยมในชนบทยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมอยางเครงครัด โดยมาก

หญิงจะถูกอบรมใหรักนวลสงวนตัว ใหอยูกับบานเฝาเรือน ไปไหนมักมีผูใหญไปดวย ดังนั้นทําให

มีปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจึงมีนอยกวาวัยรุนในเมืองที่ไดรับอิทธิพลตางชาติ จากการ

สื่อสารที่ไรพรมแดน โดยเฉพาะในเรื่องการแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ การจับมือ การแตะตอง

รางกายกันไดอยางอิสระมากขึ้น นําไปสูโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงาย

                   พรรณพิไล ศรีอาภรณ (2537 : 40-41) กลาววา พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนโดยทั่วไป

จะเริ่มจากความพึงพอใจกันระหวางเพศตรงขาม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) การสรางมิตรภาพ   

(2) การเกิดความรัก และ  (3) การมีความสัมพันธทางเพศ  ซึ่งชายและหญิงมีความแตกตางกันใน

เรื่องเหลานี้ ผูชายอาจมีการสรางมิตรภาพแลวขามขั้นไปมีความสัมพันธทางเพศไดโดยไมมีความ

รักเขามาเกี่ยวของเลย แตผูหญิงตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน ผูหญิงตองกาวจากการสราง

สัมพันธภาพไปสูการเกิดความรัก สนใจที่จะมีความสัมพันธเพื่อความรักอันยั่งยืนแตงงานกอนจะมี

ความสัมพันธทางเพศ การที่วัยรุนชายหญิงมีความสัมพันธกัน เชน ไปเที่ยวดวยกัน จับมือถือแขน 

การโอบกอด การจูบ การเลาโลม ถึงขั้นมีเพศสัมพันธกัน มักจะเปนเพราะฝายหญิงคิดวามีความรัก

ซึ่งกันและกันจึงยอมสละใหได  แตแทจริงแลวฝายชายอาจทําไปเพียงเพื่อตองการความพึงพอใจ

ถูกใจเทานั้น โดยไมไดมีความรักหรือไมตองการรับผิดชอบเลย วิทยา นาควัชระ (2544 : 207 – 209) 

ไดแบงพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนที่อาจเกิดข้ึนไดทีละอยาง หรือหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน 

เนื่องจากความสับสนวุนวายของวัยรุนไว ดังนี้

1. พฤติกรรมทางเพศกับตนเอง (auto sexuality) วัยรุนจะใชตัวเองเปนวัตถุที่เรา

ความรูสึกทางเพศใหถึงจุดสุดยอดทางเพศได พฤติกรรมที่พบบอยๆ คือ การสําเร็จความใครดวย

ตนเอง (masturbation) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีจากการที่วัยรุนมีความฝนหรือจินตนาการทางเพศสูง

และตองการผอนคลายความรูสึกตึงเครียดเหลานั้นจึงสรางพฤติกรรมชนิดน้ีขึ้นมา โดยทั่วๆ ไป     

เราถือกันวาเปนพฤติกรรมที่ปกติในวัยรุน เปนการลดความตึงเครียดทางอารมณ แตยังมีวัยรุนอีก
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เปนจํานวนมากที่คิดวาเปนการทําใหเสียพลังงานและความจํา หรือเปนการกระทําที่เปนความผิด 

ทําใหเขาเกิดความละอายใจ แตในขณะเดียวกันก็ยังมีความตองการจะกระทําอยูอีกตอไป ยิ่งจะทํา

ใหเกิดความคับของใจมากขึ้น

2. พฤติกรรมทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (homosexuality) ในชวงที่อาจพบไดบอย คือ 

ในชวงวัยรุนตอนตน เปนชวยที่วัยรุนเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากวัตถุที่เราความรูสึกทางเพศ (erotic 

object) จากตัวเองไปหาบุคคลอื่น ในชวงนี้เพื่อนเพศเดียวกันจะเขามามีบทบาทสําคัญมาก เพราะมี

ลักษณะของความเหมือนกันไมมีอันตรายไมแปลกประหลาดวัยรุน จึงมักจะสนใจเพื่อนเพศ

เดียวกันกอน จะเห็นวามีการแบงกลุมกันเลนอยางชัดเจน ในกลุมวัยรุนชายและวัยรุนหญิงจากความ

สนิทสนมใกลชิด และมีโอกาสที่นาจะสนิทสนมมากขึ้นได จึงทําใหวัยรุนบางคนอาจจะมีจิตใจใฝ

ชอบเพศเดียวกันหรือมีพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดียวกัน ซึ่งถาหากจะอธิบายก็อาจจะอธิบาย

ไดโดยทฤษฎี Bisexuality ของซิกมันด ฟรอยด ที่วา “มนุษยทุกคนจะมีลักษณะซึ่งมีความ

ผสมผสานกันระหวางเพศของตัวเองกับเพศตรงขาม” ฉะน้ันเมื่อมีโอกาสมนุษยจึงอาจแสดง

ความชอบพอในเพศเดียวกันได แตในสิ่งเหลานี้จะกลายเปนความขัดแยงระหวางความตองการของ

ตัววัยรุนเอง กับคานิยมของสังคมที่กําหนดใหมนุษย ควรจะมีพฤติกรรมทางเพศกับมนุษยตางเพศ

เมื่อเติบโตเปนผูใหญแลวเทานั้นสวนมากวัยรุนจะผลักความรูสึกเหลานี้ใหเขาหาความรูสึกสนใจ

กับเพศตรงขามได (แตก็มีบางที่ไมสามารถผลักตัวเองใหสนใจเพศตรงขาม จึงเกิดเปนพฤติกรรมรัก

รวมเพศติดตัวตอไป)

3. พฤติกรรมทางเพศกับเพศตรงขาม (heterosexuality) วัยรุนจะเริ่มสนใจเพื่อนตาง

เพศมากในเมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย เนื่องจากมีความมั่นใจวาเปนความถูกตองตาม

สังคม เปนทางที่เขาจะแสดงความรูสึกไดอยางเปดเผย เปนการลดความคับของใจที่ตนเองเคยมี

ความรูสึกตามขอ 1 และ 2 มาแลว จึงจะเห็นวาวัยรุนจะสนใจพฤติกรรมและกิจกรรมทางเพศมาก 

อยากรู อยากเห็น อยากทดลอง พฤติกรรมที่พบบอย ๆ ไดแก การแอบอานหนังสือปกขาวแอบดู

ภาพยนตรเกี่ยวกับเซ็กซ กิจกรรมทางเพศสวนใหญของเด็กวัยนี้ คือ การกอดจูบ ลูบคลํามากกวาการ

รวมเพศ หรือแอบไปเที่ยวโสเภณีหรือแมแตการพยายามทําตัวใหเดน เพื่อใหเพศตรงขามสนใจ 

พฤติกรรมเหลาน้ีเชื่อวามาจากแรงขับทางเพศ และวัยรุนคิดวาการที่เขาแสดงเหลานั้นเปนความ

ถูกตองที่สุดแลว ถาเราเขาใจกลไกทางเพศในเด็กวัยรุนแลว เราจะอธิบายพฤติกรรมที่วัยรุนแสดง

ออกมาได เชน การสําเร็จความใครดวยตนเองในวัยรุนหรือพฤติกรรมรักรวมเพศ (ทั้งที่แสดงออก

และ/หรือมีความรูสึกที่ตองเก็บกดเอาไว) ในวัยรุนตอนตนหรือพฤติกรรมอยากเดนใน                     

กลุมเพื่อนและแสดงความสนใจทางเพศอยางมาก ๆ ในวัยรุนตอนปลาย นอกจากนี้ บรูคสกันและ          
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ฟรัสเทน - เบอรก (Brooks – Gunn and Furstenberg 1990 : 245-248, อางถึงใน ธาดา  ลีเกษม                

2545 : 44) ไดแบงปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนแตกตางกัน ดังนี้

3.1 ปจจัยทางดานชีวภาพ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนจะไดรับอิทธิพลจาก

ฮอรโมนเพศ โดยมีปจจัยทางดานสังคม เปนตัวกระตุนในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศและ

การมีเพศสัมพันธ

3.2 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก คานิยมในเรื่องเพศของบิดามารดา ความสัมพันธใน

ครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเร่ืองเพศ สิ่งเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอการมี

เพศสัมพันธที่เร็วหรือชาของวัยรุน

3.3 ปจจัยของกลุมเพื่อน โดยเฉพาะบรรทัดฐานในเร่ืองเพศของกลุมเพื่อน จะมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนอยางมาก

3.4 ปจจัยดานการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดี และมีระดับการศึกษาต่ํา 

จะมีเพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่มีผลการเรียนดีและยังคงเรียนอยู และโดยมากจะเปนผูที่มีฐานะไมดี

ดวย ถึงแมวาวัยรุน เปนวัยที่เตรียมตัวจะพึ่งตนเองและเปนอิสระ แตในขณะเดียวกันก็ยังตองการ

ไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากบิดามารดาโดยเฉพาะในเรื่องเพศ ถาไมเขาใจและไมยอมรับ

หรือหาทางออกในทางที่เหมาะสม อาจเกิดความยุงยากมากระหวางวัยรุนกับบิดามารดาแรงผลักดัน

ทางเพศซึ่งถูกกระตุนโดยฮอรโมนเพศจะรุนแรงจนยากจะเก็บกดได ความรูสึกทางเพศจึงออกไปสู

บุคคลภายนอกครอบครัว มีความรักความตองการทางเพศจะเขาไปแทนที่การยึดติดกับบิดามารดา 

ความผูกพันแนนแฟนทางจิตใจ มักจะรวมเปนสิ่งเปนสิ่งเดียวกันกับความใกลชิดทางรางกายและ

ทางเพศ (สุวัทนา อารีพรรค และคณะ 2534 : 606)

ความสัมพันธระหวางเพศ

ความสัมพันธระหวางเพศ หมายถึง การที่ชายหญิงมีปฏิกิริยาตอกันหรือมารวมกันทํา

กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ซึ่งความสัมพันธน้ีอาจเร่ิมตนจากการพบปะ ติดตอ พูดคุยกันอยางธรรมดา

จนกระทั่งมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งถึงขั้นมีเพศสัมพันธ (sexual intercourse) ก็ได ซึ่งการคบหา

สมาคมของมนุษยนั้นเปนเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันอยู แมจะมิไดมีจุดมุงหมายไปสูการมีเพศสัมพันธ 

เพราะมนุษยชอบอยูรวมเปนกลุมมีการติดตอสัมพันธกันทั้งในระหวางตางเพศและระหวางเพศ

เดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัยและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยู

ในสงัคมไดอยางปกติสุข
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ความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพศ

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ (2543 : 78) ไดสรุปความสําคัญหรือความจําเปนที่ตองมี

ความสัมพันธระหวางเพศ ไวดังตอไปนี้

1. เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตวิทยา กลาวคือ การมีความสัมพันธระหวาง

เพศจะชวยใหบังเกิดความพึงพอใจเพราะชดเชยในสิ่งที่ตนขาด

2. เพื่อตอบสนองความตองการทางดานชีวภาพ กลาวคือ ความสัมพันธระหวางเพศจะ

เปนจุดเริ่มตนของการนําไปสูการขยายพันธุ เพื่อรักษาเผาพันธุของตนไว

3. เพื่อตอบสนองความตองการทางดานสังคม กลาวคือ มนุษยเปนสัตวสังคมดังนั้น

มนุษยจึงตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดไว จึงจะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข ความสัมพันธระหวางเพศเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งที่ถูกกําหนดโดยสังคม ดังนั้นสมาชิก

ของสังคมนั้นจึง จําเปนตองยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

      ภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระหวางเพศ

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ (2543 :80) ไดสรุปภาวะเงื่อนไขที่มีสวนสนับสนุนใหเกิด

ความสัมพันธระหวางเพศไว 5 ประการ ไดแก

1. อิทธิพลจากตอมไรทอในรางกาย  ถาตอมไรทอทํางานผิดปกติ  หรือไมมี

ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลใหพัฒนาการทางเพศดําเนินไปอยางลาชา โดยเฉพาะถาตอมเพศ ตอมใต

สมอง และตอมไทรอยดมีความบกพรองก็มีผลโดยตรงตอการตอบสนองทางเพศ

2. อิทธิพลทางสังคม เปนภาระที่สําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดรูปแบบการตอบสนอง

ทางเพศ สังคมโดยทั่วไปมุงหวังที่จะใหเพศหญิงอยูในกรอบแหงวัฒนธรรมอยางเครงครัดกวาเพศ

ชาย หญิงจึงตองรักนวลสงวนตัวถึงจะเกิดความตองการ หรือแรงจูงใจที่จะมีความสัมพันธกับเพศ

ตรงขามตองระงับหรือเก็บกดความรูสึกน้ันไว ไมแสดงออกอยางชัดเจนและรุนแรงเหมือนเพศชาย

3. สื่อสารมวลชน ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ นับไดวามี

สวนเรงเราใหวัยรุนไดเรียนรูการปรับปรุงบทบาททางเพศของเขา โดยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือ

ลอกเลียนบทบาทของผูที่เขานิยมยกยอง (identification) เชน นักรอง ดาราภาพยนตร เปนตน

4. อายุของการมีวุฒิภาวะทางเพศ วุฒิภาวะทางเพศจะเปนตัวเรงใหวัยรุนเกิดความ

สนใจเพศตรงขาม เด็กที่ยางเขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศเร็วกวา ยอมมีความสัมพันธระหวางเพศ

กอนผูที่ยางเขาสูวุฒิภาวะทางเพศชา

5. โอกาสในการเรียนรูความสัมพันธระหวางเพศ “โอกาส” เปนภาวะที่สําคัญอยาง

หนึ่ง เด็กที่มีเพื่อนตางเพศมากอยางเพียงพอและเหมาะสม ยอมมีโอกาสดีกวาเด็กที่มีเพื่อนตางเพศ

ไมกี่คน หรือเด็กที่ไดรับการสนับสนุนและไดรับขอเสนอแนะที่ดีจากพอแมหรือผูปกครอง ก็ยอมมี
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โอกาสในการเรียนรูที่จะปรับตัวและแกปญหาตาง ๆ ไดดีกวาเมื่อเริ่มมีความสัมพันธระหวางเพศ 

ความพึงพอใจในเพศตรงขามก็มักจะเกิดขึ้นตามมาเสมอ ซึ่งจัดวาเปนความรูสึกหรืออารมณทาง

เพศที่สําคัญมากสําหรับวัยรุน เพราะเปนประสบการณใหมของชีวิต และหนุมสาวจํานวนไมนอยที่

เกิดความเขาใจผิดคิดวา ความพึงพอใจคือความรัก ทั้งๆที่ความพึงพอใจและความรักนั้นแตกตางกัน

มาก การมีความรักและความสัมพันธทางเพศมิไดขึ้นอยูกับสัญชาตญาณ แตเปนการพัฒนาตาม

ขั้นตอนที่เกิดจากกลไกทางสมองและปฏิสัมพันธที่เกี่ยวของ ( IDRC 1990 : 136-137, อางถึงใน 

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543 : 24) ดังตอไปน้ี

5.1 การเกี้ยวพาราสี (courtship) เปนการแสวงหาบุคคลซึ่งตรงกับที่เขาและเธอ

มุงหวังไวใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได โดยในระยะแรกๆจะเปนการเลือกบุคคลที่ตนพอใจ 

จนกระทั่งถึงระดับที่ตนคิดวาจะเลือกเปนคูครอง ซึ่งในสมัยปจจุบันหนุมสาวจะมีเสรีภาพในการ

เลือกคูครองมากขึ้น การเกี้ยวพาราสีจึงขึ้นอยูกับความรัก ความเสนหา และความถูกใจแบบหนุม

สาว

5.2 การนัดหมาย (dating) คือ การที่บุคคลสองคนนัดที่พบปะกันเปนการพักผอน

หยอนใจเพื่อความเพลิดเพลินในระยะเวลาสั้น เมื่อหมดชวงเวลานั้นทั้งสองฝายก็ไมมีพันธะผูกพัน

ตอกัน

5.3 การไปมาหาสูเปนประจํา (going steady) เปนการเปลี่ยนแปลงจากการนัดหมาย

กับหลายๆ คน มาเปนการพบปะกับคนเพียงคนเดียวดวยกันเปนประจํา แสดงถึงความชอบพอตอ

กัน หรือมีขอผูกพันมากกวานั้น และบางครั้งอาจไมถึงกับเปนความรัก

5.4 การหม้ัน (engagement) เปนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองปรารถนาที่จะแตงงาน

อยูรวมกันในอนาคต ชวยใหหนุมสาวติดตอกันอยางใกลชิดสนิทสนม โดยไมตองเกรงกลัวคําครหา

ใดๆ ปจจุบันการหมั้นหมายที่จัดเปนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีอาจลดนอยลงไปเนื่องจาก

หนุมสาวสามารถอยูใกลชิดและไปมาหาสูกันไดสะดวก โดยไมตองทําพิธีหมั่นหมายเปนที่ยอมรับ

กันมากขึ้น

5.5 การสมรสหรือการแตงงาน (marriage) เปนสิ่งที่หนุมสาวที่รักและปรารถนาจะ

อยูดวยกัน ไดกระทํากันเปนพิธีประกาศใหสังคมไดรับรูอยางเปนทางการวาจะอยูดวยกันฉันทสามี

ภรรยา เปนสิ่งที่ชายหญิงมีความสัมพันธทางเพศในรูปแบบที่สังคมยอมรับ

พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น จัดลําดับจากพฤติกรรมที่นอยที่สุด ไปยังพฤติกรรมที่

มากที่สุดของความสัมพันธระหวางชายและหญิง มี 8 ลักษณะ (Muuss 1996 : 236-238, อางถึงใน 

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543 : 57) ไดแก ไมมีการถูกเนื้อตองตัวกัน มีการจูบที่หนาผากหรือหอม

แกมเบาๆตอนลากลับ มีการโอบกอดและการจูบเล็กๆนอยๆ แตบอยครั้ง มีการโอบกอดและจูบที่
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ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น มีการกอดรัด (ในระดับทอนบนของรางกาย) มีการกอดรัดอยางหนักหนวง มีการ

สําเรจ็ความใครใหกนัและกัน และมีเพศสัมพันธกนัในที่สุด

แนวคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ

วัยรุน เปนวัยที่ไดรับอิทธิพลจากฮอรโมนทางเพศมากที่สุด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมไปถึงความรูสึกหรือความปรารถนาทางเพศจะเกิดขึ้นไดงาย

และรวดเร็ว เมื่อมีสิ่งมายั่วยุอารมณทางเพศซึ่งอาจไมเกี่ยวของกับความรักเลย เชน การคิดฝน การ

จินตนาการ การไดเห็นรูปภาพ หรือการไดยินเสียงหัวเราะของเพศตรงขาม (Sasse 1994 :371) ใน

ระยะนี้ความคิดฝนทางเพศจะเกิดขึ้นบอยและเกิดอยางกะทันหัน อันเปนผลทําใหมีแรงขับทางเพศ 

(sex drive) ที่รุนแรง ทําใหเขาตองระบายเพื่อผอนคลายความตึงเครียดทางเพศในชวงแรกอาจ

ระบายในรูปของความฝนที่เรียกวา “ฝนเปยก” คือ การหลั่งอสุจิขณะหลับ การสําเร็จความใครดวย

ตัวเอง ในเวลาตอมาแรงผลักดันทางเพศในวัยน้ีจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามดวย

ความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง สวนเพศหญิงจะเร่ิมสนใจเร่ืองเพศและเพศตรงขาม

เชนเดียวกับเพศชาย โดยการพยายามทําตัวใหเปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขามหรือหลงรัก

ผูชายสักคนมากกวาจะเปนไปในทางดานการทดลองมีเพศสัมพันธ วัยรุนหญิงโดยทั่วไปจะมีความ

ต่ืนตัวทางเพศชากวาวัยรุนชาย และความตองการที่จะบรรลุความสุขสุดยอดทางเพศก็มีความ

รุนแรงนอยกวา ในขณะที่เพศชายแทบทุกคนเคยสําเร็จความใครดวยตนเอง เพศหญิงจะสําเร็จความ

ใครเพียงรอยละ30-34 หรือกระทําหลังจากมีคูรวมเพศแลว (สุวัทนา อารีพรรค และ อเนก                       

อารีพรรค 2528:30-32) และอาจเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเขามา มี

อิสรเสรีในเร่ืองเพศมากขึ้น มีการจับมือหรือถูกเน้ือตองตัวกันระหวางหนุมสาว กระทําไดอยาง

เปดเผยมากขึ้น จึงมีแนวโนมนําไปสูการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนได วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ 

(2537 : 53) ไดกลาวไววา สําหรับสังคมไทยมีคานิยมที่ไมสนับสนุนหรือสงเสริมใหคนในสังคม

พูดคุยหรือกลาวถึงในเร่ืองเพศอยางเปดเผย โดยสังคมมักจะกําหนดวาเร่ืองเพศเปนเรื่องสกปรก 

หยาบชา เรื่องต่ํา พูดถึงไมได โดยเฉพาะฝายหญิงสังคมไทยมีทัศนคติและการอบรมในเรื่องเพศที่

เขมงวดมาก มีกฎเกณฑและระเบียบเครงครัดโดยมีคานิยมยกยองผูหญิงที่เปนกุลสตรีจะตองรักนวล

สงวนตัว รูจักงานบานงานเรือน ไมคบหาผูชาย การรูจักกับเพศตรงขามนั้นอยูภายใตความดูแลของ

บิดามารดาหรือผูควบคุม ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็มีคานิยมยกยองใหเพศชายเปนใหญกวาเพศ

หญิง และเพศชายสามารถมีประสบการณทางเพศไดทั้งกอนและหลังสมรส โดยไมถือเปนเร่ือง

เสียหาย ดังนั้นในการติดตอทําความรูจักกับเพศตรงขามในอดีต บิดามารดาจะพยายามเขามามีสวน

ดวยไมวาหญิงหรือชาย โดยเฉพาะถาเปนหญิงก็ไมใหไปกับชายตามลําพัง หญิงไมมีสิทธิ์ที่จะไปรัก

ใครชอบใครหรือ เกี้ยวพาราสีกับชายคนใดกอน เพราะถือเปนเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอยางรายแรง นา
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อับอายและเปนที่ ติฉินนินทา ทําใหโอกาสที่ชายหญิงจะปลอยตัวปลอยใจมีเพศสัมพันธกอนสมรส

จึงมีนอย อยางไรก็ตาม อัณณพ ชูบํารุง (2542 : 66-67) ไดนําเสนอวาความคิดเหลานี้เริ่มเปลี่ยนไป

โดยในปจจุบันนี้มีความคิดไปไกลถึงขนาดที่วาเมื่อความตองการทางเพศมีกําลังแรงก็ไมควรกดดัน

หรือมีการหามปราม ควรเปดโอกาสใหแสวงหาความสุขใหเต็มที่ โดยไมตองคํานึงถึงศีลธรรมใด ๆ 

คือใหมีอิสระในเร่ืองน้ีจนสุดโตงไปเลย ความคิดเชนน้ีไดมีการนําไปปฏิบัติในหมูชนตาง ๆ

มากมาย ถึงขนาดมีการแลกคูนอนกันแตผลของการปลอยตัวตามใจตนเองจนไมมีขอบเขตเชนนี้ทํา

ใหเกิดปญหาตาง  ๆ  ตามมา  น่ันคือการทําใหเกิดโรคนานาชนิด  โดยเฉพาะโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธที่สําคัญหรือโรคเอดส (HIV)ซึ่งทําลายชีวิตของผูคนลงไปมากและเปนเรื่องที่ยากแก

การแกไข นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความเสื่อมทรามในทางสังคมอีกดวย ในทางวิชาการนั้นถือวา

หากคูใดสนองความตองการทางเพศใหแกกันและกันโดยมีความรักใครชอบพอกันก็ไมถือเปน

ความผิด แตหากมีการขมขืนจิตใจกัน ไมมีความรักตอกันและนําไปสูอันตรายแกฝายหนึ่งฝายใดก็

ถือวาเปนความผิด ดังน้ัน การขมขืนกระทําชําเรา (forcible rape) การคุกคามทางเพศ  (sexual 

harassment)  จึงเปนการกระทําที่ผิดและสามารถดําเนินคดีทางกฎหมายได

สาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนสมรส

วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ (2537:27) ไดเสนอสาเหตุของการที่คนเรานิยมการมี

เพศสัมพันธกอนสมรสอาจจะเน่ืองมาจาก

1. เปนการสนองเพื่อความปรารถนาทางเพศ และสนองความพอใจทางดานรางกาย

และจิตใจ เพื่อความสนุกสนาน

2. เปนการพิสูจนวามีความสามารถทางเพศ ไมเปนผูผิดปกติในเรื่องเพศ

3. เปนการเตรียมตัวกอนเขาสูภาวะการสมรส หรือเปนการปรับความตองการทางเพศ

ของทั้งสองฝายใหเขากันได

                 4. เปนการผูกมัดฝายตรงขามหรือสําหรับผูหญิง บางครั้งเปนเพราะความรักตอเพศ 

ตรงขาม

5. เปนการทําตามความนิยมของสังคมในปจจุบัน 

วิทยา นาควัชระ (2544 : 33-34) ไดกลาวถึงสาเหตุที่วัยรุนมีเพศสัมพันธกอนแตงงานไว

ดังน้ี

1. วัยรุนชอบทดลอง อยากรูอยากเห็น ดังน้ันจึงมีพฤติกรรมเพศสัมพันธกอนการ

แตงงานของวัยรุน

2. วัยรุนคิดวาเปนแฟชั่น เมื่อคบกันเปนแฟนกันก็มีไดเสียกัน ยิ่งไปกวานั้นบางคนยัง

บอกดวยวา “ไมเห็นวาเสียหายอะไร”
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3. วัยรุนอยากไดความรูสึกเปนเจาของกันและกัน ซึ่งเกิดไดทั้งชายและหญิง แต

หลังจากมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานกันแลวความรูสึกวาจะเปนเจาของซึ่งกันและกันมีไดจริง

หรือไมมีกไ็ด

4. วัยรุนรูสึกวาตนเองมีคาเปนท่ีตองการของอีกฝายหน่ึง

5. วัยรุนมีแรงผลักดันจากฮอรโมน และสัญชาติญาณของการสืบพันธุ

เหตุผลท้ังที่สนับสนุนและตอตานการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส

คินเซย (Kinsey 1975, อางถึงใน หทัยรัตน กิจบํารุง 2546 : 24-25) ไดศึกษาพฤติกรรม

ทางเพศของวัยรุนชายหญิง และไดสรุปถึงเหตุผลทั้งที่สนับสนุนและตอตานการมีเพศสัมพันธกอน

