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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันสภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลกระทบจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การแขงขันทางการตลาด การสื่อสารและ
การคมนาคม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลให
เกิดปญหาในการดํารงชีวิต ตอบุคคลในหลายกลุม วัยรุนเปนกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ขณะนี้มปี ระชากรวัยรุน ( อายุระหวาง 15-24 ป ) โดยประมาณการณคดิ เปน
รอยละ 16 ของประชากรทัง้ หมด (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2545 : 1 )
ซึ่งเปนจํานวนไมนอยเลย ประชากรที่อยูใ นชวงวัยรุนนี้ สวนหนึ่งอยูใ นวัยเรียน สวนหนึ่งอยูใ น
วัยทํางาน ประชากรสวนนี้อยูในวัยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงจากเด็กสูความเปนผูใหญ เปนกลุมเปาหมาย
สําคัญกลุมหนึ่งที่ตองไดรับการเสริมสรางคุณภาพเพื่อที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากวัยรุน เปนวัยที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆดาน เชน ทางรางกาย
ทางอารมณ ความรูสึก ตองการเปนอิสระ ตองการเหตุผล และชอบทดลอง นอกจากนี้ ยังเปนวัยที่
ตองการความสนใจจากเพศตรงขาม ซึ่งเปนสัญชาตญาณทางเพศ วันทนีย วาสิกะสิน (2526 :11)
กลาววา ในชวงระยะวัยรุน นี้กลุมเพื่อนจะมีความสําคัญในการใหความรูเรื่องเพศ ซึ่งโดยทัว่ ไป
มักจะเปนการใหความรูใ นทางที่ไมถูกตองเทาไรนัก
เนื่องจากการคบเพื่อนตางเพศระหวาง
เด็กผูหญิงและเด็กผูชาย พบวาเด็กผูชายอาจจะคิดไปถึงเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ สวนเด็กผูหญิงมักจะ
ไมคิดเรื่องนี้ เพียงแตมีความพึงพอใจทีจ่ ะมีเพื่อนตางเพศ ( สุชีลา ตันชัยนันท 2528 : 40 ) และ
อัมพร เบญจพลพิทักษ (2545) กลาววา วัยรุนแทบทุกคน จะใหความสําคัญแกเพือ่ นฝูงมาก โดย
ลักษณะหนึ่งทีเ่ กิดขึ้น ในการคบเพื่อนคือการเลือกเพือ่ นที่มีความสนใจคลายคลึงกัน มีลักษณะ
บางอยางเหมือนกับตนเองหรือสามารถสนองความพึงพอใจได และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การไปมาหาสูก ันไดงาย สิ่งเหลานี้ทําใหวยั รุนเกิดความรูสึกใกลชิด ไววางใจ ยอมรับกันและกัน
ตลอดจนสามารถเปดเผยความรูสึกเรนลับบางอยางตอกันได สอดคลองกับวรรณพร ขวัญบุญจันทร
(2541 : 1) กลาวถึงความสัมพันธของเด็กวัยรุนกับเพื่อนตางเพศนั้น มีทั้งในสภาพที่เปนเพื่อนฝูง
ชอบพอกันและในดานความสัมพันธในฐานะที่จะรวมชีวิตตอไปในอนาคต สิ่งสําคัญคือผูใหญ
ไมควรหาม เพราะเด็กจะกลับพยายามหาทางหลบซอนมาพบกันเอง โดยมิใหผูใหญลวงรู และ
1

2

ความกดดันทีถ่ ูกกีดกันเปนการผลักดันใหเกิดการประพฤติไปในทางที่ผิดได ทางที่ดีควรสนับสนุน
ใหคบกันภายในขอบเขต โดยอยูภ ายใตการควบคุมที่เหมาะสม
นอกจากนี้ความสัมพันธภายในครอบครัวมีความสําคัญเชนเดียวกัน ถาครอบครัวใดมี
ความสัมพันธภายในครอบครัวดี มีความผูกพันใกลชิด สมาชิกในครอบครัวจะมีความมั่งคงทาง
อารมณ และเขาใจเรื่องเพศในทางที่เหมาะสม แตถาในครอบครัวที่พอแมไมพยายามยอมรับการ
เติบโตทางจิตใจของลูก ไมไวใจหรือใหโอกาสในการคิดและตัดสินใจ อาจทําใหเกิดความหวงใย
ที่เกินพอดี ความรูสึกเหลานี้มักกลับกลาย เปนสิ่งทีท่ ําใหวยั รุนวิ่งหนีออกจากพอแมยิ่งขึ้น การ
กีดกันหรือหามลูกคบเพื่อนดวยทาทีการสื่อสารแบบแข็งกราว
มักจบดวยการที่พอแมและลูกมี
ความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้น แตในทางตรงกันขาม พอแมมีหนาที่