การสมรส ดังนี้

เหตุผลในการสนับสนุนใหมีเพศสัมพันธกอนสมรส คือ

1. ชวยปลดปลอยความตองการทางเพศ

2. เปนแหลงหาความรื่นรมยทั้งทางรางกายและจิตใจ

3. ชวยพัฒนาความสามารถในการปรับอารมณใหเขากับคนอื่นๆ ได

4. ชวยพัฒนาความสามารถในการปรับอารมณและรางกายใหเขากับคูสมรสไดดีขึ้น

5. ความลมเหลวของการมีเพศสัมพันธกอนสมรสนั้นใหความสูญเสียทางสังคมนอย

กวาความลมเหลวหลังการสมรส

6. ประสบการณทางเพศของชายและหญิงอาจจะชวยปองกันพฤติกรรมรักรวมเพศได

สวนสาเหตุที่ตอตานการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส คือ

1. อาจทําใหตั้งครรภนอกสมรส

2. อาจทําใหเกิดการติดโรคได

3. การตั้งครรภกอนการสมรสนําไปสูการสมรสแบบจํายอม

4. ความรูสึกผิดที่ไดสูญเสียพรหมจรรยไป

5. ความรูสึกละอาย กลัวการไมยอมรับของสังคม อาจทําใหถูกดูหมิ่นวาใจงาย

6. เกิดความรูสึกกลัววาคนที่มีเพศสัมพันธดวยจะไมยอมสมรสดวย

7. เปนการกระทําที่ผิดศีลธรรม

สรุปไดวา ปจจุบันพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในประเทศไทย เริ่มเห็นเดนชัดกวาแต

กอนเพราะการยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาติในวัยรุนหยอนยานลง เนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมจาก

ประเทศอื่นๆ เขามาในประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลแกวัยรุน เชน มีการแตงกายอิสระ คบ

เพื่อนตางเพศไดอิสระและใกลชิดสนิทสนมกันงาย ประกอบกับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายนอก 

ทั้งดานขาวสาร ภาพยนตร วิดีทัศน อินเตอรเน็ต รวมทั้งสถานเริงรมยมีมากทําใหวัยรุนขาดความ              
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ยั้งคิด ปลอยตัวปลอยใจใหเปนไปตามความปรารถนาของธรรมชาติ ลืมคิดถึงความพรอมของ

ตนเองดานเศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหวัยรุนที่เริ่มมีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศมักจะมีความคิด

ที่แตกตางกันออกไป โดยวัยรุนหญิงนั้นมีความตองการเพียงอยากใกลชิดสนิทสนมรูสึกอบอุนที่อยู

ใกลชิด ตองการสัมผัสที่นุมนวล ออนโยน โดยไมมีความตองการถึงขั้นมีเพศสัมพันธ แตวัยรุนชาย

มีอิทธิพลของฮอรโมนเพศที่รุนแรง ทําใหความสนใจมีความตองการทางเพศหรืออารมณทางเพศ

สูงและถูกกระตุนไดงาย ยิ่งถามีโอกาสสัมผัสทางกายจะยิ่งกระตุนความตองการทางเพศจนถึงกับ

ตองการมีเพศสัมพันธดวยเสมอ โดยฝายชายมักจะคิดวาการที่ฝายหญิง ยินยอมใหมีการสัมผัสถูก

เนื้อตองตัว เชนนี้เพราะยินยอมพรอมใจและคงยินยอมไดมากกวานั้นถึงขั้นยอมมีเพศสัมพันธกัน 

(พนม เกตุมาน 2538 : 115) ซึ่งพฤติกรรมที่เพศชายแสดงออกเพียงเพื่อสนองความตองการ ความ

พอใจของตนโดยปราศจากพื้นฐานของความรัก และการยกยองใหเกียรติ ซึ่งผลเสียจากพฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนน้ันคือ ทําใหเกิดปญหามากมายตามมา เชน ปญหาการติดเชื้อ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การเรียนตกต่าํอาจตองออกจากสถานศึกษา การตั้งครรภไมพึง

ประสงค และการทําแทง เปนตน

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธ

ในเร่ืองของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศน้ัน มีทฤษฎีที่อธิบายการเกิด

พฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศ มีหลายทฤษฎีดวยกัน ในที่นีจ้ะขอกลาวถึง ทฤษฎีระบบ ดังน้ี

ทฤษฎีระบบเพศสัมพันธ (The Sexual System )

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของแอบแรมสัน (Abramson 1983 : 51-53,         

อางถึงใน ศรีภัทรา จาริยวงศ 2539 : 21-23) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานที่วาการแสดงออกทางเพศ (sexual 

expression) จะถูกควบคุมโดยกลไกลเชิงสมมติที่เรียกวา โครงสรางทางสติปญญา (cognitive 

system) โครงสรางทางสติปญญาน้ีเปรียบเสมือนแหลงที่สะสมอารมณ ความรูสึก  และ

ประสบการณของบุคคลที่ไดรับมาจากแหลงตางๆ เชน ครอบครัว ประสบการณของตนเองเปนตน 

ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับบทบาททางเพศ และหนาที่ควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองเกี่ยวกับ

เร่ืองเพศของตนเองในปจจุบัน

ทฤษฎีระบบเพศสัมพันธ ไดมีขอเสนอวา โครงสรางทางสติปญญาเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมทางเพศท้ังหมด ซึ่งมีการพัฒนามาจากปจจัย 4 ดาน คือ

1.1 วุฒิภาวะ(maturation) คือ ขบวนการเติบโตของรางกาย สติปญญา บุคลิกภาพ 

จิตใจ อารมณ เพ่ือพัฒนาจากเด็กไปสูความเปนผูใหญ และสงผลเห็นชัดเจน เม่ือเด็กเร่ิมเขาสูวัยรุน

1.2 บรรทัดฐานทางสังคม (social norm) เปนกฎเกณฑทางสังคม เด็กไมไดเรียนรู

จากบิดามารดาอยางเดียวแตไดเรียนรูจากสังคม ไดแก กลุมเพื่อนซึ่งการยอมรับจากกลุมเพื่อนจะมี
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อิทธิพลตอความคิด และการกระทําของวัยรุนเปนอยางมาก นอกจากเพื่อนแลวเด็กยังเรียนรูไดจาก

สื่อมวลชน เชน ภาพยนตร หนังสือ วีดิทัศน อินเตอรเนต เปนตน รวมถึงศาสนา วัฒนธรรมของแต

ละทองถิ่น และองคกรชุมชนตางๆ ดวย

1.3 มาตรฐานของบิดามารดา (parental standard) อิทธิพลของการเลี้ยงดู คานิยม

ของบิดามารดาเก่ียวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติในเรื่องเพศทั้งทางตรงและทางออม

1.4 ประสบการณทางเพศในอดีต (previous sexual experience) คือ สิ่งที่ตกคางอยู

ภายในโครงสรางการรับรู กอตัวเปนหลักในการปฏิบัติซึ่งจะกําหนดวา จะรับรูและจดจําเปนหลัก

ในการประพฤติทางเพศ (code of conduct) เชน เด็กผูหญิงจะเรียนรูเรื่องหามการมีเพศสัมพันธและ

จะถูกลงโทษถาประพฤติฝาฝนระเบียบ เปนตน

       แอบแรมสัน (Abramson 1983:49-60, อางถึงใน ศรีภัทรา จาริยวงศ 2539 : 21-23) 

ไดกลาวถึงสิ่งกระตุนในเรื่องเพศ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางความเพียงพอใหเกิดการแสดงออก

ของพฤติกรรมทางเพศ และแบงสิ่งกระตุนออกเปน 4 ประเภท ไดแก

1. เหตุการณที่กระตุนการหลั่งของฮอรโมนเพศ (endrocrinological stimulus 

event) อิทธิพลอันเน่ืองมาจากฮอรโมนเพศ

2. สิ่งกระตุนทางสรีรภาพ (physiological stimulus) อิทธิพลอันเนื่องมาจากระบบ

ประสาทสวนกลาง และระบบประสาทอัตโนมัติ

3. สิ่งเราที่เปนเงื่อนไขและสิ่งเราที่ไมเปนเงื่อนไข (condition and uncondition

stimulus) ประกอบดวยสิ่งกระตุนที่มีบุคคลหรือสิ่งที่เปนตัวแทนเขามาเกี่ยวของ เชน การแตงกาย

ดวยเสื้อผาท่ียั่วยวน การดูภาพโป หรือการไดรับกระตุนโดยตรงจากคนรัก

4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (situational parameters) เปนอิทธิพลจากตัวแปร

ภายนอกหรือสิ่งแวดลอม เชน ยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล บรรยากาศที่เปนใจ หรืออยูในกลุมที่มั่วสุม

เร่ืองเพศเปนตน

นอกจากน้ี แอบแรมสัน (Abramson 1983 :49-60, อางถึงใน ศรีภัทรา จาริยวงศ 

2539 : 21-23) ไดอธิบายถึงระบบเพศสัมพันธไววา โครงสรางทางสติปญญาเปนผลมาจากการ

สะสมประสบการณในอดีตที่ผานมา ไดแก วุฒิภาวะ มาตรฐานของผูปกครอง บรรทัดฐานทาง

สังคมและประสบการณทางเพศที่ไดรับมากอน กอตัวเปนหลักปฏิบัติแหงความประพฤติทางเพศ 

ซึ่งโครงสรางทางสติปญญาที่ถูกสรางขึ้นน้ีเปนสิ่งที่คอยควบคุมเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ

ทั้งหมดและเมื่อมีสิ่งตางๆมากระตุนในเรื่องเพศใหบุคคลแสดงออกดานเพศจะเหมาะสมหรือไมก็

ตามพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกนั้น จะสงผลยอนเขาสูระบบกลายเปนประสบการณของคนผูนั้น

ตอไป ซึ่งสามารถอธิบายการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไดวาการที่วัยรุนไดรับการอบรมสั่งสอนจาก
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บิดามารดาในเรื่องตางๆ รวมทั้งเรื่องเพศมาตั้งแตเด็ก เมื่อเติบโตขึ้น และมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น รวมทั้ง

มีการเรียนรูจากบรรทัดฐานทางสังคมจากเพื่อนหรือจากสื่อมวลชน สิ่งเหลานี้ลวนสั่งสมอยูในตัว

ของวัยรุนและพัฒนาขึ้นกอตัวเปนบุคลิกภาพสวนตัว ซึ่งจะสงผลพฤติกรรมตางๆรวมทั้งพฤติกรรม

ทางเพศดวย เมื่อวัยรุนไดรับสิ่งกระตุนในเร่ืองเพศ ไดแก ฮอรโมนเพศในรางกาย การไดเห็น

สถานการณตางๆที่กระตุนอารมณเพศ ไดแก การดูโทรทัศน วิดีทัศน ที่มีภาพการแตงกายที่ยั่วยุ

อารมณเพศ การกอดจูบ การรวมเพศและอยูในสภาพแวดลอมที่มีการดื่มสุรา สถานเริงรมย อยูใน

บรรยากาศที่เปนใจ สิ่งเหลานี้ลวนแตสงผลใหวัยรุนมีการแสดงออกทางเพศได อาจจะเหมาะสม

หรือไมก็ตามขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่วัยรุนเขาไปมีสวนรวม

                 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเพศสัมพันธมีขอเสนอแนะวา โครงสรางทางสติปญญาของ

บุคคลเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องเพศสัมพันธทั้งหมด อีกทั้งเปน

หลักยึดเหนี่ยวภายในจิตสํานึกของบุคคล และสามารถที่จะแสดงออกมาในวิถีการดําเนินชีวิตใน

ลักษณะของความรู ความเชื่อ เจตคติ คานิยม เกี่ยวกับเรื่องเพศเหลานั้น

แนวคิดที่เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน

คําวา “พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ” ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้

      ณิฐินันท วิชัยรัมย (2545:8-9) ใหความหมายของ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

วาหมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมการปฏิบัตขิองนักเรียนกับเพศตรงขาม ที่มีผลหรือโอกาสที่จะ

ทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ใน 6 ดาน คือ การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศ

และการดื่มของมึนเมา การเที่ยวสถานเริงรมยและสถานที่พักผอนหยอนใจ การเปดรับขาวสารจาก

สื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว การ

อยูกับเพศตรงขามตามลําพัง และการแตงกายที่ลอแหลม

    อรอุษา จันทรวิรุจ (2544 :13-14) ใหความหมายของ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวาหมายถึง 

การกระทําหรือการปฏิบัติของนักเรียนที่กระทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประกอบดวย

พฤติกรรม 4 ดาน คือ การด่ืมสุราหรือของมึนเมา การอานหนังสือที่กระตุนอารมณเพศ การดู

วิดีทัศน/ภาพยนตร/อินเตอรเนตที่กระตุนอารมณทางเพศ การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงใน

เชิงชูสาว และการเที่ยวสถานเริงรมย

                วิภาดา เอี่ยมแยม (2548:บทคัดยอ ) ทําการศึกษาเรื่องการมีเพศสัมพันธขามคืนของวัยรุน

ในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ วัยรุนอายุ 20-25 ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา การไปเที่ยงกลางคืนเปนกระบวนการที่นาํกลุมตัวอยางไปสูการมีเพศสัมพันธมากที่สุด ปจจัย

เสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงมี 4 ดานคือ 1) การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณ
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ทางเพศ  2) การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  3) การเที่ยวสถานเริงรมยหรือสถานที่เสี่ยง  และ4) 

การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม   มีรายละเอียดดังนี้

1.การเปดรับสื่อท่ีกระตุนอารมณเพศ

   ปจจุบันสื่อมวลชนนับวันยิ่งจะมีอิทธิพล และทวีความสําคัญในกระบวนการถายทอด

ทางสังคม (socialization process) มากขึ้น ในยุคโลกาภิวัฒนที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารพัฒนาไป

อยางรวดเร็วและทั่วถึง สื่อมวลชนจึงไดเขามาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของบุคคลและมีบทบาทใน

การถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้นเปนลําดับ ไดแก วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร วีดีทัศน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร และอินเตอรเน็ต ปจจุบันนักวิชาการแขนงตางๆ เร่ิมมีความหวงใยวา

สื่อมวลชนดังกลาว จะมีอิทธิพลตอเยาวชนไปในทางที่ไมพึงปรารถนา และอาจทําใหเกิดปญหาที่

ยากแกการแกไข เพราะการที่เด็กไดรับรูรับฟงเปนประจําจะคอยๆ ซึมซับ (assimilation) รับเอาไว

ในตนเอง (internalization) จนเปนแนวความคิด ความเชื่อ คานิยม หรือเปนแบบแผนแหงการ

ประพฤติปฏิบัติ จากการศึกษาของพิชิต พิทักษเทพสมบัติ และคนอ่ืนๆ (2532:190) พบวา 

สื่อมวลชนที่เยาวชนสวนใหญใชบริการทุกวัน คือ โทรทัศน รองลงมาไดแก วิทยุและหนังสือพิมพ 

ตามลําดับและจากการศึกษาของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2529:190 ) พบวา เยาวชน

ไทยอายุ 10-15 ป ดูโทรทัศนโดยเฉลี่ยวันละ 25 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาเยาวชน

ในตางประเทศ ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “สื่อ..สรางสรรคหรือทําลายเด็ก” 

ของเครือขายองคกรเพื่อพัฒนาเด็กไทย 25 องคกร (เพ็ญจันทร ชูประภาพรรณ 2545:1-3) พบวา 

เยาวชนไทยอายุ 13-18 ป ดูโทรทัศนเฉลี่ยวันธรรมดา 3.3 ชั่วโมง วันหยุดเฉลี่ย 4.9 ชั่วโมง โดย

รายการที่ชอบดูมากที่สุด คือ ละครหรือภาพยนตร รอยละ 32.2 สําหรับบทบาทของสื่อมวลชนใน

เร่ืองเพศ พบวา สามารถจําแนกตามวัตถุประสงคในการเผยแพรความคิด ความเชื่อ คานิยมและแบบ

แผนทางเพศ แบงไดเปน 2 กลุมดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภทที่มีวัตถุประสงคเผยแพรเร่ืองเพศโดยตรง ไดแก ภาพยนตร

ประเภทเอกซ อาร หรือวิดีโอโป (ลามก) และหนังสือโปประเภทตางๆ (pornography) เปนตน

2. สื่อมวลชน ประเภทเผยแพรในเร่ืองเพศทางออม ไดแก สื่อมวลชนที่ตองการ

เผยแพรเนื้อหาขอมูล สาระอื่นๆ เชน ความบันเทิงในภาพยนตร ในละครโทรทัศน ในหนังสือตางๆ

ที่มีเร่ืองเพศแฝงอยู ไดแก การแสดงความรักระหวางเพศ การเจาชู การแยงแฟนหรือสามีภรรยา  

การไปเที่ยวหรือมั่วสุมในสถานบันเทิงเริงรมย การแตงกายเพื่อดึงดูดความสนใจเพศตรงขาม ใน

เพศชายการรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศไดดีที่สุดคือ การดูการรวมประเวณีระหวางชายหญิง ใน  

เพศหญิงการรับสื่อที่กระตุนอารมณไดมากที่สุด คือการอานหนังสือประเภทเกี่ยวกับบทพิศวาสของ

ตัวเอกในเร่ือง รองลงมาคือ การมองดูผูชายโดยเฉพาะชายที่ตนฝงใจ หรือดูบทรักในภาพยนตร  
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เปนตน (จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543:82-83) แมแตการโฆษณาสินคาในสื่อประเภทตางๆ อาจจะมี

การแสดงออกเกี่ยวกับกามารมณ เชน การแสดงใหเห็นสัดสวนรางกายในรมผา การแสดงความรัก

ใครหรือเลาโลมระหวางชายหญิง การแสดงทาทีที่ยั่วยุกามารมณ โดยใชสายตา มือ ปากทาเตนที่

ยั่วยวน และการใชคําพูดที่เปดเผยหรือมีความหมายไปในทางที่ยั่วยุกามารมณ ประกอบกับวัยรุน

เปนวัยซึ่งมีความอยากรูอยากเห็น อยากลองประสบการณใหม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุน อาจนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมได (ปาริฉัตร มั่นคง 2534:13) ดังมีผู

ศึกษาวิจัยไว ดังนี้

     ดารณี จงอุดมการณ (2537 : 19) สรุปวา มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย อาจเปนเพราะการหลั่งไหลเขามาของ

วัฒนธรรมตะวันตก ผานทางสื่อสารมวลชน เชน วารสาร นิยตสาร ภาพยนตร วีดีทัศน และ

อินเตอรเน็ต เด็กจึงซึมซับคานิยมทางเพศท่ีผิดแผกแตกตางไปจากอดีต

    ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่อิทธิพลตอพฤติกรรมทาง

เพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี จากกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน600 คน พบวา การไป

เที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือ หรือการดูภาพยนตรที่ปลุกเราอารมณเพศมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ นักเรียนที่ เคยใชสื่อที่กลาวมาน้ี จะมี

พฤติกรรมทางเพศสูงกวานักเรียนที่ไมเคยใชสื่อที่กลาวมา

      ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ พฤติกรรม

ทางเพศของเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา จากกลุมตัวอยางคนงานเยาวชน

อายุ 15-24 ป จํานวน 286 คน พบวา การอานหนังสือ ดูภาพยนตร ดูเทปโทรทัศนที่ปลุกเราอารมณ

เพศมีความสัมพันธกับคะแนนพฤติกรรมทางเพศ กลาวคือ ผูที่ใชสื่อเหลาน้ีบอยๆจะมีการ

แสดงออกในเรื่องเพศสูงกวาผูที่นานๆ ครั้ง หรือไมเคยใชสื่อเหลานั้นเลย

          กาญจนา ปฏิยุทธ (2541 : 22-117) ไดศึกษาเรื่องคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและ

อํานาจแหงตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคทาง

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวัยรุนชาย 

จํานวน 441 คน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธระดับปานกลางมากที่สุด คือ

รอยละ 77.5 โดยมีเพศสัมพันธกับคูรักมากที่สุด มีการใชถุงยางอนามัยกับหญิงบริการทางเพศรอย

ละ 15.6 สิ่งที่กระตุนกอนการมีเพศสมพันธ พบวา การอานหนังสือโปหรือหนังสือปลุกเราอารมณ

ทางเพศรอยละ 55.3 และดูวีดีโอหรือภาพยนตรปลุกเราอารมณทางเพศรอยละ 57.1จึงสรุปไดวา 

การเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศนาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเพราะตาม

พัฒนาการตามวัยของวัยรุน ดวยเปนวัยที่อยากรู อยากลองและตองการหาประสบการณใหมๆ 
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โดยเฉพาะกําลังมีความสนใจในเรื่องเพศ ดังนั้นการเปดรับสื่อที่กระตุนอารมณเพศนั้นเปนสิ่งเราที่

จะทําใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศ จึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

2.การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

        การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร สุรา เปนตนเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของแอลกอฮอลนั้นเปนชนิดเอทิลแอลกอฮอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ไดจากธัญญพืช เชน 

ผลไม เมล็ดพืช ขาว แปง หรือน้ําตาลจากพืชและผลไม เปนตน สอดคลองกับที่ สุพัฒน ธีรเวชเจริญ

ชัย (2534 : 127) ไดกลาวถึง สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลนั้นมีตางกัน

ออกไป เชน ทางดานรางกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลนั้นสามารถชวยใหเจริญ

อาหาร ลดความเจ็บปวดในยามเจ็บไข บางครั้งใชแกหนาวไดดวย ทางดานจิตใจ ผูดื่มคิดวาสามารถ

สรางความมั่นใจใหกับตนเอง ปดบังหรือลดปมดอยบางประการ ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด 

ความกลัว เพื่อเปนเครื่องมือสรางความกาวราวตอผูอื่น และดานสังคมนั้น เยาวชนมักดื่มเพื่อความ

อยากรูอยากเห็น ถูกชักชวนจากเพื่อน และเลียนแบบผูใหญเพื่อสังสรรค เมื่อวัยรุนดื่มเขาไปแลวจะ

สงผลตอสมองและประสาทโดยไปกดการทํางานของระบบประสาท ถาดื่มเขาไปในปริมาณนอยจะ

เปนเหมือนตัวกระตุนทําใหรูสึกปลอดโปรง เกิดความรูสึกสุขมากกวาทุกข พูดคลอง ไมเขินอาย แต

ถาดื่มเขาไปในปริมาณมากจะทําใหขาดสมาธิ การรับรูลดลง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ความกลัวตางๆ 

ลดลง สติสัมปชัญญะเสียไปจึงพบวา ผูที่ดื่มสุราจะมีพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะตางๆ ที่

ผิดปกติ และยังเปนการกระตุนใหเกิดอารมณเพศขึ้นได ในปจจุบันวัยรุนไทยมีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลในชวงงานเทศกาล งานสังสรรคของกลุม และวัยรุนบางกลุม

นั้นนิยมไปเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงตางๆ ในสถานบันเทิงสวนใหญมีการจําหนายเครื่องดื่มที่

ผสมแอลกอฮอลอยูดวยเสมอ พบวา หลังจากที่วัยรุนไดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล

แลว สวนใหญจะจบลงดวยการมีเพศสัมพันธ (สมประสงค พระสุจนัทรทพิย 2545:5) 

       ปวีณา สายสูง (2541 : 50-51) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนในอําเภอเมือง 

จังหวัดนาน โดยศึกษาวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา นักศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาดื่มสุรามากกวาในระดับมัธยมศึกษารอยละ 69.2 และ36.6 ตามลําดับในจํานวนนี้

พบวา ทั้ง 2 กลุมดื่มสุราครั้งแรกในชวงอายุตั้งแต 12-16 ปหรือมากกวา (เฉลี่ยอายุ14.4 ป) กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีเพศสัมพันธภายหลังดื่มสุราเปนบางครั้ง รอยละ 88.0ถึงรอยละ 93.0

       พิทักษ ศิริวงษ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การสรางและการปรับเปลี่ยนความเปนเพศ

และจินตนาการทางเพศในกลุมวัยรุนชาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเทคนิค ระดับ ปวช. 1,2 และ 

3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติ หากฝายหญิงยินยอม และ

การมีเพศสัมพันธมักเกิดขึ้นในโอกาสตางๆ กัน เชน ไปเที่ยวตางจังหวัดดวยกันการไปงานเลี้ยงบาน
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เพื่อนที่มีการดื่มสุรา การอยูดวยกันตามลําพังสองตอสอง

           หทัยรัตน กิจบํารุง (2546 : 131) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงสังกัดอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยาง 

ที่เคยใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร สุรา สวนใหญมีเพศสัมพันธ รอยละ53.75 โดย

จํานวนครั้งของการใชเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 1-2 ครั้ง/เดือน จากคูรักชักชวนถูกมอมเมา และเพื่อ

ระบายความเครียดจึงสรปุไดวา การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล นาจะมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล จะทํา

ใหไมสามารถคุมสติ ขาดความยั้งคิด ขาดความยับยั้งชั่งใจ และถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธไดงาย 

กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได กลาวคือนักเรียนที่ ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่ผสมของ

แอลกอฮอล จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่ไมดื่มเครื่องดื่มที่ผสมของ

แอลกอฮอล

3.การเท่ียวสถานเริงรมยหรือสถานท่ีเส่ียง

        เนื่องจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลเหนือจิตใจและอารมณของวัยรุนใน

แตละชุมชนของแตละทองถิ่นจะมีแหลงบันเทิงเริงรมยหรือแหลงสถานบริการทางเพศตางๆ อยู

มากมายและมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (2537 : 23) ไดแบงสถานบันเทิง

เริงรมยออกเปน 19 รูปแบบ ไดแก สํานัก (ซอง) โรงแรมหรือบังกะโล ไนตคลับ บารเบียร บารรําวง 

บารอโกโก  ดิสโกเธค  รานอาหารคอฟฟชอป  คาเฟ  คอกเทลเลาจ  ผับ  โรงนํ้าชา  อาบอบนวด        

นวดแผนโบราณ รานเสริมสวยรานตัดผมชาย นางทางโทรศัพท และอื่นๆ (เรรอน) ซึ่งสถานที่

เหลานี้มีสวนสําคัญในการสงเสริมการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของบุคคล ถาที่พักอาศัยของ

เยาวชนอยูใกลแหลงบันเทิงเริงรมยเหลานั้น สงผลใหวัยรุนซึ่งมีความอยากรูอยากเห็น และอยาก

ทดลองในสิ่งใหมๆ ตัดสินใจเขาไปในแหลงสถานเริงรมย และกอใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม

ถูกตอง (สุชา จันทรเอมและคณะ 2529 : 58)  อยางเชนการศึกษาของ  จันทรแรม   ทองศิริ (2539 : 

63) พบวา การสามารถเขาถึงแหลงสถานเริงรมย ไดงาย โดยเฉพาะวัยรุนที่มีแหลงที่พักอาศัยอยูใกล

แหลงบริการทางเพศและสถานเริงรมย  มีสวนกระตุนใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธไดงาย

      4.การสัมผัสรางกายเพศตรงขาม

        ธรรมชาติของมนุษยชอบอยูรวมกันเปนกลุม ซึ่งตองมีปฏิสัมพันธตอกันความสัมพันธ

ระหวางเพศชายและเพศหญิงจึงเปนสิ่งจําเปนในสังคม และถือเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการใชชีวิต

รวมกันของชายและหญิง ซึ่งแนสส และฟชเชอร (Nass & Fisher 1988 : 80-81, อางถึงใน อนงค     
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ชีระพันธ 2544 : 40) ไดกลาวถึงการลําดับความสัมพันธทางเพศของวัยรุนไววา มักจะเริ่มตนจาก

การเที่ยวกับเพื่อนสนิทบางคนในกลุมเพศเดียวกันกอน ตอมาจะเปนเที่ยวกับเพื่อนทั้งสองเพศเปน

กลุม หรือนัดทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน จากนั้นจะเปนการนัดเที่ยวกับคูรัก (dating) เพื่อที่จะไดมี

โอกาสไดใกลชิดสนิทสนมและเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรมทางเพศจะเริ่มตนจากการจับมือ 

การจูบ การโอบกอด การเตนรําที่ใกลชิดและวัยรุนชายอาจมีพฤติกรรมที่เกินขอบเขตโดยการแตะ

ตองลูบคลํารางกายของฝายหญิงทั้งระดับทอนบนและทอนลาง ซึ่งการที่วัยรุนหญิงเปดโอกาสให

เพศตรงขามถูกเน้ือตองตัวและมีการเลาโลมได รวมกับความรูสึกทางเพศซึ่งเปนแรงขับตาม

ธรรมชาติอยูแลว จะเปนขั้นแรกที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกันในที่สุดในชวงของการนัดหมายและ

การไปมาหาสูกันนั้น ชายหญิงจะมีปฏิสัมพันธตอกันตามกระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

สัมพันธภาพที่มีตอกัน ซึ่งจะแนนแฟนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ (Muuss 1996 : 236-238, อางถึงใน 

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ 2543 :10) พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยการจัดลําดับจากพฤติกรรมที่นอย

ที่สุดไปยังพฤติกรรมที่มากที่สุด ของความสัมพันธระหวางชายและหญิง มี 8 ลักษณะ ไดแก ไมมี

การถูกเนื้อตองตัวกัน มีการจูบที่หนาผากหรือหอมแกมเบาๆ ตอนลากลับ มีการโอบกอดและการ

จูบเล็กๆ นอยๆ แตบอยครั้ง มีการโอบกอดและจูบที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น มีการกอดรัด(ในระดับทอนบน

ของรางกาย) มีการกอดรัดอยางหนักหนวง มีการสําเร็จความใครใหกันและกัน และมีเพศสัมพันธ

กันในที่สุด 

         วีณา โดมพนานคร (2538 : 29) ศึกษาพบวา เพียงการจับมือถือแขนมีโอกาสเกิดการมี

เพศสัมพันธไดรอยละ 10 แตถาความใกลชิดเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือ การกอดจูบ มีโอกาสเกิดการมี

เพศสัมพันธไดรอยละ 60 ถามีการลูบคลําขางนอกมีโอกาสเกิดการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 80 และ

ถาการเลาโลมขางในมีโอกาสเกินการมีเพศสัมพันธได รอยละ 100

         ดารุณี   ภูษณสุวรรณศรี (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี

เพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุดไดแก ลักษณะที่

พักอาศัย การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชสิ่งเสพติด การมีนัด และการสัมผัสแตะตองรางกาย

ระหวางชายหญิง สามารถทํานายไดถงึรอยละ 43.20

       ประพิมพร อันพาพรหม (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคานิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศตรงขามรอยละ 66.8 โดยมีสาเหตุมาจากความรักความ

เสนหาเปนสวนมาก รอยละ 29.30 และนักเรียนเคยกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขามรอยละ 40.8 

สาเหตุของการกอดจูบคูรักหรือเพศตรงขามสวนมาก เกิดจากความรักความเสนหารอยละ 25.90 
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และสถานที่ที่นักเรียนกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขามสวนมาก คือที่พักรอยละ 58.90 รองลงมาคือ 

โรงภาพยนตร ที่สาธารณะ ที่อื่นๆ และสถานศึกษา รอยละ 21.46,11.87 ,5.02 และ 2.74 ตามลําดับ

        อรอุษา จันทรวิรุจ (2544 : 130) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา การแตะตองสัมผัส

ระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ และเมื่อพิจารณาการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว พบวากลุมตัวอยางที่มี

พฤติกรรมการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาวมีเพศสัมพันธถึง รอยละ25.3 ในขณะที่

นักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมการสัมผัสแตะตองระหวางชายหญิงในเชิงชูสาวมีเพศสัมพันธถึง รอยละ

1.7ได

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน

     การปฏิบัตตินเพือ่ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุน

หญิงประพฤติปฏิบัติตวัเพือ่ปองกันไมใหเกิดโอกาสในการกระทําหรอืแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่มผีล

หรือทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  โดยผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในขอบเขตที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยไว 5 ดาน

คือ

1. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว

2. การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล

3. การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขาม

4.การหลีกเลีย่งการแตงกายและแสดงกิรยิาทาทางท่ีกระตุนอารมณทางเพศ

5. การรูจักเลือกรับส่ือท่ีกระตุนอารมณทางเพศ
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      1.การหลีกเล่ียงการสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว

         ความสัมพันธระหวางเพศ นับวาเปนจุดเร่ิมตนที่จะนําวัยรุนไปสูความรักและการ

แตงงาน หรือการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม ความสัมพันธของวัยรุน มักจะเริ่มตนดวยการเที่ยว

กับเพื่อนทั้งสองเพศเปนกลุม จากนั้นจะเปนการนัดเที่ยวกับคูรักพรอมกันหลายๆคู และสุดทายจะ

เปนการนัดพบหรือนัดหมาย (dating) กับคูรักตามลําพัง เพื่อที่จะไดมีโอกาสใกลชิดสนิทสนมและ

เรียนรูซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรมทางเพศจะเริ่มตนจากการจับมือถือแขน การจูบการโอบกอด 

การเตนรําที่ใกลชิด และวัยรุนชายอาจมีพฤติกรรมที่เกินเลยขอบเขต โดยการแตะตองสัมผัสลูบคลํา

รางกายของฝายหญิงทั้งในระดับทอนบนและทอนลาง ซึ่งการที่วัยรุนหญิงเปดโอกาสใหเพศตรง

ขามแตะเน้ือตองตัวและมีการเลาโลมได จะเปนขั้นแรกที่จะนําไปสูการไดเสียในที่สุด (ชัยวัฒน 

ปญจพงษ และคณะ 2524 : 161) ซึ่งการแตะตองสัมผัส และประสาทสัมผัส มีความสําคัญตอการ

เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากที่สุด ประสาทสัมผัสน้ีจะมีกระจายอยูทั่วไปตามผิวหนังและเยื่อ

เมือก ความไวของผิวหนังแตละบริเวณจะแตกตางกัน ผลที่ไดจากการกระตุนประสาทสัมผัสขึ้นอยู

กับจิตใจ โดยประสาทสัมผัสแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ประสาทสัมผัสประเภทสงความรูสึก 

เชน ปลายนิ้วมือ ปลายลิ้น และประสาทสัมผัสประเภทรับความรูสึก มีอยูตามผิวหนัง และเยื่อเมือก

ของรางกาย โดยถาการสัมผัสแตะตองรางกายของเพศตรงขาม โดยอวัยวะที่สงความรูสึกโดยจงใจ 

แตในขณะที่ผูถูกสัมผัสกําลังอยูในอารมณที่เหมาะสม การสัมผัสนั้นจะทําใหเกิดความกําหนัดอยาง

รุนแรง และถาผูที่สัมผัสกําลังอยูในอารมณพิศวาส การแตะตองเพียงเล็กนอยหรือการสัมผัสอยาง

แผวเบาที่สุด อาจจะกระตุนอารมณทางเพศได (ดวงหทัย นุมนวน 2541 : 31-32) และผลงานวิจัย

ของ ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2533 :83) พบวา การสัมผัสระหวางชายและหญิงในลักษณะตางๆ 

สามารถพัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธ ดังนี้

1. การจับมือถือแขน สามารถพัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 10

2. การกอดจูบสามารถพัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 60

3. การลูบคลํา สามารถพัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 80

4. การเลาโลม สามารถพัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 100

ดังน้ัน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาจกลาวไดวาการแตะตอง

สัมผัสระหวางชายหญิงเชิงชูสาว โดยมีสาเหตมุาจากความรักและความเสนหา ทําใหพฒันาไปสูการ

มีเพศสัมพันธไดโดยงาย เพราะฉะนั้น การหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสการเกิดพฤติกรรมการแตะตอง

สัมผัสเพศตรงขามเชิงชูสาวน้ัน ยอมเปนการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของวัยรุนได
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                      2.การหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล

        การใชยาเสพติดและของมึนเมาประเภทตางๆ ทําใหวัยรุนขาดความยั้งคิดสงผลตามมา

ตอพฤติกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมดานเพศสัมพันธ เน่ืองจากสังคมไทยในปจจุบัน 

พฤติกรรมการดื่มสุราเปนเรื่องปกติธรรมดาที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในสังคม ดังเชนการศึกษาของ 

อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา (2544 : 14) ศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พบวา มีคน

ไทยที่ดื่มสุราจนเปนนิสัย 1.6 ลานคน ซึง่ในจํานวนนี้มีเด็กวัยรุนรวมอยูดวย เพราะวัยรุนเปนชวงวัย

ที่กําลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสรางเอกลักษณของตนเอง มีความขัดแยงและมีความเครียด อัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ อารมณ ความรูสึกตางๆ เปนวัยที่ตองการการดูแลเอาใจใส 

ตองการแบบอยางที่ดีในการเลียนแบบ ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ชอบอยูกับเพื่อนเปนกลุม 

ในวัยนี้ถามีเหตุการณหรือภาวะแวดลอมที่ทําใหจิตใจไมสบายหรือวาวุนใจหรือถูกเพื่อนชักชวน 

อาจเปนการผลักดันใหวัยรุนหันเขาสูการด่ืมสุรา นอกจากน้ี ยังพบวาวัยรุนไทยในปจจุบันมี

พฤติกรรมการดื่มสุราและของมึนเมาในชวงงานเทศกาล งานสังสรรคของกลุม และนิยมไปเที่ยว

ตามสถานบันเทิงตางๆ ซึ่งในสถานบันเทิงสวนใหญนั้นมีการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยู

ดวยเสมอและพบวาหลังจากที่วัยรุนไดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเหลานั้นแลว สวนใหญจะจบลง

ดวยการมีเพศสัมพันธ (สมประสงค พระสุจนัทรทพิย 2545 :10)

        จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน การด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมที่มี

แอลกอฮอลเปนสวนผสม จะสงผลตอระบบประสาท เมื่อวัยรุนดื่มสุราเขาไปแลวจะออกฤทธิ์ไปกด

การทํางานของระบบประสาทสวนกลาง ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไป ขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงพบวาผู

ที่ด่ืมสุราจะมีลักษณะการแสดงออกที่ผิดแปลกไปจากปกติ กลาแสดงพฤติกรรมตางๆ มากขึ้น 

รวมถึงพฤติกรรมทางเพศที่เก็บกดไว เปนการกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศมากขึ้น ซึ่งเปนการ

นําไปสูพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธได ดังน้ัน การปองกันไมใหวัยรุนด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มี

แอลกอฮอลเปนสวนผสม  จึงสามารถเปนปจจัยที่ปองกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของวัยรุนไดเชนกนั

                      3.การหลีกเล่ียงการอยูในสถานท่ีเส่ียงกับเพศตรงขาม

        แหลงสถานบันเทิงและสถานบริการตางๆ ไมวาจะเปน คอฟฟชอพ บาร ไนทคลับ คารา

โอเกะ เปนสถานที่ที่บุคคลทั่วไปรวมไปถึงวัยรุน ใชเปนแหลงบริการในชวงเวลากลางคืน ในชวง

วางจากการเรียนและการทํางานซึ่งถือวาเปนการพักผอนหยอนใจ ซึ่งเปนวิถีชีวิตการเที่ยวนอกบาน

ของวัยรุน เปนพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุนทั้งที่อยูในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา

ชอบประพฤติปฏิบัติ การสัมผัสใกลชิดกับสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้ออํานวยใหวัยรุนไปหาความ

บันเทิงและรวมกลุม เพื่อหาความสนุกสนานตามแหลงบันเทิงตางๆ ไดแก การดูภาพยนตร การ
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เที่ยวดิสโกเธค คาราโอเกะและผับ ลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหวัยรุนและเยาวชนมีความอยากรูอยาก

ลองเขาไปหาประสบการณแปลกใหม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนและเยาวชน การที่

วัยรุนไปเที่ยวเตรในสถานที่เชนนี้ เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหวัยรุนมีโอกาสไดใกลชิดกับเพศตรงขาม 

และเปนพฤติกรรมเสี่ยงนําไปสูการมีเพศสัมพันธโดยที่ไมไดตั้งใจดังนั้น จากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวา การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานเริงรมยตางๆ สาเหตุก็คือ ขาด

ความอบอุนจากครอบครัว ไมมีเวลาสนใจลูก และทําใหหันไปอยูกับเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนไปก็ไป

ตามเพื่อน ประกอบกับ วัยรุนโดยปกติมีความอยากรู อยากลอง มีความสนใจเพศตรงขาม รวมทั้ง

บรรยากาศของสถานที่ กอใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้ม ซึ่งเปนการกระตุนอารมณทางเพศ (อางถึงใน   

อุมาภรณ   ภัทรวาณิชย 2541 : 15) จึงนําไปสูการมีเพศสัมพันธไดโดยงาย จึงนับไดวาการเที่ยว

สถานเริงรมยในเวลากลางคืนนั้น เปนพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในการนําไปสูการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร ดังนั้น การปองกันไมใหวัยรุนเขาไปใชบริการสถานเริงรมยตางๆ นั้น ก็ยอมเปน

สวนหนึ่งที่จะปองกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนได

                     4. การหลีกเล่ียงการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางท่ีกระตุนอารมณทางเพศ 

                      วัยรุนในสังคมยุคปจจุบันใหความสนในกับความเจริญทางวัตถุ ใชชีวิตตามกระแส

นิยมของแฟชั่น สําหรับแฟชั่นในปจจุบันของวัยรุนเปนการแตงกายที่ดูไมเหมาะสมและดูลอแหลม

จนเกินไป เชน สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น   เปนตน ซึ่งการแตงกายที่ลอแหลมดังกลาว ถือเปนความ

เสี่ยงในการเปนจุดเร่ิมตนที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ เพราะเพศตรงกันขามจะมองแลวคิด

จินตนาการในการกระตุนอารมณทางเพศได และการแสดงกิริยาที่กระตุนอารมณทางเพศ ในการใช

สายตาหยักคิ้ว หลิ่วตา กิริยาทาทางเชิญชวนเพศตรงกันขาม ถือเปนสิ่งกระตุนอารมณทางเพศได

                       ดังนั้น จากการทบทวนเอกสาร อาจกลาวไดวา การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดง

กิริยาทาทางที่กระตุนอารมณทางเพศ  พัฒนาไปสูการมีเพศสัมพันธไดโดยงาย เพราะฉะนั้น การ

หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสการเกิดพฤติกรรมการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางที่กระตุนอารมณทาง

เพศ  ยอมเปนการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนได

                            5. การรูจักเลือกรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ

โลกยุคปจจุบัน อาจเรียกไดวาเปน ยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งเปนยุคที่มีวิวัฒนาการของขอมูล

ขาวสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหถายทอดขาวสารตางๆไดหลายชองทาง เชน วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ อินเทอรเนตไดอยางรวดเร็ว ประชาชนรวมถึงวัยรุนสามารถเขาถึงขาวสารตางๆ โดย

ไมยากนักโดยเฉพาะในสังคมเมือง วัยรุนจึงมีโอกาสสัมผัสกับสื่อมวลชนหลายแขนง ซึ่งสื่อตางๆ 

นั้น มีอิทธิพลตอความคิด ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมของวัยรุนทั้งทางดานบวกและลบ แตสิ่งที่
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นาหวงใยคือ มีสื่อมวลชนจํานวนไมนอยที่จัดทําโดยหวังเพียงผลทางธุรกิจ โดยไมคํานึงถึงผลเสียที่

จะเกิดขึ้นกับวัยรุน สิ่งที่ปรากฏคือ วัยรุนไดสัมผัสกับสื่อที่ใหขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม อาทิ 

ภาพเปลือย ภาพโป หนังสือและวิดีโอประเภทยั่วยุตอความรูสึกทางเพศของวัยรุนปรากฏอยูใน

ทองตลาดจํานวนมากมายซึ่งก็ลวนมีผลตอพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งสื่อถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

สื่อที่สรางสรรคและไมสรางสรรค สื่อที่สรางสรรค คือ สื่อที่ใหความรูความเขาใจในเรื่องเพศไดแก 

การมีเพศสัมพันธที่ถูกวิธี การปองกันตนเองจากการตั้งครรภ เปนตน สําหรับสื่อที่ไมสรางสรรค

เปนสื่อที่สื่อออกมาแลวขัดกับศีลธรรมอันดีงามของคนไทยโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่กําลังมีความ

สนใจในเรื่องเพศมาก เมื่อไดรับการเรียนรูดวยสื่อตางๆเหลานี้ ก็จะมีการแสดงออกทางดานเพศตาม

สื่อที่ไดรับ (อรอุษา  จันทรวิรุจ 2544 : 45)   โดยในยุคแหงการสื่อสารที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วและ

ทั่วถึงในปจจุบัน การรับสื่อตางๆ จึงเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและสามารถรับสื่อได

ตลอดเวลาทําใหสื่อตางๆ มีอทิธิพลตอความคิด ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งรวมทั้งสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศ ไมวาจะมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรเรื่องเพศโดยตรงหรือโดย

ออม ก็ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศตอวัยรุนทั้งสิ้น เน่ืองจากวัยรุนเปนกลุมวัยที่มีความ

สนใจในเรื่องเพศมากที่สุดเมื่อไดรับการเรียนรูดวยสื่อตางๆ ก็จะมีการแสดงออกตามสื่อที่ไดรับ ซึ่ง

ก็จะมีทัง้ทีเ่หมาะสมและไมเหมาะสม 

         การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดวา จากพัฒนาการตามวัยของ

วัยรุนนั้น ทําใหวัยรุนเกิดการเรียนรูเรื่องเพศอยางรวดเร็วและนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรได  ดังนั้นการที่จะปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนจึงสามารถทําไดโดยการหลีกเลี่ยง

การสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขาม การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดงกิริยา

ทาทางท่ีกระตุนอารมณทางเพศ ตลอดจนการรูจักเลือกรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ

สวนท่ี 4 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในงานวิจัย

การเห็นคุณคาในตนเอง

    1. ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง (self-esteem)

   การเห็นคุณคาในตนเองเปนสวนประกอบหนึ่งของอัตมโนทัศน บางครั้งจะใชคําวา

ความนับถือในตนเอง การเห็นพองดวยตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเองหรืออาจใชการ

ปกปองตนเอง การยอมรับตนเอง หรือภาพพจนของตนเอง (Muhlenkamp and Sayles 1986 : 334)   

นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการมองเห็นคุณคาในตนเองไวแตกตางกัน
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                        โรเซนเบอรก (Rosenberg 1965 : 99) ไดใหความหมายของการมองเห็นคุณคาใน

ตนเองวา เปนการประเมินความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในตนเองในดานการยอมรับตนเอง การนับถือ

ตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองและความเช่ือม่ันในตนเองโดยจะประเมินท้ังทางดานดีและดานไมดี

คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1992, อางถึงใน ปทมา  เรณุมาร 2539 : 94) กลาววาการ

มองเห็นคุณคาในตนเอง เปนการตัดสินความมีคุณคาของตนเอง และแสดงถึงทัศนคติที่มีตอตนเอง

ในดานการยอมรับหรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ขอบเขตที่บุคคลมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ

ของเขา วาเขามีความสําคัญและมีคุณคา โดยจําแนกตามคุณลักษณะพื้นฐานของการมองเห็นคุณคา

ในตนเองไว 4 ประการ คือ

      1.1 ความสําคัญ (Significance) เปนวิถีทางที่บุคคลรูสึกวาตนยังเปนที่รัก ซึ่งพิสูจน

ไดโดยการใหผูอื่นเห็นความสําคัญของตนเอง

      1.2 ความสามารถ (Competence) เปนวิธีการที่จะพิจารณาถึงความสําคัญโดยการ

กระทํา

      1.3 คุณความดี (Virtue) เปนการบรรลุซึ่งมาตรฐานตามศีลธรรมและจริยธรรม

      1.4 พลังอํานาจ (Power) เปนอิทธิพลท่ีบุคคลมีตอชีวิตตนเองและผูอื่น

แมคครอสกี และสจวต (McCrosky and Stewart 1986 : 116, อางถึงในชัยวัฒน              

วงศอาษา 2539 : 7) กลาววา การมองเห็นคุณคาในตนเอง เปนทัศนะที่บุคคลมองตัวเองในเชิงคุณคา

โดยรวม ผูที่มองเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีแนวโนมขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

และวัดสมรรถนะของตนเองทางลบแทบทุกดาน ไมวาจะพยายามมากเพียงใดมักจะคิดวาตนเอง

ลมเหลว เมื่อเปนเชนน้ี ผูที่มองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า จึงมักมีความสัมพันธทางบวกกับความ

หวั่นไหวในการสนทนาโตตอบ มักตกอยูใตอิทธิพลของผูอื่นและมีการควบคุมตนเองไมคอยได จึง

มีแนวโนมที่จะยอมและคลอยตามกลุม การที่ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นโดยงาย เพราะมักคิดวา

ความเห็นของตนเองมีคุณคานอยกวา ในขณะที่ผูที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูงมักจะเปนผูนําในการ

สนทนา มีความเชื่อมั่นและคาดหวังในความสําเร็จที่จะไดรับเปนอยางดี หากนําผูที่มีการมองเห็น

คุณคาในตนเองแตกตางกันมาทํากิจกรรมรวมกัน ผูที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูงจะเปนผูที่ผูกขาด

การสนทนาแตผูเดียวศรีเรือน แกวกังวาล (2541 : 105) ไดใหความหมายของการมองเห็นคุณคาใน

ตนเองวา เปนการแสวงหา และรักษาศักด์ิศรี เกียรติยศทั้งโดยตนเองและโดยสํานึก และผูอ่ืน

กลาวขวัญยกยองเชิดชู เชน ความตองการมีเกียรติ มีหนามีตา ความตองการมีชื่อเสียงเปนที่ยกยอง

นับถือจากผูอื่นที่มิใชลักษณะฉาบฉวยจอมปลอม

                กลาวโดยสรุป การมองเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกที่ดีตอ

ตนเอง ในเรื่องของการยอมรับตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะประสบความสําเร็จ และการมี
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ความสามารถเพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆ อันมีคุณคาตอตนเองและตอสังคม

2.   คุณลักษณะพื้นฐานของการมองเห็นคุณคาในตนเอง

      คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1991 : 2-4) กลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของการมองเห็น

คุณคาในตนเอง ซึ่งบุคคลใชตัดสินวาตนประสบความสําเร็จ คือ

      2.1 ความสามารถ (competence) เปนวิธีการที่จะพิจารณาถึงความสําคัญโดยการ

กระทําใหสําเร็จตามเปาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตดวยความมั่นใจ

ปรับตัวไดดี ใชกลไกลปองกันตนเองนอย สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

      2.2 ความสําคัญ (significance) เปนวิธีการที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับการยอมรับการมี

คุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนที่รักของบุคคลอื่น มีประโยชนและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว

และสังคม

      2.3 อํานาจในตัว (power) เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิตตนเองและตอเหตุการณ

ตางๆ รอบตัว มีความเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนเองวาจะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ และมี

ความสามารถเพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเอง

     2.4 คุณความดี (virtue) เปนการปฏิบัติตัวสอดคลองกับศีลธรรม จริยธรรมคานิยม

และวัฒนธรรม ประเพณี สามารถรับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง มองโลกในแงดีพอใจในชีวิต

ที่เปนอยู มีการแสดงออกของความคิดที่ดีและถูกตองตามทํานองคลองธรรม

3. แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง

      แนวคิดของ โรเจอรส (Rogers, อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 15) เชื่อวา

มนุษยเปนผูที่มีเหตุผลและเปนผูที่สามารถจะปรับหรือแกไขสถานการณตางๆใหกับตนเองได โดย

โรเจอรสมีความเห็นสอดคลองกับมาสโลวที่วา พลังที่สําคัญในชีวิตมนุษย คือ การที่มนุษยสามารถ

ยอมรับความจริงที่เกี่ยวกับมนุษยได โรเจอรส เนนความสําคัญของบุคลิกภาพวา เกิดจากการรับรู

ของบุคคลเร่ิมต้ังแตในวัยเด็ก เมื่อโตขึ้นเด็กเร่ิมสามารถที่จะแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดลอมจาก

เหตุการณรอบตัว คําวาตนเองในเด็กจะเร่ิมตนพัฒนาเปนข้ันตอน ดังน้ี

     3.1 เด็กจะยอมรับประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเองวาเปนจริงและไมมีใครรูจัก

ความเปนจริงน้ันๆ ไดดีเทากับตนเอง

     3.2 สิ่งท่ีติดตัวมาต้ังแตเกิดก็คือ แนวโนมท่ีจะยอมรับความจริง

     3.3 เด็กจะมีการโตตอบสัมพันธกับ “ความเปนจริง” ดวยการพยายามที่จะยอมรับ
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สภาพความเปนจริงเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กในวงแคบกอน

     3.4 เด็กจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะรวม ไมแยกยอยในการที่จะยอมรับความเปน

จริงน้ันๆ

     3.5 เด็กจะชื่นชมประสบการณที่ทําใหเด็กเกิดความพอใจและประสบการณ

ดังกลาวจะเปนประสบการณที่มีคาสําหรับเด็ก สวนประสบการณทีไ่มไดสรางความพอใจใหกบัเด็ก

จะหมดคาไป

3.6 เด็กจะขวนขวายเพื่อใหพฤติกรรมที่ตนพอใจน้ันเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง หรือ

เกิดขึ้นอีก โดยจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางลบเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น ภาพของ “ตนเอง” เริ่มขยายกวางขึ้น 

ความสําคัญของพอแมและบุคคลรอบตัวเด็กจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ในชวงนี้ โรเจอร เชื่อวาเด็กจะเริ่ม

พัฒนาความตองการที่จะไดรับการยอมรับ คือเด็กตองการที่จะเปนที่รักและยอมรับจากบุคคลรอบๆ 

ตัวเด็ก ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีความสําคัญตอเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นจะเริ่มพัฒนาความตองการที่จะ

ดูแลตนเอง เด็กไมเพียงแตจะตองการทําใหบุคคลรอบตัวมีความรูสึกในดานดีตอตัวเด็กเทานั้น เด็ก

ยังตองการที่จะเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองดวย เมื่อเขาสูวัยเตาะแตะ ผูใหญรอบตัวเด็กจะเริ่มมีความ

คาดหวังจากตัวเด็กมากยิ่งขึ้น เด็กจะเริ่มรูสึกวาการที่ไดรับความอบอุนและความรักที่ผูใหญจะหยิบ

ยื่นใหนั้นเด็กจะไดรับก็ตอเมื่อเด็กไดปฏิบัติตามหรือมีการกระทําที่พอแมยอมรับ เด็กจะเริ่มรูวาตัว

เด็กจะไดรับความรัก ความเอาใจใสจากบุคคลรอบขางก็ตอเมื่อเด็กไดกระทําในทางที่ดี เด็กจะสราง

การมองเห็นคุณคาในตนเองข้ึนจากเง่ือนไขดังกลาว 

4. ความสําคัญของการมองเห็นคุณคาในตนเอง

      การมองเห็นคุณคาในตนเอง นับวามีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหบุคคลประสบ

ความสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็ก เพราะเด็กเร่ิมเกิดความคิดเห็นในการมองเห็น

คุณคาในตนเอง ชวงวัยเด็กตอนตน (1-8 ป) เด็กที่มองเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จัดวามีความผิดปกติ

ทางบุคลิกภาพไมแพเด็กที่มีความผิดปกติทางรางกาย ทั้งนี้ เพราะเหตุวา เด็กที่มองเห็นคุณคาใน

ตนเองต่ํา จะประสบความลมเหลวในชีวิตทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเรียน ดานมนุษยสัมพันธ

รวมทั้งดานที่กอใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งปวง การมองเห็นคุณคาในตนเองเปรียบเสมือนแรง

บันดาลใจที่จะชวยใหปรารถนาใดๆ บรรลุจุดหมายปลายทางตามที่ ต้ังไว อัตมโนทัศน (Self-

concept) เปนทัศนคติของตนเองในเรื่องความสามารถประสบการณในอดีต ความรูสึกและจุดหมาย

ของชีวิต การมองเห็นคุณคาในตนเองเปนสวนหนึ่งของอัตมโนทัศนในฐานะของความรูสึกที่เด็กมี

ตอตนเอง เมื่อเด็กมองเห็นคุณคาในตนเองสูง การกระทําของเขาก็จะเปนไปในทางสนับสนุน          

อัตมโนทัศนของเขา เมื่อเด็กมีการมองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า เขาจะกระทําอยางสับสน และ

หลีกเลี่ยงการกระทําที่จะสนับสนุนอัตมโนทัศนของตน ซึ่งมาสโลว (Maslow 1970 : 81-97) ไดให

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52

ความหมายเพิ่มเติมวา การเรียนรูที่จะยอมรับตนเองเปนสิ่งสําคัญที่สุด การมองเห็นคุณคาในตนเอง

ไมไดทํานายความสําเร็จเสมอไป แตเปนการบงบอกถึงขอจํากัดและความรูสึกภาคภูมิใจใน

ความสามารถและผลสําเร็จ เด็กอาจจะไมไดรับการยอมรับจากคนอื่นบอยๆ และอาจจะไมประสบ

ความสําเร็จในทุกเรื่อง แตถาเขายอมรับสิ่งที่ตัวเองเปน เขาก็จะยังคงมีการมองเห็นคุณคาในตนเอง

สูงไวไดอยางมั่นคงบุคคลที่มีการมองเห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขา

มาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเองรูสึกผิดหวังและทอแทใจดวยความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ดวยความหวังและความกลาหาญ จึงเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีความสุข สามารถ

ดําเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาไดอยางดี นอกจากนี้พบวา ผูที่มีการมองเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมี

พลังในการหลีกเลี่ยงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี (Pope and others 1988 : 5, อางถึงใน 

ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 8) ตามที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาการมองเห็นคุณคาในตนเองเปน

คุณลักษณะที่สมควรจะไดรับการสรางเสริมมาตั้งแตเยาววัย

5. พัฒนาการของการมองเห็นคุณคาในตนเอง

      การมองเห็นคุณคาในตนเอง  เปนกระบวนการของการเรียนรูตลอดชีวิตจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามวัย วุฒิภาวะ สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต กระบวนการเรียนรูนี้

เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมและสังคมรอบๆ ตัว โดยมีจุดเริ่มตนมาจาก

ภายในครอบครัว การมองเห็นคุณคาในตนเองพัฒนามาจากความรัก การยอมรับเด็กอยางแทจริง

จากบิดามารดา จากการศึกษาของคูเปอรสมิธ (Coopersmith 1992 : 236) พบวา สภาพภายใน

ครอบครัวและความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรธิดา มีผลกระทบตอการมองเห็นคุณคาใน

ตนเองของเด็ก โดยมีเง่ือนไขดังตอไปน้ี คือ

5.1 บิดามารดาใหการยอมรับบุตรทุกเร่ืองหรือเกือบทุกเร่ือง

5.2 บิดามารดา กําหนดขอบเขตของการกระทําใหบุตรทราบอยางชัดเจนและคอย

ดูแลใหเปนไปตามน้ัน

5.3 บิดามารดาใหการนับถือและใหเสรีภาพตอการกระทําของบุตร ถาเห็นวาอยูใน

ขอบเขตที่กําหนดใตเงื่อนไขดังกลาวขางตนนี้ เปนรากฐานของการมองเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งจะ

เสริมสรางความรูสึกมั่นคงของการรักตนเองและการคาดหวังใหผูอื่นรัก โดยการมองเห็นคุณคาใน

ตนเองของเด็ก เปนผลมาจากการที่เด็กไดรับความรัก ความเอาใจใสจากบิดามารดา และความสําเร็จ

ที่ไดรับ โดยในขั้นตนเด็กจะปฏิบัติตนเพื่อใหบิดา มารดาพึงพอใจ และตองการใหผูอืน่พึงพอใจดวย 

นอกจากนี้ การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา การดูแลเอาใจใสและการใหการยอมรับบุตรธิดาตั้งแต

ยังเยาววัย มีความสําคัญและสงผลตอการมองเห็นคุณคาในตนเองเปนอยางมาก ดังงานวิจัยของ 

เจอรแมน (German 1986, อางถึงใน สมพิศ ไชยกิจ 2536 : 28) ที่ไดศึกษาบุคลิกภาพ การมองเห็น
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คุณคาในตนเองและลักษณะครอบครัวของวัยรุนหญิงที่ถูกกระทําทารุณทางเพศ พบวาการกระทํา

ทารุณทางเพศจากบุคคลภายในครอบครัวจะสงผลตอบุคลิกภาพการมองเห็นคุณคาในตนเองและ

สภาพครอบครัวของวัยรุนกลุมดังกลาว โดยวัยรุนเหลานี้ จะมีลักษณะตางๆเชน หลีกหนีสังคม ขี้

อาย มีความรูสึกผิด กาวราว มีระดับการมองเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวามาตรฐานปกติของวัยรุน

ทั่วไป  ฮามาเช็ค (Hamacheck1978:180, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 38)ชี้ใหเห็นวา ผูใหญที่

ใหการยอมรับใหความนับถือและกําหนดขอบเขตการกระทําของเด็กอยางชัดเจน มีความสัมพันธ

กับการมองเห็นคุณคาในตนเองในวัยเด็ก การที่เด็กไดรับความรัก ความอบอุน การดูแลเอาใจใส 

การสนับสนุนใหกําลังใจ การใหเสรีภาพเด็กในการศึกษาคนหา รวมทั้งใหความสนใจกับระเบียบ

วินัยอยางจริงจัง จะทําใหเด็กมีการมองเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคูเปอร

สมิธ (Coopersmith 1981 : 119, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 38) ที่พบวา การมองเห็นคุณคา

ในตนเองนั้น สวนใหญมีความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมของบิดามารดา การกําหนดกฎเกณฑ

และการจัดการดูแลใหเด็กปฏิบัติตามสิ่งที่บิดามารดากําหนดไว โดยการกําหนดและจํากัดขอบเขต

ของพฤติกรรมอยางคงเสนคงวา การสนับสนุนใหเด็กมีความตองการ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถเปนเลิศในดานตางๆ ครอบครัวที่ตั้งกฎเกณฑจะทําใหเด็กมีการมองเห็นคุณคาใน

ตนเองสูง อีกท้ังบิดามารดาท่ีมองเห็นคุณคาในตนเองสูงจะมีทัศนคติที่ดีตอเด็ก ใหการยอมรับเด็ก มี

การยืดหยุนในขอกําหนดที่ตั้งไวดวยในชวงวัยเด็กตอนกลาง การมองเห็นคุณคาในตนเองของเด็ก

วัยนี้จะมีพัฒนาการมาจากสังคมภายนอกครอบครัว สังคมในวัยเด็กตอนกลางประกอบดวยเพื่อน 

สถานภาพทางสังคมการคลอยตามกลุม เด็กตองการมีคุณคาในตนเอง โดยเด็กจะตองเรียนรูเกี่ยวกับ

ตนเองจากสิ่งที่เพื่อนๆ คิดเกี่ยวกับตัวเขา เด็กจะเริ่มพัฒนาการทางสติปญญา ทักษะทางสังคมและ

ความมั่นใจในตนเองใหสูงขึ้น ถาสิ่งเหลานี้ไดรับการเสริมแรงจากกลุมเพื่อนที่เขานิยมชมชอบ การ

มองเห็นคุณคาในตนเองก็จะพัฒนาขึ้น อยางไรก็ตาม ในเด็กกลุมอันธพาลอาจพบวา ยิ่งเขาแสดง

พฤติกรรมแข็งกราวเพียงใดกลุมก็จะใหความสําคัญกับเขามากขึ้น นั่นแสดงวาภาพที่เกี่ยวกับตนเอง

ของเด็กจะไดรับการสนับสนุนจากกลุมเพื่อน ทําใหเด็กรูสึกมีคุณคาในตนเองถึงแมวาจะเปน

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ความตองการมองเห็นคุณคาในตนเองจึงสามารถผลักดันใหเด็กแสดง

พฤติกรรมตางๆทั้งทางดานบวกและดานลบออกมาได ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนจึงสงผลตอ

การมองเห็นคุณคาในตนเอง นอกจากนี้ ผลการวิจัยของเบิรนไซน (Burnside 1979 : 458, อางถึงใน 

ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 39) พบวาระดับการมองเห็นคุณคาในตนเองของแตละบุคคลจะพัฒนาขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวัยกลางคน การมองเห็นคุณคาในตนเองจึงจะมีความคงที่และเสื่อมถอยลง  จาก

เอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาแลว สามารถสรุปไดวา การมองเห็นคุณคาในตนเองจะเริ่มพัฒนามา

ตั้งแตวัยเด็ก โดยการอบรมสั่งสอนและการไดรับความรัก การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว จะสงผล
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ตอการมองเห็นคุณคาในตนเองของเด็กมากที่สุด และเมื่อเติบโตขึ้นสภาพแวดลอมตางๆ ก็จะสงผล

ตอการมองเห็นคุณคาในตนเองเชนกัน

6.   ลักษณะของบุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเอง

การมองเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลสามารถแสดงออกมาใหเห็นไดจากลักษณะ

ทาทาง นํ้าเสียงคําพูดและการกระทํา ซึ่งอาจแสดงออกมาโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได คูเปอรสมิธ

(Coopersmith1981:5)ไดแบงลักษณะของบุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองไว 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้

      6.1 บุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูง

บุคคลที่มีลักษณะการมองเห็นคุณคาในตนเองสูง เปนผูที่มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มองตนเองในดานบวก มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ไมหว่ันไหวตอการวิจารณหรือการ

ตําหนิจากบุคคลอื่นไดงาย มีลักษณะของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ใสใจและ

สามารถรับรูความรูสึกของผูอื่นไดอยางละเอียดออน สามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการ

ของตนเองไดอยาตรงไปตรงมาตามความเปนจริง ใชกลไกการปองกันตนเองนอย มักเปนผูริเร่ิม

สรางสรรค สัมพันธภาพกับผูอื่นกอน มีความยืดหยุน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่มีประโยชน มี

ความกระตือรือรน กลาทํางานที่ทาทายความสามารถ พอใจที่ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีความ

วิตกกังวลนอย ซึ่งโดยภาพรวมแลว บุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูงจะมีความสุขและใชชีวิตได

อยางมีประสิทธิภาพ

       6.2 บุคคลท่ีมองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า

       บุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า จะมีลักษณะแตกตางจากบุคคลที่มองเห็น

คุณคาในตนเองสูง คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกไรคา ไมมีความสามารถ มีความวิตกกังวลสูง 

มีความเครียดไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากคนอื่น ชอบเปนผูฟงมากกวาแสดงบทบาท 

ไมมีความพยายามในการทํางานที่สลับซับซอน เม่ือพบอุปสรรคก็ละทิ้งงานหลีกเลี่ยงการแกไข

ปญหา ไมมีความยืดหยุน มักจะยึดติดกับสิ่งที่รูจักหรือคุนเคย หลีกเลี่ยงการคบกับบุคคลอื่น พอใจที่

จะอยูเงียบๆ ยอมรับสภาพที่เปนอยูและมักจะคลอยตามผูอื่น ยอมรับคําพูดที่กลาวถึงตนเองในแง

ลบ ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธคําวิจารณของผูอื่น กลัวการทําใหผูอื่นโกรธหวั่นไหวตออิทธิพล

ของสังคม ขาดพลังความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จ ใชกลไกการปองกันตนเอง คิดวาเพื่อนๆ ไม

ยอมรับ ไมสนใจ และเกิดความรูสึกเสียใจบอยๆ ลักษณะเหลานี้จะพบบอยในบุคคลที่มีลักษณะเก็บ

กด ขีอ้าย และหลีกเลี่ยงปญหา

                            มาสโลว (Maslow 1970 : 67-71) กลาววา การมองเห็นคุณคาในตนเองบงบอก

ถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลชวยใหบุคคลสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางใหบุคคลมองเห็นคุณคาในตนเองเปนการ
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ตอบสนองความตองการพื้นฐานที่จะทําใหบุคคลมีความสุขมากขึ้น นอกจากจะปรับปรุงบุคลิกภาพ

เฉพาะตัวแลว ยังชวยปรับปรุงคุณภาพของบุคคล ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ลินเดน

ฟลด (Lindenfield 1995:4-9, อางถึงใน ปทมา เรณุมาร  2539 : 105) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่

มองเห็นคุณคาในตนเองสูงไวดังน้ี

6.2.1 สงบและรูสึกผอนคลาย (calm and relaxed) สามารถควบคุมตนเองได

แมวากําลังเผชิญอยูกบัความยุงยาก ความทาทายทีห่วาดกลัวอยูกต็ามมักไมคอยมีความเครียดปรากฏ

ยูบนใบหนาแมจะผานการไดรับความกดดันอยางสูงก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว

6.2.2  ดูแลตนเองดี (Well – Nurtured) มีความเปนอยูที่ดีในเรื่องของการดูแล

ตนเองและการออกกําลังกาย ซึ่งรวมไปถึงการเลือกแบบการแตงกาย และการไมทําลายตนเองดวย

การละเลยสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การด่ืมและการนอนหลับ นอกจากน้ี ยังดูแล

รางกายของตนเองเปนพิเศษเม่ือตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจ็บปวย

6.2.3 มีพลังและจุดมุงหมาย (Energetic and Purposeful) มีชีวิตชีวาทั้งรางกาย

และจิตใจ สนุกสนานกับการทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิด

สรางสรรคในการเปล่ียนแปลงที่เปนไปในทางท่ีดี

6.2.4  เปดเผยและแสดงความรูสึก (open and expressive) สามารถสื่อสารกัน

อยางตรงไปตรงมา ทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง ซึ่งชี้ชัดถึงความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นได

ทันทีและสามารถควบคุมและหยุดความรูสึกที่เกิดขึ้นไดเม่ือตองการ

6.2.5  คิดในทางที่ดีและมองโลกในแงดี (positive and optimistic) มักไมคอยมี

ความวิตกกังวลและความกลัว เมื่อพบความผิดพลาดในขณะที่กําลังเรียนรูหรือประสบการณซึ่งไม

คุนเคยก็จะสังเกตกระบวนการนั้นอยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัยปลดปลอยความเครียดและกลับมา

แกปญหาใหมดวยความตื่นเตน และมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่ตนสนใจ

6.2.6  มีความเชื่อมั่นในตนเอง (self – reliant) สามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดอยาง

อิสระและเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองไดโดยท่ีไมตองมีผูอื่นช้ีแนะ

6.2.7  มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอื่นได (sociable and co 

operative) สามารถเปนสมาชิกที่ดีของกลุม และสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธที่ดีตอกัน 

บุคคลเหลาน้ีสามารถชื่นชมความสําเรจ็ของผูอืน่ได อีกทัง้ยังสนบัสนนุใหกาํลังใจในการพัฒนาของ

บุคคลอื่นอีกดวย แมจะกาวไปสูการเปนผูนําก็สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม

6.2.8  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม (appropriately assertive) 

สามารถยืนกรานความตองการและสิทธิของตนได

6.2.9   มีการพัฒนาตนเอง (self – developing) แมวาบุคคลเหลานี้จะมองเห็น
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คุณคาในตนเองสูงแลว ก็ยังคงตรวจสอบตนเองอยูเสมอ มีความสุขกับการไดรูขอบกพรองและ

ความผิดพลาดของตนเอง อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได

นอกจากนี้ ซาเทียร (Satir 1976 : 28, อางถึงใน ปทมา เรณุมาร 2539 : 111) ได

กลาวถึงบุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูงไววา จะเปนผูที่มีการสื่อสารอยางเหมาะสม มีแนวคิด

ในการดํารงชีวิตที่สามารถรักตนเองและรักผูอื่นได มีวิธีการดํารงชีวิตอยางมีเหตุผลสามารถยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักรูในทางเลือกตางๆ และมีความ

พรอมในการเปลี่ยนแปลงตนเองแบรนเดน (Branden 1966, อางถึงใน ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2540 : 

21)ไดสรุปพฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองสูงไว ดังนี้

(1) มีความยินดีที่มีชีวิต มีความสนุกสนานรื่นเริง ประกายตาแจมใส

(2) สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย

(3) มีความสามารถในการวิจารณ ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได

(4) มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึกและรับฟงคําแนะนําดวยความ  

พึงพอใจ

(5) สามารถพูดหรือกระทําในสิ่งที่งายและเปนไปได

(6) มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคาํพูดและกิริยาทาทาง

(7) มีความเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาสใหมๆ

(8) การมีอารมณขัน มองเห็นส่ิงในตนเองหรือผูอ่ืน

(9) มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดีอยู

เสมอสามารถทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆ ไดอยางมีศักด์ิศรีในตนเอง

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเองกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธ

การเห็นคุณคาในตนเอง นับเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง  จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มี

ผูศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ไว 2 ทาน ดังนี้

                 สกล เจริญศรี ( 2545 :26 ) กลาววาวัยรุนที่มีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับต่ํามัก

เผชิญปญหาอันเกิดจากการกระทําที่ไมถูกตองของตนเอง ไดแก การตั้งครรภไมพึงประสงค การมี

เพศสัมพันธกอนการสมรส การเสพสารเสพติด  การดื่มสุรา
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                    ยุทธพงศ  วีระวัฒนตระกูล ( 2541 : 112) ไดศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหวัยรุนมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร พบวา การมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันสมควรของวัยรุนนั้นเกิดจากการที่

วัยรุนไมรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไมมีความภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเพื่อผูกมัดฝายชาย

                   จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นไดวา การเห็นคุณคาในตนเองเปนพื้นฐาน

สําคัญในการจูงใจใหตนเองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองหรือสิ่งที่ผิดได  บุคคลที่มองเห็นคุณคา

ในตนเองอยูในระดับสูงมักจะมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูใน

ระดับสูงเชนกัน  ดังน้ัน การเห็นคุณคาในตนเองจึงนาจะเปนปจจัยตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ

ตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงได

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

บุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของความเปนวัยรุนนั้น นอกจากพอแมแลวก็คือกลุมเพื่อน 

เปนกลุมบุคคลที่มักกลาวถึงกันเสมอวามีสวนทําใหวัยรุนเปนคนดี หรือไมดี  แนวคิดเกี่ยวกับ

พัฒนาการวัยรุนกลาววา ในชวงวัยรุนไดทดลองที่จะมีอิสระและรูสึกวาตนเองมีอํานาจในตนที่จะ

คิด ตัดสินใจ และเลือกกระทําสิ่งตางๆนั้น  กลุมเพื่อนจะมีความสําคัญมากซึ่งในวัยเด็กกอนหนานี้

จะไมคอยมี และภาวะความสัมพันธของกลุมเพื่อนมีอิทธิพลมากกวาพอแมนี้คอนขางยังไมชัดเจน

วา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น แตก็มีหลายทัศนะท่ีไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้

  ในทัศนะแรกกลาววา การเปลี่ยนแปลงที่วัยรุนออกหางจากพอแมแลวหันเขาหาเพื่อน

นั้น ที่เปนเชนนี้เพราะวา เปนการพยายามที่จะมีอํานาจในตนและความเปนอิสระจากผูใหญโดยที่

เมื่อลูกวัยรุนทําตัวออกจากพอแมและหันเขาหาเพื่อนแลว ความสัมพันธของอิทธิพลจากพอแมจะ

ลดนอยลงไปในขณะที่ความสําคัญของกลุมเพื่อนมีมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในวัยรุนตอนตน

ความสามารถในการเปนตัวของตัวเองจะยังไมพัฒนาไปอยางเพียงพอ อาจทําใหวัยรุนออนไหวตอ

กลุมเพื่อนที่กดดันและสงเสริมใหมีพฤติกรรมตอตานอํานาจผูใหญ หรือสังคมขึ้นได

ทัศนะที่สอง มีความคิดวา ครอบครัวและเพื่อนเปนโลกทางสังคมที่มีนัยสําคัญที่

แตกตางกันของวัยรุน ซึ่งกับครอบครัวนั้น วัยรุนจะรูสึกอิสระจากการผูกพัน แตจะรูสึกผูกพันกับ

เพื่อน ซึ่งระดับความผูกพันของวัยรุนที่มีตอพอแมหรือกลุมเพื่อนนั้น วัยรุนจะเปนผูใหความหมาย

วาใครเปนผูสําคัญที่สุดที่ทําใหเขารูสึกวา เขาเขาถึงตัวตนที่เขมแข็งของตนเองได หรือเขาถึง

ความรูสึกมั่นคงภายในของตนเองได
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ทัศนะที่สามความผูกพันกับพอแมและกับเพื่อนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือวัยรุนที่ผูกพันกับพอแมมากจะผูกพันกับเพื่อนเหมือนกัน

      จากแนวคิดดังกลาวไดอธิบายความหมายของคําวากลุมเพื่อนไววา กลุมเพื่อน คือกลุมที่

ประกอบดวยบุคคลที่มีอายุเทาๆกัน ใชเวลาสวนใหญอยูดวยกัน มีความคิด การกระทําคลายๆกัน     

กลุมเพื่อนจึงถือเปนสถานการณที่ทําหนาที่เปนเงื่อนไขแวดลอมที่ทําใหวัยรุนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในดานตางๆสําคัญ4ประการ คือ ประการแรก ทําใหวัยรุนเรียนรูที่จะมีความสําคัญกับบุคคลอื่นได

โดยผานการเรียนรูในกลุมเพื่อน สามารถรับฟงคําวิจารณ และปรับตัวอยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ได 

ประการที่สอง กลุมเพื่อนเปนสถานการณที่ทําใหวัยรุนไดเรียนรู แยกแยะความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ความคิดคานิยมของตนเอง  ประการที่สาม ในภาวะที่มีความกดดัน คับของทางจิตใจ โดยเฉพาะที่

เกิดความสัมพันธในครอบครัว กลุมเพื่อนจะเปนสถานการณเงื่อนไขที่ชวยเหลือทางความรูสึก

เหลานี้ได ประการที่สี่ กลุมเพื่อนเปนกลุมที่เปนผูใหคําแนะนํา สั่งสอน โดยจะอธิบายวา ความคิด

การกระทําแบบใดหมายถึงความเปนพรรคพวกเดียวกัน หรือความเปนคนในกลุม (in group)และ

ความคิดการกระทําแบบใดท่ีไมใชพวกเดียวกัน (out group)  

  นอกจากนี้ มีการศึกษาพบวา วัยรุนมักจะเลือกคบกับเพื่อนที่มีทัศนคติ คานิยมคลายคลึง

กับตนเองกลาวคือ พวกเขามักเลือกคบกับคนที่มีลักษณะความเปนเพื่อนที่มาจากพื้นฐานที่

คลายๆกัน เปนเพื่อนที่มีระดับวุฒิ ภาวะทางสังคม สติปญญาเหมือนๆกัน และเพื่อนมีความสนใจ

คลายๆ กันกับตน (Ingersoll 1989 : 233, อางถึงใน นิรนาท แสนสา 2543 : 67) ยิ่งไปกวานี้แลว 

นักจิตวิทยาสังคมยังพบวา แบบแผนความสัมพันธระหวางเพื่อนวัยรุน จะเปนไปตามชวงอายุ ซึ่ง

ขึ้นอยูกับความหมายที่วัยรุนไดใหแกกลุมเพื่อนของเขา กลาวคือในชวงระหวางการเปนวัยรุน

ตอนตน พวกเขาจะใหความสําคัญกับความเปนเพื่อนสูงมาก การประเมินผลยอนกลับ (feedback) 

ในลักษณะทางลบจากเพื่อนๆจะกดดัน และมีผลทําใหพวกเขาตองเลียนแบบหรือกระทําตามอยาง

กลุมสูง (high conformity) ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะพวกเขากลัวตัวเองไมเหมือนเพื่อน และอาจตอง

ถูกใหออกจากกลุม จึงยินยอมทําตามแมวาบางขณะในใจจะไมเห็นดวยก็ตาม สวนวัยรุนตอนกลาง 

พวกเขาจะใหความหมายกับความเปนเพื่อนวา เพื่อนเปนเรื่องของความมั่นคง ปลอดภัยและเปนที่

ไววางใจ ซึ่งเพื่อนจะหมายถึงใครบางคนที่พวกเขาใหความเชื่อใจ ใหความซื่อสัตยจริงใจ แม

ในขณะที่จะอยูหางกันบางก็ตาม

      จากที่ไดกลาวมาในขางตนน้ัน  เงื่อนไขดานกลุมเพื่อนเปนสถานการณแวดลอมที่มี

ความหมาย ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมจึงเปนอิทธิพลหนึ่งใน

การที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับกลุมเพื่อนกับการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไว 2 ทาน ดังนี้

                    กฤตยา  อาชวนิจกุล ( 2538 : บทคัดยอ, อางถึงใน ธนัตภณ ตะพังพินิจการ 2549 : 95) 

ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมเรื่องเพศของวัยรุนไทย พบวากลุมเพื่อนมีอิทธิพลในเรื่องเพศตอเด็กวัยรุน 

โดยเด็กมักจะทําตามกลุมเพื่อนเพราะตองการเปนที่ยอมรับของกลุม และมักจะมีการปองกันในเรือ่ง

เพศตํ่า

                     นิรนาท แสนสา (2543:20) กลาววาบรรยากาศของกลุมเพื่อนก็เปนเงื่อนไขที่กดดัน 

(peer pressure) ใหเกิดการเลียนแบบหรือคลอยตามคําชักชวนของเพื่อนไดงาย โดยการศึกษาพบวา 

วัยรุนมักเลือกคบเพื่อนที่มีทัศนคติ คานิยม คลายคลึงกับตนเอง

                    จากเอกสารงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นไดวาความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสมจะมีผลดีตอตัววัยรุนเอง จะทําใหวัยรุนสามารถเรียนจบการศึกษา ทําในสิ่งที่

ตนเองคาดหวังไวได ทั้งนี้อาจเปนเพราะไดรับความรัก ความเอาใจใสจากครอบครัวและคนรอบ

ขาง วัยรุนจึงรูจักคิดรูจักเลือกที่จะตัดสินใจวา สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ไมคลอยตามกลุมเพื่อนในเรื่องที่

ผิด เพียงเพราะตองการเปนท่ียอมรับจากกลุมเพื่อน เมื่อวัยรุนมีความสามารถในการเลือกปฏิบัติตาม

กลุมเพื่อนอยางเหมาะสม วัยรุนก็จะรูจักที่จะปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ได สรุปไดวาความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมเปนปจจัยหน่ึงที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) มีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังตอไปนี้

              สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2524:76) กลาววา ความคิดเห็นคือการแสดงซึ่งวิจารณญาณที่มีตอ

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ตามขอเท็จจริง (fact) และ           

เจตคติ (attitude)ของบุคคล ความคิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ

              นพมาศ ธีรเวคิน (2533:139) กลาววา ความคิดเห็น เปนสวนหนึ่งที่มนุษยแสดงออกมา

โดยการพูดและการเขียน มนุษยนั้นจะพูดจากใจจริง พูดตามสังคม หรือพูดเพื่อเอาใจผูฟงก็ตาม แต

เมื่อพูดแลวหรือเขียนไปแลวก็ทําใหเกิดผลได คนสวนใหญมักจะถือวาสิ่งที่มนุษยแสดงออกนั้น

เปนสิ่งสะทอนความในใจ           

              พจนานุกรม Cambridge      International Dictionary (1995:989) ไดใหความหมายของ

ความคิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
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บุคคลหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะอยูบนพื้นฐานของความรูสึก (feeling) และความเชื่อ (beliefs) 

              จึงสรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดและความรูสึกเห็นของบุคคลเกิด

จากการแปลขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ไดพบเห็นมาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากที่ไดรับประสบการณ

มาแลว และแสดงออกมาทางภาษา ถอยคํา ความคิดเห็นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความรูสึกและ

ความเชื่อ โดยความความคิดเห็นมีทั้งดานดีและดานลบ

                ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใหนิยามศัพทความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดวาการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้นนํามาซึ่งผลดี ผลประโยชนตางๆแกตนเองทั้ง

ทางดานรางกายและจิตใจ และสังคม ชวยใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตในทางตรงกันขาม ถานักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดเห็นที่ไมดีตอการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธก็จะสงผลเสียตอตัวนักเรียนวัยรุนหญิงเอง

เชน การเพิ่มประสบการณในการมีเพศสัมพันธ การสรางสถิติในการมีเพศสัมพันธ การแตงกายที่

ลอแหลมตามแฟชั่น เปนตน

               และจากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถรวมกันทํานายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงได

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

                 ชุลีพร อินทรไพบูลย ( 2536:บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการปองกันตนเองจากเพศสัมพันธ

ของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีคานิยมที่ดีในการ

ปองกันเรื่องเพศ โดยนักเรียนหญิงมีคานิยมในการปองกันเพศสัมพันธในเชิงบวกมากกวานักเรียน

ชาย

              สรอยวลัย สุดา (2543:61) ไดศึกษาเกี่ยวกับคานิยมเร่ืองเพศของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีคานิยมทางเพศในเชิงบวก คิดเปนรอยละ 90.80 

ซึ่งคานิยมในเชิงบวก ไดแก หญิงชายไมควรมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน การเสียตัวของผูหญิง

กอนวัยอันควรถือเปนเร่ืองเสียหาย การรักษาความบริสุทธ์ิของผูหญิงถือเปนเร่ืองสําคัญ

                 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความคิดเห็นที่ดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ

มีเพศสัมพันธ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อนักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดเห็นเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธแลว นักเรียนวัยรุนหญิงก็จะมีแนวโนมในการปฏิบัติตนเพื่อ
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ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธไดอยางถูกตอง เหมาะสมได เชน เปนผูหญิงตองรักนวล

สงวนตัว การรักษาพรหมจรรยหรือความบริสุทธ์ิทางเพศจนถึงวันแตงงาน เปนตน

                    

การไดรบัแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

ในสังคมไทยปจจุบันเราเห็นปญหาที่เกี่ยวเน่ืองมาจากปญหาในเรื่องเพศ อาทิ การ

ต้ังครรภที่ไมพึงประสงคในวัยเรียน การทําแทง การทอดทิ้งลูกที่เกิดมาไวในกองขยะขางทาง

ปญหาโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดขึ้น

บอยครั้งในสังคม หัวอกของผูเปนพอแมยอมหวงลูกเปนธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัยรุน

หรือวัยอันตรายหัวเลี้ยวหัวตอนั้น จะทําอยางไรใหลูกสามารถกาวผานชวงเวลาวิกฤติมาไดอยาง

ปลอดภัยอยางไรก็ตาม แมจะหวงแตพอแมจํานวนมากยังคงไมทราบวาควรจะเริ่มตนสอนลูกใน

เรื่องเพศนี้อยางไร บางก็มีความคิดวาเปนเรื่องตองหาม นาอาย ไมควรพูดถึงมากเพราะเกรงวาจะ

เปนการชี้โพรงใหกระรอก โดยคิดวาเดี๋ยวลูกโตขึ้นมายอมจะรูไดดวยตนเองไปตามวัยแตงงานไป

เดี๋ยวก็รูเอง บางก็โยนไปใหครูอาจารยที่โรงเรียนเปนผูสอนเรื่องนี้แทนตนในความเปนจริง ลูกไม

สามารถเรียนรูหรือทําความเขาใจในเร่ืองเพศที่ถูกตองเองได หากพอแมไมเปนผูสอนหรือให

ความรูความเขาใจแกลูกในเรื่องนี้ สื่อตาง ๆ ทั้งทีวี อินเทอรเน็ต เพื่อนของลูก ฯลฯ ยอมจะเปน

ผูสอนเขาแทนพอแม โดยยากที่จะหามไมใหเด็กรับสื่อเหลานี้ได ซึ่งลวนเปนตัวกระตุนใหเด็กมี

ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นในสวนของพอแมที่คิดวาโรงเรียนสามารถเปนที่พึ่งใน

การสอนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตองใหกับลูกไดนั้น อาจตองเปลี่ยนความคิด เนื่องจากในปจจุบันการ

สอนเรื่องเพศหรือเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นยังคงเปนเรื่องที่มีการถกเถียงกันในวงกวางถึงหลักสูตร

การเรียนการสอนวาควรสอนถึงระดับไหน หากสอนละเอียดมากเกินไปแลวจะเปนดาบสองคม

หรือไม ดังน้ัน หลักสูตการเรียนการสอนในเรื่องเพศของโรงเรียนสวนใหญในปจจุบันจึงคงเปนใน

รูปแบบของแบบเรียนวิชาการมาตรฐานที่เหมารวมสอนไปใหนักเรียนทุกคนโดยไมสามารถที่จะ

ใหคําแนะนําเจาะลึกไปถึงปญหาทากางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กแตละคนในแตละชวงวัยที่อาจมีปญหาที่

แตกตางกันไปไดอยางดีที่สุด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สสส. สํารวจ

พฤติกรรมเด็กและเยาวชนป 2551)

                    ดังนั้นการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งที่

สงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากเพศสัมพันธที่เราไมควรจะมองขาม เพราะเปน

สาเหตุที่จะทําใหเด็กแตละคนมีความรู ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป  โดย

ที่เด็กที่ไมเคยไดรับการสนใจ การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวตลอดจนการไดรับแนวทางการ

ปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว อาจจะกอใหเด็กเกิดการกระทําผิดตางๆรวมถึงการมี
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เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

                 พวงพรรณ จันทรตรี (อางถึงใน เมธินี กอนแกว 2546:51) ศึกษาเรื่อง การรักษาพรหมจารี

สตรีของสาวโสดที่อยูในศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตชุมชนแหงหน่ึงในภาคกลาง                        

ปพ.ศ.2539 ของสตรีที่มีอายุระหวาง13-19 ป พบวา การสั่งสอนในเรื่องเพศและการปองกันในเรื่อง

เพศที่ถูกตองจากบิดา มารดา มีความสัมพันธกับคานิยมการรักษาพรหมจารีของสตรีสาวโสดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

                วรรณวิมล สุรินทรศักดิ์ (2546 : 36) ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของวัยรุนใน

จังหวัดขอนแกน โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 12-24 ป สถานภาพโสด จํานวน581 คน 

พบวา กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับต่ํากวามากกวากลุม

ที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ

                  ปวีณา สายสูง (2541 : 67) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา ในจังหวัดนาน พบวากลุมตัวอยางที่ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีและไมดี มีแนวโนมที่

จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ไมพบความสัมพันธระหวาง

ความสัมพันธในครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงสรุปไดวา ความสัมพันธที่ดีระหวาง

สมาชิกในครอบครัว ยอมทําใหมีความผูกพันหวงใย เอื้ออาทรตอกัน รวมทั้งการมีเวลาไดพุดคุยกัน

อยางสม่ําเสมอ มีความเขาใจกัน ไววางใจกันและกัน มีโอกาสรวมกันคิดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม จะทําใหวัยรุนมีความมั่นใจสามารถใชชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสม สวนวัยรุนที่

อยูในครอบครัวที่มีความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวไมดี บิดามารดาไมมีเวลาในการดูแล

อบรมสั่งสอน ทําใหไมไดรับความรักและการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร วัยรุนจะหาทางออกโดยการ

ไปแสวงหาความรักจากบุคคลภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะกลุมเพื่อนและวัยน้ีมักตองการการ

ยอมรับจากเพื่อน จึงมีพฤติกรรมตามกลุมเพื่อน ถาอยูในกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเชน 

หนีเรียน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา รวมทั้งดานเพศ การมีคูรัก เปนตน อาจทําใหนําไปสูการมีพฤติกรรมทาง

เพศที่ไมเหมาะสม

              อยางไรก็ตามครอบครัวนาจะเปนแหลงสําคัญที่สงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง เน่ืองจากครอบครัวถือเปนสิ่งแวดลอมอันดับ

แรกๆที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุดเพราะครอบครัวเปนตนแบบแรกของเด็กและครอบครัวเปน

สถาบันสังคมที่สําคัญมีความผูกพันระหวางบิดามารดาและบุตร เปนแหลงอบรมเด็ก และวัยรุนให

ออกไปเผชิญกับสิ่งแวดลอมภายนอก และปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคม ครอบครัวจึงควรมี
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การสอนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตองใหกับวัยรุนในขั้นตนรวมถึงแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธ

โดยใหวัยรุนมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธตอไป
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สวนท่ี 5  งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรสวนบุคคลและขอมูลตัวแปรตาม

สภาพครอบครัว

สภาพการอยูรวมกันของครอบครัวเปนสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอเด็กมาก เพราะบิดามารดา

เปนบุคคลที่ใหการดูแลบุตรอยางใกลชิด ทําใหมีความผูกพันซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากบิดามารดามี

ความรักใครปองดองกัน มีการสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว ทําใหบุตรหรือสมาชิกที่อยูในครอบครัว

มีความสุข  สงผลใหบุตรมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอบอุน มองโลกและสังคมในแงดี ในทาง

ตรงกันขามบุตรที่เกิดจากครอบครัวแตกแยก คือบิดามารดามีครอบครัวใหม มีการทะเลาะเบาะแวง

ภายในครอบครัว ทําใหบุตรมีความเก็บกด ขาดความอบอุน อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลายเปน

ปญหาสังคมได (อางถึงใน วัลยา ธรรมพนิชวัฒน, 2533 : 31-32) ไดกลาวไววา การหยาราง การ

แยกกันอยูของบิดา หรือการเปนหมาย เน่ืองจากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ยอมทําใหครอบครัวไม

สมบูรณ และสงผลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง จากการทบทวนงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับสภาพครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุน

หญิง กลาวคือ วัยรุนเปนวัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงทั้งดานอารมณและรางกาย ดังนั้น การไดรับความ

เขาใจและความอบอุนจากคนในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาตามมา 

และความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงตามมา

สภาพการพักอาศัย 

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับสภาพการพักอาศัยดังน้ี

ศุภจรี วจีภิรัตน (2533 : 92-97) ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องเพศ

และการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง

จํานวน 357 คนพบวา นักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดา มารดา มีประสบการณทางเพศสูงและมีการ

ปองกันโรคเอดสต่ํากวานักเรียนท่ีอาศัยอยูกับบิดา มารดา

     จุฬารัตน  หาวหาญ  (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร จาก
กลุมตัวอยางนักเรียนชายจํานวน  434 คน  พบวา  ที่พักในปจจุบันมีความสัมพันธตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูที่มีเพศสัมพันธมากที่สุด คือ ผูที่อยู
หอพัก รองลงมาคือ เชาบานอยูกับญาติ และพักกับผูปกครอง ตามลําดับ
   วรรณวิมล สุรินทรศักดิ์ (2546 : 32) ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของ

วัยรุนในจังหวัดขอนแกน โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 12-24 ป สถานภาพโสดจํานวน 
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581 คน พบวา กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับเพื่อนตามลําพังรอยละ 22และกลุมที่ไม

เคยมีเพศสัมพันธจะพกัอยูกบับิดามารดาสูงถึงรอยละ 67.5

      จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา สภาพการพักอาศัยมี

ความเกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพราะเปนสถานที่ซึ่ง

นักเรียนวัยรุนหญิงอาศัยอยูเปนประจํา สามารถสงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงไดเน่ืองจากนักเรียนวัยรุนหญิงที่พักอาศัยอยูกับพอแม

ผูปกครองจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรนอยกวานักเรียนวัยรุนหญิงที่อาศัยอยูหอพัก อยู

กับญาติและอยูกับเพื่อน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองมีโอกาสไดใกลชิด พบปะพูดคุย ใหความรัก

ดูแลเอาใจใสทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมกีารปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได

 ประเภทของกิจกรรมท่ีชอบเขารวม

      การที่วัยรุน ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมตางๆไดถูกจัด

ขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกที่จะเขาเปนสมาชิกชมรมที่ตนสนใจ ซึ่งจะทําใหไดมีโอกาสทํา

กิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและตอสังคม ซึ่งนอกจากจะสงผลใหนักเรียนไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนแลว ยังไดมีโอกาสฝกทักษะในสิ่งที่ตนถนัด รวมไปถึงการทํางานรวมกับผูอื่นดวย 

เชน การเขารวมชมรมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การรวมชมรมที่สงเสริมความสามารถพิเศษ เชน 

ดนตรี กีฬา การเขารวมชมรมเกี่ยวกับศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อันเปนการชวยสงเสริมศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมของชาติ การบําเพ็ญประโยชนตางๆ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศ   

ทางวิชาการอีกดวย แมวายังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของระหวางประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม กับ 

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงแตจากการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยเห็นวา กิจกรรมตางๆที่นักเรียนวัยรุนหญิงเขารวมลวนมีประโยชนใน

ทุกๆกิจกรรม ถานักเรียนวัยรุนหญิงเขารวมอยางจริงจัง เชน กิจกรรมประเภทวิชาการที่สนับสนุน

ดานการเรียนรู อบรม นักเรียนวัยรุนหญิงที่ผานการเรียนรูอบรมก็จะรูโทษของการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร และมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได แตถานักเรียน

วัยรุนหญิงเขารวมกิจกรรมตามกลุมเพื่อนหรือไมสมัครใจในการเขารวมกิจกรรม นักเรียนวัยรุน

หญิงก็อาจออกนอกลูนอกทางและมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

นอยลงได สรุปวาประเภทของกิจกรรมที่นักเรียนวัยรุนหญิงชอบเขารวมเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
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ประสบการณการมีคูรัก

                      ความรักเปนรากฐานสําคญัในการมีคูของมนุษย (Hendrick 1992) การมีประสบการณ

ดานความรักที่งดงามในวัยเด็กจะเปนตัวทํานายที่สําคัญสําหรับการมีความสัมพันธดานความรัก

แบบโรแมนติค  (Simpson Campbell & Berscheid : 1986 อางถึงใน,  วาริน  เทพยายน : 2542) 

ลักษณะบุคลิกภาพเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับความรักของแตละบุคคล รวมทั้งปจจัยอื่นๆ 

เชน ประสบการณความรักในอดีตและปจจุบันซึ่งประสบการณการมีคูรักถูกแบงออกเปน เคยมีคูรัก

ในอดีต ปจจุบันมีคูรัก หรือไมเคยมีคูรัก โดยปจจัยดานประสบการณการมีคูรัก สามารถสงผลตอ

พฤติกรรมเสี่ยงจากเพศสัมพันธในอนาคตได ซึ่งมีงานวิจัยกลาวถึงประสบการณการมีคูรักใน

โอกาสเสีย่งที่จะมเีพศสัมพันธไว 1 ทาน ดังนี้

                       ประภาพร โอภาสสวัสด์ิ (2538:60) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยมีกลุมตัวอยาง 600 คน ผลการศึกษาพบวา

การมีคูรักมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่

มีคูรักมีโอกาสมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนที่ไมมีคูรัก

                     จากงานวิจัยขางตน จะเห็นไดวา ประสบการณการมีคูรักเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการคบแฟน หรือคนรักสามารถเปนสิ่งบอกแนะในการมีเพศสัมพันธได เพราะการคบใน
ลักษณะนี้จะมีโอกาสใกลชิดสนิทสนมมากกวาการคบแบบเพื่อนปกติทั่วๆไป ดังนั้น เด็กวัยรุนใน
กลุมนี้จะมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยางเหมาะสมในระดับนอย
กวาเด็กวัยรุนที่ไมเคยมีคูรักมากอน

            สรุปจากศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงการศึกษาที่ผานมานั้น
จะเนนการศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่ควรหาทางปองกันใหมากขึ้น เนื่องจากเปน
วัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต โดยเฉพาะการมีเปาหมายที่แนนอนดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   
ซึ่งจะเปนอนาคตของตัววัยรุนเอง ครอบครัว สังคม และอนาคตของชาติ ถึงแมวาจะมีพัฒนาการ
ทางเพศอยางสมบูรณพรอมจะมีเพศสัมพันธ หรือสามารถที่จะมีบุตรไดแตสังคมไทยยังไมยอมรับ    

อยางไรก็ตาม หากนักเรียนวัยรุนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนั้น  ยอมขึ้นอยูกับบริบท
หรือปจจัยหลายประการ และในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษาเพื่อหาทางแกปญหาที่ตนเหตุ 

กลาวคือ ศึกษาถึงการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยดานการเห็นคุณคาใน
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ตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมได  จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังน้ี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
             

              ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม

                                    

                                       

                                                             

                                                                                            

     สภาพครอบครัว

     สภาพการพักอาศัย

     ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม

     ประสบการณการมีคูรัก

     การปฏบัิติตนเพ่ือปองกันความเส่ียง

                ตอการมีเพศสัมพันธ

การเห็นคุณคาในตนเอง

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพ่ือนอยางเหมาะสม

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเส่ียงจากการมีเพศสัมพันธ

การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว
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บทท่ี 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

       การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของเรียนวัยรุนหญิง สถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาในการดําเนินการวิจยัไดใชระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้

      1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

      2. ตัวแปรที่ศึกษา

      3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

      4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

      5. การเก็บรวบรวมขอมูล

      6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร

    ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนวัยรุนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ที่

กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครปฐม 6 แหง 

ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยการ

อาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟาและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จํานวน 2,710  คน

(รายงานประจําป 2551-2552 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

กลุมตัวอยาง

     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนวัยรุนหญิง ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  ใน 6 สถานศึกษา โดยใชการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น(stratified random sampling) ตามสัดสวนของสถานศึกษา และระดับชั้น

การศึกษา    ซึ่งมีขั้นตอนในการสุม ดังนี้

ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรยามาเน (Yamane ) (อางถึง

ใน ประคอง กรรณสูต 2542 : 10-11)
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2N(e)1

N
n

!
∀

โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง

N  =  ขนาดของกลุมประชากร

                           e   =  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ยอมใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 ที่ระดับคาความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต

แทนคาในสูตร 

                                                    
22710(0.05)1

2710
n

!
∀

                                                            n =  349 คน

             ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน

ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ตามสัดสวน

ประชากร จําแนกตามสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาและระดับชั้นการศึกษา และสุมนักเรียนดวย

วิธีการจับฉลาก ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางแบงตามระดับชั้นการศึกษา

สถานศึกษา
จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)

ป 1 ป 2 ป 3 ป 1 ป 2 ป 3

1 23 11 21 55 10 5 11 26

2 551 473 482 1506 115 41 32 188

3 19 0 10 29 5 0 3 8

4 221 119 201 541 18 19 22 59

5 154 121 138 413 17 19 15 51

6 67 42 57 166 4 6 7 17

รวม 1035 766 909 2710 169 90 90 349

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71

หมายเหตุ  1 =  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

                2 =  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

                3 =  วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม

                4 =  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

                5 =  วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา

                6 =  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

               

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีดังตอไปนี้

ตัวแปรอิสระ

   1. ขอมูลสวนบุคคล

1.1 สภาพครอบครัว แบงเปน 3 กลุม ไดแก

1.1.1 บิดามารดาอยูดวยกัน

1.1.2 บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกัน  

1.1.3 มารดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือท้ังบิดามารดาเสียชีวิต

1.2 สภาพการพักอาศัย แบงเปน 3 กลุม ไดแก

1.2.1 อยูกับบิดาและ / หรือมารดา

1.2.2 อยูกับญาติ

1.2.3 อยูหอพัก บานเชา  และบานเพื่อน

  1.3 ประเภทของกิจกรรมท่ีชอบเขารวม แบงเปน 6 กลุม ไดแก

1.3.1 กิจกรรมประเภทกีฬาและการออกกําลังกาย

1.3.2 กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

1.3.3 กิจกรรมประเภทวิชาการ

1.3.4 กิจกรรมประเภทศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.3.5 กิจกรรมประเภทนันทนาการ

1.3.6 ไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆ เลย

1.4 ประสบการณการมีคูรัก  แบงเปน 3 กลุม ไดแก

1.4.1  เคย มีคูรัก

1.4.2  มีคูรัก ในปจจุบัน 
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1.4.3  ไมเคยมีคูรัก

2. การเห็นคุณคาในตนเอง

                   3. ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

                   4. ความคิดเหน็ตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

                   5.   การไดรบัแนวทางการปองกนัการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ

ของเน้ือหา จํานวน 6 สวน คือ

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย สภาพครอบครัว สภาพการพัก

อาศัย    ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก เปนแบบสอบถามลักษณะ

ใหเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเน้ือหาของขอคําถามเปนการประเมิน

ความรูสึกที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอตนเองในดานความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตนเอง

ความสามารถและความสําคัญของตนเอง การเคารพนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง จํานวนขอ

คําถามมีทัง้หมด 19 ขอ มีขอคําถามเชิงนิเสธ คือขอ 4,7,และ19

ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ

1.  เปนจริงอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงตามความรูสึกและความคิดของผูตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด

2.  เปนจริงคอนขางมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงตามความรูสึกและความคิดของ

ผูตอบแบบสอบถามคอนขางมาก

3.  เปนจริงปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงตามความรูสึกและความคิดของผูตอบ

แบบสอบถามในระดับปานกลาง

4.  เปนจริงเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงตามความรูสึกและความคิดของผูตอบ

แบบสอบถามเพียงเล็กนอย

5.  ไมเปนจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงตามความรูสึกและความคิดของผูตอบ

แบบสอบถามเลย
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โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามการมองเห็นคุณคาในตนเอง 

ขอคําถามเชิงบวก (คะแนน)                                                 ขอคําถามเชิงลบ (คะแนน)

                                                                                          

เปนจริงอยางยิ่ง    ให 5 คะแนน                                                 1 คะแนน

เปนจริงคอนขางมาก ให 4 คะแนน                                                 2 คะแนน

เปนจริงปานกลาง    ให 3 คะแนน                                                  3 คะแนน

เปนจริงเล็กนอย    ให 2 คะแนน                                                  4 คะแนน

ไมเปนจริงเลย           ให 1 คะแนน                                                5 คะแนน

การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม การมองเห็นคุณคาในตนเอง ใชเกณฑในการ

แปลความหมายคะแนน ตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-184) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการมองเห็นคุณคาในตนเองในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการมองเห็นคุณคาในตนเองในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการมองเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50-4.49   หมายถึง มีการมองเห็นคุณคาในตนเองในระดับคอนขางมาก

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการมองเห็นคุณคาในตนเองในระดับมากที่สุด

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสมซึ่งผูวิจยัสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหา

ของขอคําถามเปนการประเมิน มี    ขอคําถาม 13 ขอ  ไมมีขอคําถามที่เปนนิเสธ ลักษณะคําถามเปน

แบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ

           เปนไปไดมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียน

มากที่สุด

เปนไปไดมาก          หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ

นักเรียนมาก

เปนไปไดปานกลาง หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ

นักเรียนปานกลาง

เปนไปไดนอย             หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ

นักเรียนนอย

เปนไปไดนอยที่สุด      หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ

นักเรียนนอยที่สุด

   ส
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       การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสมใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 

179-184) ดังน้ี

คาเฉลี่ย  1.00-1.49   หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

อยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย  1.50-2.49   หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  2.50-3.49   หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมอยูใน

ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย  3.50-4.49   หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก

คาเฉลี่ย  4.50-5.00    หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมอยูใน

ระดบัมากที่สุด

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยเน้ือหาของขอคําถามเปนการประเมินความรู ความเขาใจและความตระหนักของผูสอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือประโยชนที่ เกิดจากการปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 11 ขอไมมีขอคําถามที่เปนนิเสธ

ลักษณะคาํถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ

เห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง   ขอความน้ันตรงตามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด

เห็นดวยมาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงตามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามคอนขางมาก

เห็นดวยปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงตามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

เห็นดวยนอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงตามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามเพียงเล็กนอย

เห็นดวยนอยมาก  หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงตามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามเลย

   ส
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เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

จากการมีเพศสัมพันธ ดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง ให   5  คะแนน

เห็นดวยมาก ให   4  คะแนน

เห็นดวยปานกลาง       ให   3  คะแนน

เห็นดวยนอย ให   2  คะแนน

เห็นดวยนอยมาก ให   1  คะแนน

การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ ใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ตามเกณฑของเบสท (Best 

1981 : 179-184) ดังน้ี

คาเฉลี่ย1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ       

มีเพศสัมพันธนอยที่สุด

คาเฉลี่ย1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ       

มีเพศสัมพันธเพียงเล็กนอย

คาเฉลี่ย2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ       

มีเพศสัมพันธปานกลาง

คาเฉลี่ย3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ       

มีเพศสัมพันธคอนขางมาก

คาเฉลี่ย4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ       

มีเพศสัมพันธมากที่สุด

สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว ซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยมีขอคําถามจํานวน 15 ขอ มีขอคําถามเชิงนิเสธ คือขอ8

ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ

ไดรับมากที่สุด หมายถึง  ขอความน้ันตรงตามการไดรับแนวทางการปองกันการ                    

มีเพศสัมพันธจากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด

ได รับมาก   หมายถึง   ขอความน้ันตรงตามการได รับแนวทางการปองกันการ                        

มีเพศสัมพันธจากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามคอนขางมาก

   ส
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ไดรับปานกลาง หมายถึง ขอความน้ันตรงตามการไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

ได รับนอย  หมายถึง  ขอความน้ันตรงตามการไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามเพียงเล็กนอย

ไดรับนอยมาก  หมายถึง ขอความนั้นไมตรงตามการไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามเลย

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว 

ขอคําถามเชิงบวก (คะแนน)                                                  ขอคําถามเชิงลบ (คะแนน)

                                                                                                         

ไดรับมากที่สุด       ให  5 คะแนน                                 1 คะแนน

ไดรับมาก             ให 4 คะแนน                                                         2 คะแนน

ไดรับปานกลาง     ให 3 คะแนน                                                         3 คะแนน

ไดรับนอย            ให 2 คะแนน                                                        4 คะแนน

ไดรับนอยมาก       ให 1 คะแนน                                                        5 คะแนน

การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม  ใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 

ตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-184) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวเพียงเล็กนอย

คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง มีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวปานกลาง

คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง มีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวคอนขางมาก

คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง มีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวมากท่ีสุด

   ส
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดย   ขอคําถามมี 21 ขอ มีขอคําถามเชิงนิเสธไดแกขอ1,4,10,12,13,14,15และขอ21

 เ น้ือหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธ  ซึ่ง  5แนวทาง

ประกอบดวย

1. ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดานการ

หลีกเลีย่งการสัมผัสในเชิงชูสาว มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ  (ขอ 1-4 )

2. ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดานการ

หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลมีขอคําถามจํานวน 4 ขอ (ขอ 5-8 )

3. ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดานการ

หลีกเลีย่งการอยูในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขาม มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ (ขอ 9-12)

                 4.  ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดานการ

หลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางที่กระตุนอารมณ ทางเพศ มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ (ขอ 

13-17 )

5. ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดานการ

รูจักเลือกรับส่ือกระตุนอารมณทางเพศ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ (ขอ 18-21)

                      ดังน้ัน จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ มีทั้งหมด 21 ขอซึ่งลักษณะคําถามเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มี 5 ระดับ คือ

ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามพฤติกรรมน้ันเปน

ประจํา

ปฏิบัติเปนสวนมาก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามพฤติกรรมน้ันเปน

สวนมาก

ปฏิบัติเปนบางคร้ัง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามพฤติกรรมน้ันเปน

บางคร้ัง

ปฏิบัติเปนสวนนอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นนานๆ 

คร้ัง

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นเลย

โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธ 

   ส
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ขอคําถามเชิงบวก (คะแนน)                                                   ขอคําถามเชิงลบ (คะแนน)

                                                                                              

ปฏิบัติเปนประจํา   ให  5 คะแนน                                                 1 คะแนน

ปฏิบัติเปนสวนมาก    ให 4 คะแนน                                                 2 คะแนน

ปฏิบัติเปนบางครั้ง   ให  3 คะแนน                                                 3 คะแนน

ปฎิบัติเปนสวนนอย   ให 2 คะแนน                                                 4 คะแนน

ไมเคยปฏิบตัิ          ให  1 คะแนน                                                5 คะแนน

การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธ ใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ตามเกณฑของเบสท (Best 1981 :179-

184) ดังน้ี

คาเฉลี่ย1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในระดับคอนขางมาก

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในระดับมากที่สุด

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยดําเนินการ ดังน้ี

1. ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การเห็นคณุคาในตนเอง  ความสามารถในการ

เลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
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2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจํานวนรวมทั้งสิ้น 

5 ทาน ตรวจสอบ

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารย

ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนวัยรุนหญิงจังหวัด

นครปฐม ทีไ่มใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน

4. คาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ การเห็นคุณคาในตนเอง  

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ  การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว 

และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient)โดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละดาน ดังนี้

                    4.1 การเห็นคุณคาในตนเอง  มีขอคําถาม19 ขอ วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .8762

                   4.2 ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม มีขอคําถาม         

13 ขอ วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .8906

                    4.3 ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ มีขอคําถาม 

11 ขอ วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .9105

                    4.4 การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว มีขอคําถาม          

15 ขอ วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .9101

                   4.5 การปฏิบัติตนเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีขอคําถาม               

21 ขอ วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .8692

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรขอความรวมมือไปยัง

ผูอํานวยการจากสถานศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด 6 แหง เพื่อขออนุญาต

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพไปดําเนินการ

เก็บขอมูล
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3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 349 คน โดยไดรับการตอบ

แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน  349 ฉบับ และสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100

4. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาคิดคะแนนและวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยคร้ังน้ี ทําการวิเคราะหขอมูลโดย มีขั้นตอนการวิเคราะห ดังน้ี

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ยและรอยละ (%)

2. วิเคราะหคาระดับ การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตาม

กลุมเพื่อนอยางเหมาะสม  ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การ

ไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว  และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยใชสถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. เปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง ที่มีสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย  ประเภทของกิจกรรม

ที่ชอบเขารวมและประสบการณการมีคูรักแตกตางกันโดยการทดสอบดวยสถิติ t เมื่อเปนการ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลุม และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) เมื่อเปนการเปรียบเทียบความแตกตางตั้งแตสามกลุมขึ้นไป และถาหาความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ Scheffe’

4. วิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม  ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ

ความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

หญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลซึ่งไดจากการตอบ

แบบสอบถามนักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2552 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม  จํานวน 349 คน มาวิเคราะห

ขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน 

รายละเอียดดังตอไปน้ี

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง การเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อน

อยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับแนว

ทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม จําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขา

รวม และประสบการณการมีคูรัก

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธของของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของการ

วิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้

Y หมายถึง ก ารปฏิ บั ติ ตน เพื่ อป อ งกันความ เสี่ ย งต อการมี

เพศสัมพันธ

X1 หมายถึง การเห็นคุณคาในตนเอง
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X2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม

X3 หมายถึง ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ

X4 หมายถึง การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง

X หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)

S.D. หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

t หมายถึง คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution

F หมายถึง คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution

df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom)

SS หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)

MS หมายถึง คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square_

r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

R หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)

R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)

Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R 

Square)

S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Stand 

Error of the Estimate)

R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ

เพิ่มตัวแปรอิสระในสมการถดถอย

b หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)

Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized 

Regression Coefficients)

a หมายถึง คาคงที่ (Constant)

Over all F หมายถึง สถิติ F ของการทดสอบ
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

นักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จํานวน 349 คน โดยผูวิจัยจําแนกขอมูลตามสภาพครอบครัว 

สภาพการพักอาศัย ประเภทกิจกรรมที่ชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ

สภาพครอบครัว

บิดามารดาอยูดวยกัน 229 65.62

บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกัน 84 24.07

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือท้ังบิดามารดาเสียชีวิต 36 10.31

รวม 349 100.00

สภาพการพักอาศัย

อยูกับบิดาและ / หรือมารดา 269 77.08

อยูกับญาติ

หอพักบานเชา หรือบานเพ่ือน

68

12

19.48

3.44

รวม 349 100.00

ประเภทกิจกรรมท่ีชอบเขารวม

กิจกรรมประเภทกีฬาและออกกําลังกาย 100 28.65

กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 69 19.77

กิจกรรมประเภทวิชาการ 24 6.88

กิจกรรมประเภทศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 36 10.32

กิจกรรมประเภทนันทนาการ 92 26.36

ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลย 28 8.02

รวม 349 100.00
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ตารางท่ี 2 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ

ประสบการณการมีคูรัก

เคยมีคูรัก 88 25.21

มีคูรักในปจจุบัน 176 50.43

ไมเคยมีคูรัก 85 24.36

รวม 349 100.00

จากตารางที่  2 พบวา สภาพครอบครัวของนักเรียนวัยรุนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาในจังหวัด สวนใหญบิดามารดาอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 65.62 สภาพการพักอาศัยพัก

อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 77.08 โดยประเภทกิจกรรมที่ชอบเขารวม

มากที่สุด ไดแก กิจกรรมประเภทกีฬาและออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 28.65 และเปนนักเรียนที่มี

คูรักในปจจุบันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.43 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง การเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับ

แนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว และการปฏิบัติตนเพือ่ปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับ

แนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 – 7
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการเห็นคุณคา

ในตนเอง การเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธ

จากครอบครัว และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ตัวแปรที่ใชศึกษา X S.D. ระดับ

การเห็นคุณคาในตนเอง 3.49 0.44 ปานกลาง

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม 3.50 0.74 มาก

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ

มีเพศสัมพันธ 

4.44 0.80 มาก

การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว  

3.84 0.68 มาก

การปฏิบั ติตน เพื่ อปองกันความ เสี่ ย งต อการมี

เพศสัมพันธ

3.57 0.60 มาก

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด มี

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับแนวทางการปองกัน

การมีเพศสัมพันธจากครอบครัว การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และ

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.44, X  = 3.84, 

X  = 3.57 และ X  = 3.50 ตามลําดับ) สวนการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง ( X  = 

3.49)
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม จําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบ

เขารวม และประสบการณการมีคูรัก

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มี

สภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม และประสบการณการมี

คูรักที่แตกตางกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffe’s) ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4 - 8

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม 2 0.50 0.25 0.69

ภายในกลุม 346 125.43 0.36

รวม 348 125.93

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม ที่มีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธไมแตกตางกัน
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ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดนครปฐม ที่มีสภาพการพักอาศัย

ที่แตกตางกัน โดยมีการยุบกลุมจาก 3 กลุมเปน 2 กลุมดังนี้

สภาพการพักอาศัย n X S.D. t

อยูกับบิดาหรือมารดา 269 3.55 .61 .65

อยูกับญาติ / อยูหอพักบานเชา หรือบาน

เพ่ือน

80 3.60 .59

จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม ที่มีสภาพการพักอาศัยที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม ที่มีประเภทของกิจกรรมท่ีชอบเขารวมท่ีแตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม 5 10.14 2.03 6.00*

ภายในกลุม 343 115.79 0.34

รวม 348 125.93

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐมที่มีชอบเขารวมกิจกรรมที่ตางประเภทกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน

รายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7
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ตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูของการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมกับประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมโดยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffe’s)

ประเภทกิจกรรม

วิชาการ   

( X = 

3.33)

บําเพ็ญ

ประโยชน

ตอสังคม

( X = 

3.41)

นันทนาการ

( X = 

3.52)

กีฬาและ

ออก

กําลัง

กาย

( X = 

3.56)

ศาสนาและ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

( X = 3.78)

ไมไดเขา

รวม

กิจกรรม

ใดเลย

( X = 

4.00)

วิชาการ        ( X = 3.33)

บําเพ็ญประโยชนตอสังคม

                                         ( X = 3.41) 0.08
นันทนาการ        ( X = 3.52) 0.19 0.12
กีฬาและออกกําลังกาย

                                             ( X = 3.56) 0.23 0.15 0.04
ศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

    ( X = 3.78) 0.44 0.37 0.26 0.22
ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลย

          ( X = 4.00) 0.67* 0.59* 0.48* 0.44* 0.22

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงเปนรายคูพบวานักเรียนวัยรุนหญิงที่ไมไดเขารวม

กิจกรรมใดเลยกับนักเรียนวัยรุนหญิงที่เลนกีฬาออกกําลังกาย นักเรียนวัยรุนหญิงที่เขารวมกิจกรรม

นันทนาการ นักเรียนวัยรุนหญิงที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และนักเรียนวัยรุน

หญิงที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธใน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนคูอื่นไมพบความแตกตาง โดยนักเรียนวัยรุนหญิงที่ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลยมีการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมประเภทกีฬาและการ
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ออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม ประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและกิจกรรมวิชาการ 

( X =4.00,3.56,3.52,3.41,3.33 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐมท่ีมีประสบการณการมีคูรักท่ีแตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม 2 0.56 0.28 0.77

ภายในกลุม 346 125.37 0.36

รวม 348 125.93

จากตารางที่ 8 พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐมที่มีประสบการณการมีคูรักที่แตกตางกัน  มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธไมแตกตางกัน

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม 

4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) การ

เลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจาก

การมีเพศสัมพันธ (X3) การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว (X4) และการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) ของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 9
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ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) 

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) ความคิดเห็นตอ

ผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ (X3) การไดรับแนวทางการ

ปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว (X4) และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธ (Y) ของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4

y 1.000

x1 0.193** 1.000

x2 0.427** 0.409** 1.000

x3 0.535** 0.138** 0.374** 1.000

x4 0.174** 0.065 0.107* 0.453** 1.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 

การเห็นคุณคาในตนเอง(X1)  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม(X2)  

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ(X3)  และการไดรับแนวทางการ

ปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว(X4)  มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.193, r = 0.427, r = 0.535 และ r = 0.174 

ตามลําดับ)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง

มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม และ

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (r = 0.409 และ r = 0.138 ตามลําดับ)  เชนเดียวกันกับความสามารถในการเลือกปฏิบัติ

ตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นตอผลดีในการปองกัน

ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.374) และมี

ความสัมพันธทางบวกกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.107)  โดยความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจาก
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การมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธทางบวกกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.453)

4.2 การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียดตามตารางท่ี 9

ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ

การคัดเลือก

R R2 Adj R2 R2 Change b Beta t

ความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการ

มีเพศสัมพันธ (X3)

.535 .287 .285 .287 .307 .437 9.316**

ความสามารถในการเลือก

ปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยาง

เหมาะสม (X2) 

.589 .347 .343 .060 .202 .264 5.633**

a = 1.484 S.E = .487 Over all F= 91.767**

* *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 10 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัด

นครปฐม ไดแก ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ (X3) และ

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) โดยที่ความคิดเห็นตอผลดีใน

การปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่หน่ึง มี

ประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) ไดรอยละ 

28.7 สวนความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) ไดรับการคัดเลือกเขา

สูสมการเปนลําดับที่สอง ประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี
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เพศสัมพันธ (Y) ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) ของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ไดรอยละ 34.7

สรุปไดวา ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ (X3) 

และความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลใน

การทํานายรวมกันตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

หญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

ที่ความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ .487

สมการที่ไดจากวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขา

สมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ

และคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y = 1.484 + .307(X3) + .202(X2)

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .437(X3) + .264 (X2)
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บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการวิจัย

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)

ศึกษาระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การเห็นคุณคาในตนเอง 

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตนตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย 

ประเภทกิจกรรมที่ชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก และ 3) เพื่อศึกษาวาการเห็นคุณคาใน

ตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธและการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียนวัยรุนหญิงในสังกัดอาชีวศึกษา

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ในสถานศึกษา 6 แหง ไดแก วิทยาลัย

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จํานวน 349 คน ไดกลุมตัวอยาง

จากการสุมดวยวิธีการจับฉลาก

                 เคร่ืองมือที่ใชการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญ และมีคาความเชื่อมั่นดังนี้ 

1. การเห็นคุณคาในตนเอง  วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได .8762    

2.  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม วิเคราะหคาความ

เช่ือม่ันได .8906

3. ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ วิเคราะหคา

ความเช่ือม่ันได   .9105

4. การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว วิเคราะหคาความ

เช่ือม่ันได .9101
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5. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ วิเคราะหคาความ

เช่ือม่ันได .8692

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยการทดสอบคา t 

(t-test) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ

ตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

พบวา  สวนใหญบิดามารดาอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 65.62 และพักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา คิด

เปนรอยละ 77.08 กิจกรรมที่ชอบเขารวมมากที่สุด ไดแก กิจกรรมประเภทกีฬาและออกกําลังกาย 

คิดเปนรอยละ 28.65 โดยเปนนักเรียนที่มีคูรักในปจจุบันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.43 

2. ผลการวิเคราะหคาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง พบวา อยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.49 ขณะที่คาระดับของการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดี

ในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.50, 4.44, 3.84 และ 3.57 ตามลําดับ

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ จําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย และประสบการณการมีคูรัก   พบวา 

นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่มีสภาพครอบครัว สภาพ

การพักอาศัย และประสบการณการมีคูรักที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน ขณะที่ นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนครปฐมที่ชอบเขารวมกิจกรรมตางประเภทกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธแตกตางกัน โดยนักเรียนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลยมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ กิจกรรม

ประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม กิจกรรมประเภทนันทนาการ และกิจกรรมประเภทกีฬาและการ

ออกกําลังกาย
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4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ไดแก 

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ (X3) และการเลือกปฏิบัติตาม

กลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) โดยที่ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ (X3) ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่หนึ่ง มีประสิทธิภาพในการทํานายการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) ไดรอยละ 28.7 สวนการเลือกปฏิบัติตาม

กลุมเพื่อนอยางเหมาะสม (X2) ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่สอง ประสิทธิภาพในการ

ทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 6 โดยตัว

แปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (Y) 

ของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม ไดรอยละ 34.7 จากการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

1.   ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความ

คิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกัน

การมีเพศสัมพันธจากครอบครัว ของนักเรียนวัยรุนหญิง มีรายละเอียดดังนี้

                         1.1 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ  

อยูในระดับมาก ( X = 3.57) ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนวัยรุนหญิงเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและเห็นวาการปฏิบัติตนดังกลาวเปนผลดีตอตนเองเปน

อยางมาก สามารถทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงเรียนหนังสือจบและทําตามจุดมุงหมายที่คาดหวังไวได 

และหากพิจารณาเปนรายดานของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  พบวา

                        การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชูสาวอยูในระดับปานกลาง( X = 3.28)  ทั้งนี้

เปนเพราะปจจุบันการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสมีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับและการเพิ่มขึ้นของการ

มีเพศสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ืองความใกลชิดและอารมณของทั้งชายและหญิงจนถึงขั้นเกิดการมี

เพศสัมพันธกันในที่สุด และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวาการหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิง

ชูสาวอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนวัยรุนหญิงมีความเปนอยูแบบสังคมเมือง 

มีแหลงทองเที่ยวเปนจํานวนมากที่ลอใจนักเรียนวัยรุนหญิง จึงทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชูสาวอยูในระดับปานกลาง
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                       การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลลอยูในระดับ           

ปานกลาง( X = 3.33) ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจุบันสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลมีจําหนาย

ใหเห็นอยางชัดเจนในทองตลาด รานสะดวกซื้อ หรือแมกระทั่งรานคาในชุมชนอยางแพรหลาย 

รวมถึงมีจําหนายในสถานที่เที่ยวกลางคืน โดยเครื่องดื่มดังกลาวมียี่หอใหเลือกหลากหลายมากขึ้น 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมที่มี                 

แอลกอฮอลล อยูในระดับปานกลาง

                       การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขามอยูในระดับมาก ( X = 3.66) 

เพราะนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญอาศัยอยูกับบิดา มารดา จึงไมมีความเปนอิสระในการดํารงชีวิต

และการติดตอสื่อสารกับเพศตรงขามไดอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการหลีกเลี่ยงการอยู

ในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขามอยูในระดับมาก

                      การหลีกเลีย่งการแตงกายและแสดงกิรยิาทาทางทีก่ระตุนอารมณทางเพศ อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.06) เน่ืองจากนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา ในเรื่องการแตง

กายที่เหมาะสม และการแสดงกิริยาทาทางที่กระตุนอารมณทางเพศ จึงมักจะเปนอีกเรื่องหนึ่งที่พอ

แมอบรมสั่งสอนและทําความเขาใจกับลูกวัยรุน ในทางตรงกันขามหากแตงกายไมสุภาพเรียบรอย

และทํากิริยาที่ไมเหมาะสมกับเพศตรงขามก็จะเกิดคําตําหนิติเตียน จากผูที่พบเห็น ทําใหเสื่อมเสีย

ทั้งตนเอง สถาบันครอบครัว และสถานศึกษา จากเหตุผลที่กลาวมาจึงทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมี

การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางที่กระตุนอารมณทางเพศอยูในระดับมาก

                การรูจักเลือกรับสื่อที่กระตุนอารมณทางเพศ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูใกลกับกรุงเทพมหานคร นครปฐมจึงถือเปน

จังหวัดที่มีความเจริญเขามา ทําใหการเขาถึงสื่อตางๆ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ โทรศัพท สื่อจาก

อินเตอรเน็ต ทําไดอยางงายดาย ประกอบกับมีรานคาที่ใหบริการอินเตอรเน็ตอยูใกลบริเวณ

สถานศึกษาเปนจํานวนมากจึงทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการรูจักเลือกรับสื่อที่กระตุนอารมณทาง

เพศ อยูแคในระดับปานกลาง

                 1.2  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนหญิง

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X = 3.41) ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามเปนรายดานพบวา การเห็นคุณคาในตนเองที่มีคะแนนรายดานสูงสุดอยูในระดับมาก

คือดานความรูสึกของการมีคุณธรรม( X = 3.67)และดานการรับรูเกี่ยวกับความสามารถ( X = 3.55) 

รองลงมาคือดานความรูสึกของการมีอํานาจ( X = 3.43)และดานความรูสึกของการมีความสําคัญ

( X = 3.32)ที่มีคะแนนรายดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองเปน

พื้นฐานของบุคลิกภาพทําใหบุคคลสามารถมองเห็นตนเองทั้งในทางบวกและทางลบได และพรอม
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ที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นได รวมถึงสามารถผานอุปสรรคตางๆไดดวยความอดทน(Coorper Smith 

1984 : 126, อางถึงใน ธนัตภณ ตะพังพินิจการ 2549:147)

                 1.3 ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก    

( X = 3.32)  อาจเนื่องจากนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว มีเวลาที่จะพบปะ

พูดคุยและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เด็กก็จะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และไมขาดที่ปรึกษาในเร่ือง

ตางๆเมื่อเกิดปญหาขึ้นมา ถึงแมวาจะมีกลุมเพื่อนมากก็ตามแตนักเรียนวัยรุนหญิงก็จะรูจักเลือกจะ

ตัดสินใจและเช่ือตามกลุมเพ่ือนในเร่ืองท่ีเหมาะท่ีควรเทานั้น

                  1.4 ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธอยูใน

ระดับมาก    ( X = 4.44)  เนื่องจากนักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดที่วาการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องที่ดี เรื่องที่สําคัญ โดยหญิงชายไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรเพราะการมี เพศสัมพันธกอนวัยอันควรไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทยและมาซึ่งผลเสียมากมาย 

เชน การติดโรคทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภ เรียนหนังสือไมจบ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให

นักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธอยูใน

ระดับมาก    

                  1.5  การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวอยูในระดับ

มาก  ( X = 3.84)  ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนวัยรุนหญิงที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูกับ

ครอบครัว จึงมีโอกาสพบปะพูดคุยกันระหวางสมาชิกในครอบครัว และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเพศที่ถูกตองกับนักเรียนวัยรุนมาก

ขึ้น ดวยเหตุนี้นักเรียนวัยรุนหญิงจึงมีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

อยูในระดับมาก  

                  2.   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง จําแนกตามสภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย ประเภท

ของกิจกรรมท่ีชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก มีรายละเอียดดังนี้

                         2.1  นักเรียนวัยรุนหญิง ที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

สภาพครอบครัวของนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญ  (รอยละ  65.62) บิดามารดาอยูดวยกัน 

ขณะเดียวกัน นักเรียนวัยน้ีจะใหความสําคัญกับเพื่อน มีการจับกลุมและผูกพันกับเพื่อนมากขึ้น 

ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลนอยลง ดังขอมูลที่ไดจากการศึกษาของณิฐินันท วิชัยรัมย (2545 : 94) ที่

พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยูในสภาพครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของรางวัล สุขี (2551 : 106) ซึ่ง
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พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกตางกันมีปจจัยเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนไมแตกตางกัน แตแตกตางจากผลการศึกษาของสมอุรา ไชยสวัสด์ิ 

(2551 : 120) ที่พบวา นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่แตกตางกันมี

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 

                      2.2 นักเรียนวัยรุนหญิง ที่มีสภาพการพักอาศัยแตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

นักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญ (รอยละ 77.08) พักอาศัยอยูกับบิดามารดา ซึ่งการอาศัยอยูกับบิดาและ

มารดาจะไดรับการดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอนและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ทําใหนักเรียนวัยรุน

หญิงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดังขอมูลที่

ไดจากการศึกษาของของอนงค ชีระพันธ (2544 : 158) ที่พบวา ลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน

ไมมคีวามสัมพันธกบัการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ

เจนจิรา สุขเก้ือ (2546 : 80) ที่พบวา การพักอาศัยที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันการ

มีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง เชนเดียวกับผลการศึกษาของธนัตภณ ตะพังพินิจการ (2549 : 154) 

ที่พบวา นักเรียนวัยรุนชายที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไม

แตกตางกัน แตแตกตางจากการศึกษาของพนอวดี จันทนา (2547 : 114) ที่พบวา นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในที่มีบุคคลที่อาศัยอยูดวยตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ตางกัน และแตกตางจากการศึกษาของรางวัล สุขี (2551 : 106) ซึ่งพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่มีการพักอาศัยที่แตกตางกันมีปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนแตกตางกัน

2.3  นักเรียนวัยรุนหญิงที่มปีระสบการณการมีคูรักแตกตางกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปน 

เพราะนักเรียนวัยรุนหญิงสวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัวจึงมักจะไมมีอิสระอยากเต็มที่ในการ

ติดตอสื่อสารหรือนัดพบเพศตรงขาม ถึงแมสวนใหญจะมีคูรักในปจจุบันก็ตาม ผลการศึกษาน้ี

แตกตางกับการศึกษาของสิรินทร ศรประสิทธิ์ (2545 : 118) ที่พบวา นักเรียนหญิงที่มีประสบการณ

การคบเพื่อนชายแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน และแตกตาง

จากผลการศึกษาของ ธนัตภณ ตะพังพินิจการ (2549 : 151) ซึ่งพบวา นักเรียนที่มีประสบการณใน

การคบเพื่อนหญิงตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธตางกัน 

                   2.4  นักเรียนวัยรุนหญิงท่ีชอบเขารวมกิจกรรมตางประเภทกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่วานักเรียนวัยรุนหญิงที่

มีประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวมแตกตางกันมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธแตกตางกัน ซึ่งแตกตางจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาของ ธนัตภณ ตะพังพินิจการ           
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(2549 : 154) ที่พบวา การเขารวมกิจกรรมทางสังคมเปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการทํานาย

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย แตสอดคลองกับผลการศึกษาของปาน

วาด ปรียานนท (2548 : 91) ซึ่งพบวา นักศึกษาชายที่มีประเภทกิจกรรมที่เขารวมตางกันมีการ

ปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ

ความแตกตางเปนรายคูของการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิงกับประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม พบวา นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลยมี

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมประเภท

วิชาการ กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม กิจกรรมประเภทนันทนาการ และกิจกรรม

ประเภทกีฬาและการออกกําลังกาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนวัยรุนหญิงไดมีการรวมกลุมเพื่อน

เพื่อทํากิจกรรมตางๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นหลังเลิกจากกิจกรรมดังกลาวจึงงายตอการรวมกลุมเพื่อน

ไปทํากิจกรรมตางๆที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนในหลักสูตรเชนดูหนัง เลนอินเตอรเน็ต เดิน

หางสรรพสินคา เปนตน ตรงขามกับนักเรียนวัยรุนหญิงที่ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลยก็มักจะมี

เพื่อนนอย สังคมนอย จึงไมมีกลุมเพื่อนจะชักชวนไปในทางที่ไมเหมาะสมประกอบกับนักเรียน

วัยรุนหญิงสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวจึงไมมีอิสระในการไปพักอาศัยอยูกับผูอื่นหรือประพฤติ

ตนที่ไมเหมาะสมไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนีน้ักเรียนวัยรุนหญิงที่ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลยจึงมีการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมประเภท

วิชาการ กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม กิจกรรมประเภทนันทนาการ และกิจกรรม

ประเภทกีฬาและการออกกําลังกาย

                   3.  การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง เพือ่ศึกษาวา การเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเลือก

ปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ และการไดรับแนวทางการปองกนัการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนปจจัยที่สามารถ

รวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง 

                      3.1 ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ  ไดรับการ

คัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่หนึ่ง มีประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ไดรอยละ 28.7 แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธมีความสําคัญและอิทธิพลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธ โดยมีความสัมพันธในทางบวก กลาวคือ ถานักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดเห็นตอผลดี

ในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธมากการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธก็จะมาก ทั้งน้ี  ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ 
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หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดวา การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนนั้น นํามาซึ่งผลดีและประโยชนตางๆ แกตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และ

สังคม เชน ทําใหไมติดโรคทางเพศสัมพันธ ไมเกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ทําใหครอบครัวไม

ตองกังวล และทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงสามารถเรียนหนังสือไดสําเร็จ และสามารถทําตาม

จุดมุงหมายในชีวิตตามที่คาดหวังไวได ทั้งนี้ ความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไปจะเกิดจากการสราง

สมประสบการณอันประกอบไปดวย ความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมในเร่ือง              

ตาง ๆ ดังนั้น   ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ จะสามารถชวย

ใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ ดังขอมูลที่ไดจากการศึกษาของพนอวดี จันทนา (2547 : 128-129) ซึ่งพบวา ความ

คิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยเปน

ตัวแปรที่ได รับเลือกเขาสมการเปนลําดับที่สอง  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ธนัตภณ                     

ตะพังพินิจการ (2549 : 141) ที่พบวา ความคิดเห็นที่ถูกตองตอการมีเพศสัมพันธเปนปจจัยที่ที่ถูก

เลือกเขาสมการอันดับที่ 1 และสามารถทํานายความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

ชายไดรอยละ 10.40 แตกตางจากผลการศึกษาของปานวาด ปรียานนท (2548 : 108) ที่พบวา การ

รับรูผลการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมสามารถอธิบายการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได เนื่องจากการรับรูผลการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมี

ความสัมพันธกับการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในระดับนอย

                  3.2 ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม ไดรับการ

คัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่สอง สามารถทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ เพิ่มขึ้นรอยละ 6 และความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมมี

ความสัมพันธในทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ แสดงวา  

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนวัยรุนหญิงเปนปจจัยที่

ทําใหมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยความสามารถในการเลือก

ปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุนหญิงรูจักเลือก ตัดสินใจที่จะเลือก

ปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมในเรื่องที่ถูกตองที่เหมาะที่ควรในวัยแหงการศึกษาเลาเรียน ไม

ปฏิบัติอออกนอกลูนอกทางเพียงเพราะตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ทั้งนี้ กลุมเพื่อนเปนกลุม

บุคคลที่มักกลาวถึงกันเสมอวามีสวนทําใหวัยรุนเปนคนดีหรือไมดี เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

รางกายอยางรวดเร็วและมากมายเปนแรงกระตุนใหวัยรุนรวมกลุม เพราะสามารถแกไขและเขาใจ

ปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัย ธรรมชาติของวัยรุนจะใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน  ตองการ

การยอมรับจากลุมเพื่อน ดังนั้น เมื่อเขาไปรวมกลุมกับเพื่อนจึงมักจะคลอยตามกลุมเพื่อน ถูกเพื่อน
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ชักชวนงาย  ถาหากอยูในกลุมเพื่อนที่มีพื้นฐานทางจิตใจที่ใฝ ดีก็จะชักจูงไปในทิศทางที่ ดี 

ขณะเดียวกันถาหากอยูในกลุมเพื่อนที่มีพื้นฐานในทางที่ไมดี ก็อาจจะชักจูงกันไปในทางที่ไมดี

เชนกัน ดังขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาของอนงค ชีระพันธุ (2544 : 158) ที่พบวา ลักษณะเพื่อนสนิท

ที่คบ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และกลุมเพื่อนที่คบเปนปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และสอดคลองกับผลการศึกษาของณิฐินันท วิชัยรัมย (2545 : 94-95) 

ที่พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อนเปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

โดยไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนอันดับที่ 1 เชนเดียวกับผลการศึกษาของรางวัล สุขี (2551 : 

102) และสมอุรา ไชยสวัสดิ์ (2551 : 117) ซึ่งพบวา การคบเพื่อนเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ

ทํานายปจจัยเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได โดยไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนอันดับ 2  

                   3.3  การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการทํานายการปฏิบัติ

ตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ แสดงวา การเห็นคุณคาในตนเองไมสามารถรวมกัน

ทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในกลุมนี้ได 

โดยในการศึกษาครั้งนี้พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงมีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.49) ซึ่งไมสงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน

วัยรุนหญิง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวก

กับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง ถึงแมนักเรียน

วัยรุนหญิงจะมีการเห็นคุณคาในตนเองดานการรับรูเกี่ยวกับความสามารถและดานความรูสึกของ

การมีคุณธรรมอยูในระดับมาก ดานความรูสึกของการมีความสําคัญและดานความรูสึกของการมี

อํานาจอยูในระดับปานกลางก็ตาม แตก็ไมมีผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนวัยรุนหญิง ยังไดรับคําชมจากอาจารยในเรื่องของผลการ

เรียนและการกลาคิดกลาทําในสิ่งตางๆนอย จึงอาจทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีการเห็นคุณคาใน

ตนเองลดลงได ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเองสามารถสื่อบุคลิกภาพของบุคคลไดและมีความสําคัญใน

การดําเนินชีวิตในสังคมใหเปนปรกติสุขดวยความเขมแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถที่จะพัฒนา

ตนเองใหดีขึ้นได  แตเ น่ืองจากการเห็นคุณคาในตนเองเปนสิ่งที่ไมคงที่หรือตายตัว  มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับวาขณะนั้นบุคคลมีความรูสึกอยางไรและไดรับประสบการณมา

อยางไร ประสบการณชีวิตที่ดีจะชวยใหการดํารงรักษาการเห็นคุณคาในตนเองในระดับสูงไวได 

(Barry 1989 ; Palladino 1994, อางถึงในสุรัตน ผุลละศิริ 2547 : 95) ดวยเหตุผลดังกลาว จึงอาจทํา

ใหการเห็นคุณคาในตนเองไมถูกเลือกเขาสมการการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงได
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                  3.4 การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวเปนตัวแปรที่ไม

ถูกเลือกเขาสมการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ แสดงวาการ

ไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว ไมสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในกลุมนี้ได โดยในการศึกษา

ครั้งนี้พบวา นักเรียนวัยรุนหญิงมีการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัวอยู

ในระดับมาก ( X = 4.44)ซึ่งไมสงผลตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ของนักเรียนวัยรุนหญิง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา การไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงแตเน่ืองจากนักเรียนวัยรุนหญิงมีการพูดคุยในเร่ืองเพศกับ

ครอบครัวนอยไป จึงอาจมีขอขัดแยงหรือไมเชื่อในคําอบรมสั่งสอนของพอแม ครอบครัวจึงเริ่มมี

อิทธิพลตอนักเรียนวัยรุนหญิงลดนอยลงได ดวยเหตุนี้ จึงอาจทําใหการไดรับแนวทางการปองกัน

การมีเพศสัมพันธจากครอบครัวไมถูกเลือกเขาสมการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงได

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยดานความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการ

มีเพศสัมพันธและปจจัยดานความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมเปน

ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียนวัยรุนหญิงไดรอยละ34.7อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ดังนั้นผลจากการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางในการปองกันแกปญหา

ของนักเรียนวัยรุนหญิงดังตอไปน้ี

1.  ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธเปนตัวแปรที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํานายการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียนวัยรุนหญิง เนื่องจากตัวแปรนี้เปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดที่วาการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธจะนํามาซึ่งผลดีและประโยชนตางๆเชน ทําใหไมเกิดการตั้งครรภใน

วัยเรียน ทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงสามารถทําตามจุดมุงหมายที่คาดหวังไวได ดังนั้นผูที่เกี่ยวของไม

วาจะเปนผูปกครอง อาจารย สังคม และชุมชน จึงควรใหความสําคัญและสั่งสอนเร่ืองเพศ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกฝงและสรางทัศนคติที่ดีและเหมาะสมในเร่ืองเพศทําใหนักเรียน

วัยรุนหญิงมีการปฏิบัติตนที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เชนเพศหญิงควร

รักนวลสงวนตัวและไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
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องคกรตางๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาควรใหโอกาสนักเรียนวัยรุนหญิงมีโอกาสที่จะแสดงความ

คิดเห็นเรื่องเพศอยางเหมาะสมหรือจัดนิทรรศการการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีความคิดวา

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเรื่องที่ควรยึดถือและ

ปฏิบัติตอไป

2.  ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสมมีความสัมพันธกับ

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และเปนตัวแปรที่สามารถทํานายการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิง เปนลําดับที่สองเพราะ

ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม คือการที่นักเรียนวัยรุนหญิงรูจัก

เลือกในการตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามกลุมเพื่อนเฉพาะเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมเทานั้น แตเนื่องจาก

กลุมเพื่อนมีอทิธิพลตอวัยรุนเปนอยางมาก โดยกลุมเพื่อนมีทัง้กลุมดีและกลุมไมด ี ถานักเรียนวัยรุน 

หญิงอยูในกลุมเพื่อนที่ไมดี ไดแกกลุมเพื่อนที่ติดยาเสพติด กลุมเพื่อนที่หนีโรงเรียน กลุมเพื่อนที่

ชอบเที่ยวเตรก็จะสงผลตอการเรียนและสุขภาพของนักเรียนวัยรุนหญิงได ดังนั้นบิดา มารดาหรือ

ผูปกครองควรใหเวลากับลูก เปนเพื่อนที่ดีสําหรับลูก หาเวลาในการพบปะพูดคุยและหาเวลาทํา

กิจกรรมรวมกัน เชน การรับประทานอาหารรวมกัน ปลูกตนไมรวมกัน ทําบุญรวมกัน เมื่อลูกเกิด

ความไววางใจ ความมั่นใจ ก็กลาที่จะระบายความทุกขรอน แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกับ บิดา

มารดา หรอืผูปกครอง จึงไมจําเปนที่ลูกวัยรุนตองไปหาคําตอบจากคนอื่นนอกครอบครัวโดยเฉพาะ 

กลุมเพื่อน (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ 2541:96-97) หรือถึงแมลูกวัยรุนจะมีกลุมเพื่อน

หนึ่งกลุมหรือมากกวาหนึ่งกลุมก็ตาม ลูกวัยรุนก็จะรูจักเลือกในการตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนเฉพาะเร่ืองที่ถูกตองเหมาะสมเทานั้น เพราะลูกวัยรุนไดรับคําปรึกษา ไดรับความรักความ

ผูกพันจากทุกคนในครอบครัว ดังนั้นพวกเขาก็จะมีความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อน

อยางเหมาะสมในเรือ่งการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธตอไป

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธในวัยรุน เชน ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธ คานิยมทางสังคม สภาพแวดลอม ทักษะ

ชีวิต เปนตน เพื่อศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน

2. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมประชากรอื่น ซึ่งเปนนักเรียนวัยรุนทั้ง

ชายและหญิงในสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ รวมถึงวัยรุนชายและหญิงที่มิไดอยูในสถานศึกษา เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบและทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 
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3. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การ

สนทนากลุม หรือการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนขึ้น อันจะนํามาซึ่งแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุน 
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แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย

เร่ือง “ การปฏิบัตตินเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญงิใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม””

คําชี้แจง

        แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิทยานิพนธเรื่องการ

ปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

             ดังน้ัน จึงขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามตามความเปนจริงเพื่อใหการวิจัย

ครั้งนี้มีความสมบูรณและนาเชื่อถือ โดยขอมูลที่ไดจากคําตอบของทาน จะนําไปใชประโยชนเพื่อ

การวิจัยประกอบวิทยานิพนธเทาน้ันจะไมมีการนําขอมูลของทานไปเผยแพรตอสาธารณชนแต

อยางใด

           โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย

            สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยสภาพครอบครัว สภาพการพัก

อาศัย ประเภทของกิจกรรมที่ชอบเขารวม และประสบการณการมีคูรัก จํานวน 4 ขอ

            สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 19 ขอ

            สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม จํานวน 13 

ขอ

            สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ จํานวน 11 ขอ

            สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจาก

ครอบครัว จํานวน 15 ขอ

            สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

มีทั้งหมด 21 ขอ ซึง่ลักษณะคําถามเปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงตามความเปนจริงของทาน 

1.สภาพครอบครัว

    1.บิดามารดาอยูดวยกัน

     2.บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกัน

      3.มารดาหรือบิดา เสียชีวิตหรือท้ังบิดามารดาเสียชีวิต

2.สภาพการพักอาศัย

     1.อยูกับบิดาหรือมารดา

      2.อยูกับญาติ

                    3.อยูหอพัก บานเชา หรือบานเพ่ือน

3.ประเภทกิจกรรมท่ีชอบเขารวม

                                 1.กิจกรรมประเภทกีฬาและออกกําลังกาย

      2.กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

      3.กิจกรรมประเภทวิชาการ

      4.กิจกรรมประเภทศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

      5.กิจกรรมประเภทนันทนาการ

      6.ไมไดเขารวมกิจกรรมใดเลย

 4.ประสบการณการมีคูรัก

       1. เคยมีคูรัก

        2.มีคูรักในปจจุบัน

        3.ไมเคยมีคูรัก
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              สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง

คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด

มากที่สุด       หมายถึง     ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของนักเรียนในระดับมากท่ีสุด

มาก               หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของนักเรียนในระดับมาก

ปานกลาง      หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของนักเรียนในระดับปานกลาง

นอย         หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของนักเรียนในระดับนอย

นอยที่สุด       หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของนักเรียนในระดับนอยท่ีสุด
 

การเห็นคุณคาในตนเอง

ระดับความเปนจริง

เปนจริง

อยางย่ิง

เปนจริง

คอนขางมาก

เปนจริง

ปานกลาง

เปนจริง

เล็กนอย

ไมเปน

ความจริง

ดานการรับรูเกี่ยวกับความสามารถ

1.ขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆ

ไดดวยตนเอง

2.ขาพเจาสามารถเตรียมตัวสอบได

ดวยตนเอง

3.ข า พ เ จ า ค า ด ว า ข า พ เ จ า มี

ความสามารถที่จะศึกษาจนจบชั้น 

ปวช.ได

4.ขาพเจารูสึกกลัวเมื่อถูกอาจารย

เรียกใหตอบคําถาม

5.ขาพเจามีความมั่นใจในการทําสิ่ง

ตางๆไดสําเร็จเชนเดียวกับเพ่ือน

6.ขาพเจาสามารถทําการบานที่

ได รับมอบหมายจากอาจารยได

ดวยตนเอง

ด า น ค ว า ม รู สึ ก ข อ ง ก า ร มี

ความสาํคัญ

7.ขาพเจารูสึกกังวลใจวาเพื่อนจะ

ไมใหเขารวมกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเห็นคุณคาในตนเอง

ระดับความเปนจริง

เปนจริง

อยางย่ิง

เปนจริง

คอนขางมาก

เปนจริง

ปานกลาง

เปนจริง

เล็กนอย

ไมเปน

ความจริง

8.ขาพเจาได รับการยอมรับจาก

เพื่อนเวลาออกไปรายงานหนาชั้น

เรียน

9.ครอบครัวมีความภูมิใจในตัว

ของขาพเจา

10.ขาพเจ าได รับคํ าชมเชยจาก

อาจารยวาขาพเจาเปนเด็กที่ต้ังใจ

เรียน

ดานความรูสึกของการมีอํานาจ

11.ขาพเจาสามารถยืนยันในสิ่งที่

ข าพ เจ า ไม ต อ งการทํ า ได เ ช น

ขาพเจาไมอยากไปเที่ยว ถึงใครจะ

ชวนขาพเจาก็จะไมไป

12.ผู อ่ืนยอมรับฟงความคิดเห็น

ของขาพเจา

13.ขาพเจารูสึกวาตนเองมีความ

เปนผูนํา

14.ขาพเจารูสึกวาผูอ่ืนยอมรับใน

การตัดสินใจของขาพเจา

15.ขาพเจาสามารถเลือกเรียนในสิ่ง

ที่ขาพเจา ตองการ

ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม

16.ขาพเจาจะไมหนีเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเห็นคุณคาในตนเอง

ระดับความเปนจริง

เปนจริง

อยางย่ิง

เปนจริง

คอนขางมาก

เปนจริง

ปานกลาง

เปนจริง

เล็กนอย

ไมเปน

ความจริง

17.ขาพเจารับฟงและเชื่อฟงคําสั่ง

สอนของอาจารย/บิดามารดา

18.ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถ

รับผิดชอบตอการกระทํ าของ

ตนเองได เชนพยายามทํางานที่

คางอยูใหเสร็จตามกําหนดเวลา

19.ขาพเจาคิดวาการทําตามใจของ

ตนเองโดยไมสนใจความรูสึกของ

ผูอื่นเปนสิ่งที่ถูกตอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามกลุมเพื่อนอยางเหมาะสม

คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด

เปนไปไดมากที่สุด   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุด

เปนไปไดมาก            หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียนมาก

เปนไปไดปานกลาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียนปานกลาง

เปนไปไดนอย           หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียนนอย

เปนไปไดนอยที่สุด   หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของนักเรียนนอยที่สุด

การเลือกปฏิบัตติามกลุมเพือ่นอยาง

เหมาะสม

ระดับความเปนจริง

เปนไป

ไดมาก

ที่สุด

เปนไป

ไดมาก

เปนไป

ไดปาน

กลาง

เปนไปได

นอย

เปนไป

ไดนอย

ที่สุด

1.ขาพเจาไมไปสถานบันเทิงยามค่ําคืน

ถึงแมเพื่อนจะชวน

2.ขาพเจาจะปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อนชวน

ขาพเจาโดดเรียน

3.เมื่อเพื่อนชวนใหซื้อหนังสือ วีดีโอ ซีดี 

เกี่ ยวกับการกระตุนอารมณทาง เพศ

ขาพเจาจะปฏิเสธทันที

4.เม่ือเพ่ือนชวนด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลลขาพเจาจะปฏิเสธคําชวนนั้น

5.ขาพเจาปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อนชวนสูบ

บุหร่ี

6.ขาพเจ าปฏิ เสธทันที เมื่อ เพื่อนชวน

ขาพเจาเลนการพนัน

7.ขาพเจากลาแสดงความคิดเห็นตอกลุม

เพื่อนวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปน

สิ่งไมควร

8.ข าพเจ าและ เพื่ อนชวยกันทบทวน

บทเรียนในชวงใกลสอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเลือกปฏิบัตติามกลุมเพือ่นอยาง

เหมาะสม

ระดับความเปนจริง

เปนไป

ไดมาก

ที่สุด

เปนไป

ไดมาก

เปนไป

ไดปาน

กลาง

เปนไปได

นอย

เปนไป

ไดนอย

ที่สุด

9.เมื่อเพื่อนชวนไปบริจาคของใหเด็กหรือ

ผูดอยโอกาสในสังคมขาพเจาจะตกลง

ทันที

10. ขาพเจาและเพื่อนมักเขารวมกิจกรรม

ตางๆของโรงเรียนเสมอ

11. ขาพเจาตกลงทันที เมื่อเพื่อนชวน

ขาพเจาไปทํางานพิเศษในวันหยุดหรือ

หลังเลิกงาน

12.  ขาพเจ าและเพื่อนมักชวนกันไป

ทํ า บุ ญ ที่ วั ด ใ น วั น สํ า คั ญ ท า ง

พระพุทธศาสนา

13.ขาพเจ าตกลงทันที เมื่อ เพื่อนชวน

ขาพเจาเลนกีฬา
           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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            สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ

คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของ

ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด

เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของ

ผูตอบแบบสอบถามคอนขางมาก

เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความน้ันตรงกับการเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของ

ผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

เห็นดวยนอย  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับการเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของ

ผูตอบแบบสอบถามเพียงเล็กนอย

เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการเห็นตอผลดี

ใ น ก า ร ป อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร มี

เพศสัมพันธของผูตอบแบบสอบถามนอย

ที่สุดหรือไมตรงเลย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย

มากท่ีสุด

เห็นดวย

มาก

เห็นดวย

ปานกลาง

เห็นดวย

นอย

เห็นดวย

นอย

ที่สุด/ไม

เห็นดวย

1.การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหไมเสี่ยง

ตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ

2.การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงที่จะ

มีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหไมมี

ผลกระทบตอการเรียน

3.ก า ร ที่ นั ก เ รี ย น วั ย รุ น ห ญิ ง ไ ม ริ มี

เพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหนักเรียน

วัยรุนหญิงมีโอกาสสูงที่จะเรียนจนจบ

การศึกษาได

4.การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหนักเรียน

วัยรุนหญิงมีโอกาสพัฒนาตนเองในดาน

ตางๆเชนเ รียนหรือฝกฝนทักษะดาน

คอมพิวเตอร ดานภาษา เปนตน

5.การไมริมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะทํา

ใหปญหาทางสังคมลดลง เชน ปญหาเด็ก

ถูกทอดทิ้ง

6.การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยง

จากการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน

หญิงถือเปนการรักษาชื่อเสียงของวงศ

ตระกูล

7.การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในวัย

เรียนของนักเรียนวัยรุนหญิงจะทําให

นักเรียนไมตกเปนขี้ปากของผูอื่น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความ

เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ

ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย

มากท่ีสุด

เห็นดวย

มาก

เห็นดวย

ปานกลาง

เห็นดวย

นอย

เห็นดวย

นอย

ที่สุด/ไม

เห็นดวย

8.การไมริมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของ

นักเรียนวัยรุนหญิงจะทําใหไมมีโอกาส

เสี่ยงตอการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคได

9.นักเรียนวัยรุนหญิงจะไมประพฤติผิด

ศีลธรรม  เชน  การทําแทงเถื่อน  หาก

นัก เ รี ยน วัย รุนหญิงหลีก เลี่ ย งการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียน

10.การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําให

พอแม ผูปกครองเสียใจ

11.การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการ

มีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหนักเรียน

วัยรุนหญิงมีความภาคภูมิในในตนเอง

และรูสึกวาตนเองมีคุณคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธจากครอบครัว

คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด

ไดรับมากที่สุด         หมายถึง ขอความนั้นตรงตามความรูสึกและความคิดของทานมากที่สุด

ไดรับคอนขางมาก      หมายถึง ข อคว าม น้ันตรงตามความ รู สึ ก และความคิ ดของท าน

คอนขางมาก

ไดรับปานกลาง         หมายถึง ขอความน้ันตรงตามความรูสึกและความคิดของทานปานกลาง

ไดรับเล็กนอย         หมายถึง ขอความน้ันตรงตามความรูสึกและความคิดของทานเล็กนอย

ไมไดรับเลย         หมายถึง ขอความน้ันไมตรงตามความรูสึกและความคิดของทานเลย

การไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัว

ระดับความเปนจริง

ไดรับ

มากท่ีสุด

ไดรับ

คอนขางมาก

ไดรับปาน

กลาง

ไดรับ

เล็กนอย

ไมได

รับเลย

1.เมื่อขาพเจาเขาสูวัยรุน บิดา มารดา

หรือผูปกครองใหความรูขาพเจาเร่ือง

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย

2.บิดา มารดา อธิบายใหขาพเจาเขาใจถึง

โรคติดตอและการปองกันโรคทาง

เพศสัมพันธ

3.บิดา มารดาหรือผูปกครองอธิบายให

ขาพเจาเขาใจเรื่องลดความตองการทาง

เพศ

4.บิดา มารดาหรือผูปกครองจะพูดคุยกับ

ขาพเจาวาการมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปน

พฤติกรรมที่ไมควรกระทํา

5.บิดา มารดาหรือผูปกครองอธิบายให

ขาพเจาทราบวา ความตองการทางเพศ

หรืออารมณทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติที่

ทุกคนตองมีแตจะตองมีการควบคุม

อารมณดังกลาวอยางเหมาะสม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัว

ระดับความเปนจริง

ไดรับ

มากท่ีสุด

ไดรับ

คอนขางมาก

ไดรับปาน

กลาง

ไดรับ

เล็กนอย

ไมได

รับเลย

6.บิดา มารดาหรือผูปกครองพูดคุยกับ

ขาพเจาวาวัยรุนเปนวัยที่ตองหมั่นศึกษา

เลาเรียน ไมควรหมกมุนในเร่ือง

เพศสัมพันธ

7.บิดา มารดาหรือผูปกครอง พูดคุยกับ

ขาพเจาวา เพศศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

ธรรมชาติทางเพศของชายและหญิงทั้ง

ดาน รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม

8.บิดา มารดา หรือผูปกครองไมควรพูด

เรือ่งเพศศึกษากับลูกเพราะกลัวลูกจะเกิด

ความอยากรู อยากเห็นมากขึ้นแลวนําไป

ทดลองปฏิบัติ

9.การที่บิดา  มารดา  หรือผูปกครอง 

พูดคุยกับข าพเจ าในเ ร่ืองเพศศึกษา 

นั บ เ ป น แ น ว ท า ง ป อ ง กั น ก า ร มี

เพศสัมพันธไดแนวทางหนึ่ง

10.บิดา มารดา หรือผูปกครองสอน

ขาพเจาวาวัยรุนหญิงควรจะรักษาความ

บริสุทธิ์ (พรมจรรย ) ไวจนถึงวัน

แตงงาน

11.บิดา มารดาหรือผูปกครอง แนะนํา

กับขาพเจาวาวัยรุนหญิงและชายที่เปน

เพ่ือนกันไมควรจับมือถือแขนกัน

12.บิดา มารดา หรือผูปกครองสอน

ขาพเจาวาการมีเพศสัมพันธขณะอยูใน

วัยเรียนถือวาเปนเร่ืองเสียหาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การไดรับแนวทางการปองกันการมี

เพศสัมพันธจากครอบครัว

ระดับความเปนจริง

ไดรับ

มากท่ีสุด

ไดรับ

คอนขางมาก

ไดรับปาน

กลาง

ไดรับ

เล็กนอย

ไมได

รับเลย

13.บิดา มารดาหรือผูปกครองอธิบายให

ขาพเจาทราบวา การมีเพศสัมพันธในวัย

เรียนกอใหเกิดปญหาตามมาเพราะวัยรุน

ยังไมสามารถรับผิดชอบทุกอยางได

14.บิดา มารดาหรือผูปกครอง พูดคุยกับ

ขาพเจาวา การไปคางคืนดวยกันตาม

ลําพังของวัยรุนหญิงชายเปนสิ่งที่ไม

เหมาะสม

15. บิดา มารดาหรือผูปกครอง พูดคุยกับ

ขาพเจาวาการจับคูอยูดวยกันของวัยรุน

ในระหวางเรียนเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม

อยางยิ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด

ปฏิบัติเปนประจํา        หมายถึง ปฏิบัติทุกๆวันหรือประมาณสัปดาหละ 5-7 คร้ัง

ปฏิบัติเปนสวนมาก     หมายถึง ปฏิบัติประมาณสัปดาหละ 2-4 คร้ัง

ปฏิบัติเปนบางครั้ง       หมายถึง ปฏิบัติประมาณสัปดาหละ 1-2 คร้ัง

ปฏิบัติเปนสวนนอย    หมายถึง ปฏิบัตินานๆคร้ังหรือนอยกวาเดือนละคร้ัง

ไมเคยปฏิบัติ         หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย

การปฏิบัตตินเพื่อปองกนัความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธ

ระดับความเปนจริง

ปฏิบัติ

เปน

ประจํา

ปฏิบัติ

เปน

สวนมาก

ปฏิบัติ

เปน

บางครั้ง

ปฏิบัติ

เปนสวน

นอย

ไมเคย

ปฏิบัติ

ดาน 1 การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชูสาว

1.ขาพเจาโอบกอดเพื่อนชายเมื่อเพื่อนชาย

จะลากลับบาน

2.ขาพเจาปฏิเสธการจับมือกับเพื่อนชาย

ในขณะดูภาพยนตรในโรงภาพยนตร

3.เมื่อขาพเจาอยูกับเพื่อนชายตามลําพัง

ขาพเจาจะไมเปดโอกาสใหถูกเนื้อตองตัว

4.ขาพเจากับเพื่อนชายมักหยอกลอแบบถูก

เน้ือตองตัวกันตามสบาย

ดาน2 การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด และ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลล

5.ขาพเจาไมเลือกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

ที่ผสมแอลกอฮอลลเมื่อมีความเครียดหรือ

วิตกกังวล

6.ขาพเจาจะปฏิเสธงานเลี้ยงสังสรรคและ

การด่ืมสุรากับเพ่ือนนอกเวลาเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การปฏิบัตตินเพื่อปองกนัความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธ

ระดับความเปนจริง

ปฏิบัติ

เปน

ประจํา

ปฏิบัติ

เปน

สวนมาก

ปฏิบัติ

เปน

บางครั้ง

ปฏิบัติ

เปนสวน

นอย

ไมเคย

ปฏิบัติ

7.ขาพเจาเลือกดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําดื่มเพื่อ

สุขภาพแทนการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลล เม่ือเพ่ือนๆชวนด่ืม

8.ขาพเจาไมคิดจะทดลองดื่มเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของแอลกอฮอลล เลยแมว า

เพื่อนๆจะพูดคุยถึงรสชาติที่ดีของมัน

ดาน3 การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยง

กับเพศตรงขาม

9.เมื่อมีเวลาวางหลังเลิกเรียน ขาพเจาเลือก

ที่จะออกกําลังกายแทนการไปเที่ยวสถาน

บันเทิงกับเพื่อนชาย

10.เมื่อมีโอกาสพิเศษ ขาพเจาและเพื่อนมัก

ชวนกันไปเลี้ยงฉลองตามสถานบันเทิง

ตางๆ เชน ผับ บาร เธค คาราโอเกะ

11.ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะอยูตามลําพังกับ

เพ่ือนชาย

12.ขาพเจาและเพื่อนชายมักจะไปนั่งทาน

อาหารในรานอาหารที่มีนักรองและนัก

ดนตรีในชวงเวลาดึก

ดาน4 การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดง

กิริยาทาทางท่ีกระตุนอารมณทางเพศ

13.ขาพเจามักสวมเสื้อสายเด่ียว เสื้อเกาะ

อก เสื้อยืดรัดรูป ขณะอยูกับเพื่อนชาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การปฏิบัตตินเพื่อปองกนัความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธ

ระดับความเปนจริง

ปฏิบัติ

เปน

ประจํา

ปฏิบัติ

เปน

สวนมาก

ปฏิบัติ

เปน

บางครั้ง

ปฏิบัติ

เปนสวน

นอย

ไมเคย

ปฏิบัติ

14.ขาพเจาแตงกายโดยการปลดกระดุม

เสื้อดานหนาเพื่อดึงดูดความสนใจจาก

เพ่ือนชาย

15.ขาพเจาชอบใสเน้ือผาท่ีมีเน้ือโปรง 

บางเบา

16.ขาพเจาคิดวาการแตงกายลอแหลมตาม

แฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุน เชนการใสเสื้อ

สายเด่ียว เอวตํ่า เกาะอก เปนการยั่วยุให

เกิดอารมณทางเพศได

17.ขาพเจาคิดวานักเรียนวัยรุนหญิงทุกคน

ควรแตงกายอยางมิดชิด เชนไมนุงกางเกง

ขาสั้น สวมเสื้อสายเดี่ยวเมื่ออกจากบาน

ดาน5 การรูจักเลือกรับสื่อกระตุนอารมณ

ทางเพศ

18.ขาพเจาจะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชายชักชวน

ดูภาพยนตรที่มีเน้ือหาและภาพเกี่ยวกับ

การมีเพศสัมพันธ

19.ข าพเจ าไมสนใจที่ จะ เข าไปรวมดู

หนังสือโปกับเพ่ือน

20.เมื่อขาพเจาไดรับรูปโป เปลือยหรือ

รู ป ภ า พ เ กี่ ย ว กั บ เ พ ศ สั ม พั น ธ ท า ง

อินเตอรเน็ต ขาพเจาจะรีบลบทิ้งทันที โดย
ไมสงตอไปใหเพื่อน

21.ขาพเจาอานนวนิยายโรแมนติกที่มีบท

กระตุนอารมณทางเพศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแบบสอบถาม

จําแนกเปนรายขอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการเห็นคุณคาในตนเอง ของ

นักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การเห็นคุณคาในตนเอง X S.D. ระดับ

การรับรูเกี่ยวกับความสามารถ

1. ขาพเจาสามารถในการแกปญหาตางๆ 

ไดดวยตนเอง

3.39 0.67 ปานกลาง

2. ขาพเจาสามารถเตรียมตัวสอบไดดวย

ตนเอง

3.85 0.78 มาก

3. ขาพเจาคาดวาขาพเจามีความสามารถที่

จะศึกษาจบชั้น ปวช.ได 

4.26 0.83 มาก

4. ขาพเจารูสึกกลัวเมื่อถูกอาจารยเรียกให

ตอบคําถาม

2.62 1.11 ปานกลาง

5. ขาพเจามีความมั่นใจในการทําสิ่งตางๆ 

ไดสําเร็จเชนเดียวกับเพ่ือน

3.67 0.78 มาก

6. ขาพเจาสามารถทําการบานที่ได รับ

มอบหมายจากอาจารยไดดวยตนเอง

3.51 0.86 มาก

ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ

7. ขาพเจารูสึกกังวลใจวาเพื่อนจะไมใหเขา

รวมกลุม

3.28 1.16 ปานกลาง

8. ขาพเจาไดรับการยอมรับจากเพื่อนเวลา

ออกไปรายงานหนาช้ันเรียน

3.38 0.82 ปานกลาง

9. ครอบครัวมี ความ ภูมิ ใจใน ตัวของ

ขาพเจา

3.69 0.86 มาก

10. ขาพเจาไดรับคําชมเชยจากอาจารยวา

เปนเด็กท่ีตั้งใจเรียน

2.92 0.86 ปานกลาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 (ตอ)

การเห็นคุณคาในตนเอง X S.D. ระดับ

ดานความรูสึกของการมีอํานาจ

11. ขาพเจาสามารถยืนยันในสิ่งที่ขาพเจาไม

ตองการทําได เชน ขาพเจาไมอยากไป

เที่ยวถึงใครจะชวนขาพเจาก็จะไมไป

3.63 0.94 มาก

12. ผูอื่นยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา 3.46 0.76 ปานกลาง

13. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีความเปนผูนํา 2.94 0.86 ปานกลาง

14. ข าพ เจ า รูสึ กว า ผู อ่ืนยอมรับในการ

ตัดสินใจของขาพเจา

3.30 0.79 ปานกลาง

15. ข าพเจ าสามารถเลือกเ รียนในสิ่ งที่

ขาพเจาตองการ

3.79 1.02 มาก

ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม

16. ขาพเจาจะไมหนีเรียน 3.34 0.98 ปานกลาง

17. ขาพเจารับฟงและเชื่อฟงคําสั่งสอนของ

อาจารย/บิดามารดา

3.91 0.72 มาก

18. ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถรับผิดชอบ

ต อการกระทํ าของตน เองได  เ ช น 

พยายามทํ า ง านที่ ค า ง ให เส ร็จตาม

กําหนดเวลา

3.92 0.78 มาก

19. ขาพเจาคิดวาการทําตามใจตนเองโดยไม

สนใจความรูสึกของ ผู อ่ืน เปนสิ่ งที่

ถูกตอง

3.53 1.18 มาก

รวม 3.49 0.44 ปานกลาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการเลือกปฏิบัติตามกลุม

เพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม

การเลือกปฏิบัตติามกลุมเพือ่นอยางเหมาะสม X S.D. ระดับ

1. ขาพเจาไมไปสถานบันเทิงยามค่ําคืนถึงแมเพื่อนจะ

ชวน

3.20 1.62 ปานกลาง

2. ขาพเจาจะปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อนชวนขาพเจาโดด

เรียน

3.32 1.09 ปานกลาง

3. เมื่อเพื่อนชวนใหซื้อหนังสือ วีดีโอ ซีดี เกี่ยวกับการ

กระตุนอารมณทางเพศ ขาพเจาจะปฏิเสธทันที

3.34 1.57 ปานกลาง

4. เมื่อเพื่อนชวนดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล 

ขาพเจาจะปฏิเสธคําชวนนั้น

3.38 1.40 ปานกลาง

5. ขาพเจาปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่ 3.99 1.47 มาก

6. ขาพเจาปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อชวนขาพเจาเลนการพนัน 3.56 1.37 มาก

7. ขาพเจาแสดงความคิดเห็นตอกลุมเพื่อนวาการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนเปนสิ่งที่ไมควร

3.38 1.19 ปานกลาง

8. ขาพเจาและเพื่อนชวยกันทบทวนบทเรียนในชวงใกล

สอบ

3.59 1.06 มาก

9. เมื่อเพื่อนชวนไปบริจาคของใหเด็กหรือผูดวยโอกาส

ในสงัคมขาพเจาจะตกลงทันที

3.83 0.96 มาก

10. ขาพเจาและเพื่อนมักเขารวมกิจกรรมตางๆ  ของ

โรงเรียนเสมอ

3.58 0.99 มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

การเลือกปฏิบัตติามกลุมเพือ่นอยางเหมาะสม X S.D. ระดับ

11. ขาพเจาตกลงทันทีเมื่อเพื่อนชวนขาพเจาไปทํางาน

พิเศษในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน

3.38 1.26 ปานกลาง

12. ขาพเจาและเพื่อนมักชวนกันไปทําบุญที่วัดในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

3.48 1.07 ปานกลาง

13. ขาพเจาตกลงทันทีเมื่อเพื่อนชวนขาพเจาเลนกีฬา 3.50 1.13 มาก

รวม 3.50 0.74 มาก

ตารางท่ี 13 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความคิดเห็นตอผลดีในการ

ปองกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัด

อาชวีศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสีย่งจากการมี

เพศสัมพันธ
X S.D. ระดับ

1. การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ

ในวัยเ รียนจะทําใหไม เสี่ยงตอการเกิดโรคทาง

เพศสัมพันธ

4.44 1.05 มาก

2. การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ

ในวัยเรียนจะทําใหไมมีผลกระทบตอการเรียน

4.37 1.07 มาก

3. การท่ีนักเรียนวัยรุนหญิงไมริมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

จะทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีโอกาสสูงที่จะเรียนจน

จบการศึกษาได

4.46 1.03 มาก

4. การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ

ในวัยเรียนจะทําใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีโอกาส

พัฒนาตนเองในดานตางๆ  เชน  เรียนหรือฝกฝน

ทักษะดานคอมพิวเตอร ดานภาษา เปนตน

4.26 1.09 มาก

5. การไมริมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะทําใหปญหาทาง

สังคมลดลง เชน ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง

4.54 0.91 มากที่สุด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 13 (ตอ)

ความคิดเห็นตอผลดีในการปองกันความเสี่ยงจากการมี

เพศสัมพันธ
X S.D. ระดับ

6. การปฏิบั ติตนเพื่อปองกันความเสี่ ยงจากการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงถือเปนการรักษา

ชื่อเสียงของวงศตระกูล

4.33 1.01 มาก

7. การหลีกเลี่ ยงการมี เพศสัมพันธในวัยเรียนของ

นักเรียนวัยรุนหญิงจะทําใหนักเรียนไมตกเปนขี้ปาก

ของผูอ่ืน

4.30 1.14 มาก

8. การไมริมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนวัยรุน

หญิงจะทําใหไมมีโอกาสเสี่ยงตอการตั้งครรภไมพึง

ประสงคได

4.50 0.95 มากที่สุด

9. นักเรียนวัยรุนหญิงจะไมประพฤติผิดศีลธรรม เชน 

การทําแทงเถื่อน หากนักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยง

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

4.45 1.01 มาก

10. การมี เพศสั มพันธ ใน วั ย เ รี ยนจะทํ า ใหพ อแม

ผูปกครองเสียใจ

4.64 0.80 มากที่สุด

11. การที่นักเรียนวัยรุนหญิงหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ

ในวัยเ รียนจะทําให นักเ รียนวัย รุนหญิงมีความ

ภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคา

4.56 0.94 มากที่สุด

รวม 4.44 0.80 มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการไดรับแนวทางการปองกัน

การมี เพศสัมพันธจากครอบครัวของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัด

อาชวีศึกษาในจังหวัดนครปฐม

การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธ

จากครอบครัว X S.D. ระดับ

1. เมื่อขาพเจาเขาสูวัยรุน บิดา มารดา หรือผูปกครองให

ความรูขาพเจาเรื่องการเปล่ียนแปลงของรางกาย

3.75 1.01 มาก

2. บิดา มารดา อธิบายใหขาพเจาเขาใจถึงโรคติดตอและ

การปองกันโรคทางเพศสัมพันธ

3.59 1.13 มาก

3. บิดา มารดา หรือผูปกครองอธิบายใหขาพเจาเขาใจ

เร่ืองลดความตองการทางเพศ

3.36 1.22 ปานกลาง

4. บิดา มารดา หรือผูปกครองจะพูดคุยกับขาพเจาวาการ

มีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนพฤติกรรมที่ไมควรกระทํา

3.97 1.07 มาก

5. บิดา มารดา หรือผูปกครองอธิบายใหขาพเจาทราบวา 

ความตองการทางเพศหรืออารมณทางเพศเปนเร่ือง

ธรรมชาติที่ทุกคนตองมีแตจะตองมีการควบคุม

อารมณดังกลาวอยางเหมาะสม

3.46 1.20 ปานกลาง

6. บิดา มารดา หรือผูปกครองพูดคุยกับขาพเจาวาวัยรุน

เปนวัยที่ตองหมั่นศึกษาเลาเรียน ไมควรหมกมุนใน

เรื่องเพศสัมพันธ

4.35 0.79 มาก

7. บิดา  มารดา  หรือผูปกครองพูดคุยกับขาพเจาวา 

เพศศึกษาเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับธรรมชาติทางเพศของ

ชายและหญิงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

3.66 1.16 มาก

8. บิดา มารดา หรือผูปกครองไมควรพูดเรื่องเพศศึกษา

กับลูก เพราะกลัวลูกจะเกิดความอยากรูอยากเห็นมาก

ขึ้นแลวนําไปทดลองปฏิบัติ

2.94 1.35 ปานกลาง

9. การที่บิดา มารดา หรือผูปกครองพูดคุยกับขาพเจา

เ ร่ือง เพศศึกษา  นับ เปนแนวทางปองกันการมี

เพศสัมพันธไดแนวทางหนึ่ง

3.99 1.05 มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 (ตอ)

การไดรับแนวทางการปองกันการมีเพศสัมพันธ

จากครอบครัว
X S.D. ระดับ

10. บดิา มารดา หรือผูปกครองสอนขาพเจาวาวัยรุนหญิง

ควรรักษาความบริสุทธิ์ (พรมจรรย) ไวจนถึงวัน

แตงงาน

4.21 0.99 มาก

11. บิดา มารดา หรือผูปกครองแนะนํากับขาพเจาวา

วัยรุนหญิงและชายที่เปนเพื่อนกันไมควรจับมือถือ

แขนกัน

3.68 1.15 มาก

12. บิดา มารดา หรือผูปกครองสอนขาพเจาวาการมี

เพศสัมพันธขณะอยูในวัยเรียนถือวาเปนเรื่องเสียหาย

4.13 0.92 มาก

13. บิดา มารดา หรือผูปกครองอธิบายใหขาพเจาทราบวา 

การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนกอใหเกิดปญหาตามมา 

เพราะวัยรุนยังไมสามารถรับผิดชอบทุกอยางได

4.27 0.99 มาก

14. บิดา มารดา หรือผูปกครองพูดคุยกับขาพเจาวา การ

ไปคางคนืดวยกันตามลําพังของวัยรุนหญงิชายเปนสิ่ง

ทีไ่มเหมาะสม

4.22 1.02 มาก

15. บิดา มารดา หรือผูปกครองพูดคุยกับขาพเจาวา การ

จับคูอยูดวยกันของวัยรุนในระหวางเรียนเปนสิ่งที่ไม

เหมาะสมอยางยิ่ง

4.11 1.14 มาก

รวม 3.84 0.68 มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนหญิงในสถานศึกษาสังกัด

อาชวีศึกษาในจังหวัดนครปฐม

การปฏิบัตตินเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ X S.D. ระดับ

ดานการหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชูสาว

1. ขาพเจาโอบกอดเพื่อชายเมื่อเพื่อนชายจะลากลับบาน 4.07 1.01 มาก

2. ขาพเจาปฏิเสธการจับมือกับเพื่อนชายในขณะดู

ภาพยนตรในโรงภาพยนตร

2.52 1.42 ปานกลาง

3. เมื่อขาพเจาอยูกับเพื่อนชายตามลําพังขาพเจาจะไม

เปดโอกาสใหถูกเน้ือตองตัว

2.86 1.44 ปานกลาง

4. ขาพเจากับเพื่อนชายมักหยอกลอแบบถูกเนื้อตองตัว

กันตามสบาย

3.66 1.20 มาก

การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลล

5. ขาพเจาไมเลือกการด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่ผสม

แอลกอฮอลลเม่ือมีความเครียดหรือวิตกกังวล

3.20 1.57 ปานกลาง

6. ขาพเจาปฏิเสธงานเลี้ยงสังสรรคและการด่ืมสุรากับ

เพ่ือนนอกเวลาเรียน

3.05 1.45 ปานกลาง

7. ขาพเจาเลือกดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําดื่มเพื่อสุขภาพแทน

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล เม่ือเพ่ือนๆ ชวนด่ืม

3.79 1.40 มาก

8. ขาพเจาไมคิดจะทดลองดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

แอลกอฮอลลเลย แมวาเพื่อนๆ จะพูดคุยถึงรสชาติที่ดี

ของมัน

3.29 1.39 ปานกลาง

การหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงขาม

9. เมื่อมีเวลาวางหลังเลิกเรียน ขาพเจาเลือกที่จะออก

กําลังกายแทนการไปเที่ยวสถานบันเทงิกับเพือ่นชาย

3.23 1.41 ปานกลาง

10. เมื่อมีโอกาสพิเศษ ขาพเจาและเพื่อนมักชวนกันไป

เลี้ยงฉลองตามสถานบันเทิงตางๆ เชน ผับ บาร เธค 

คาราโอเกะ

4.08 1.10 มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15 (ตอ)

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ X S.D. ระดับ

11. ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะอยูตามลําพังกับเพื่อนชาย 3.09 1.36 ปานกลาง

12. ขาพเจาและเพื่อนชายมักจะไปน่ังทานอาหารใน

รานอาหารมีนักรองและนักดนตรีในชวงเวลาดึก
4.22 1.10 มาก

การหลีกเลี่ยงการแตงกายและแสดงกิริยาทาทางที่กระตุน

อารมณทางเพศ

13. ขาพเจามักสวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก เสื้อยืดรัดรูป 

ขณะอยูกับเพื่อนชาย

4.63 0.66 มากที่สุด

14. ขาพเจาแตงกายโดยการปลดกระดุมเสื้อดานหนาเพื่อ

ดึงดูดความสนใจจากเพื่อนชาย

4.63 0.73 มากที่สุด

15. ขาพเจาชอบใสเสื้อผาที่มีเนื้อโปรง บางเบา 4.47 0.93 มาก

16. ขาพเจาคิดวาการแตงกายลอแหลมตามแฟชั่นที่

ทันสมัยของวัยรุน เชน การใสเสื้อสายเด่ียว เอวตํ่า 

เกาะอก เปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศได

2.85 1.75 ปานกลาง

17. ขาพเจาคิดวานักเรียนวัยรุนหญิงทุกคนควรแตงกาย

อยางมิดชิด เชน ไมนุงกางเกงขาสั้น สวมเสื้อสาย

เด่ียวเม่ือออกจากบาน

3.73 1.41 มาก

 การรูจักเลือกรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ

18. ขาพเจาจะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชายชักชวนดูภาพยนตรที่

มีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ

3.22 1.54 ปานกลาง

19. ขาพเจาไมสนใจท่ีจะเขาไปรวมดูหนังสือโปกับเพื่อน 3.11 1.68 ปานกลาง

20. เมื่อขาพเจาไดรับรูปโป เปลือย หรือรูปภาพเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธทางอินเทอรเน็ต ขาพเจาจะรีบลบทิ้ง

ทันที โดยไมสงตอไปใหเพื่อน

3.40 1.56 ปานกลาง

21. ขาพเจาอานนวนิยายโรแมนติกที่มีบทกระตุนอารมณ

ทางเพศ

3.94 1.39 มาก

รวม 3.57 0.60 มาก
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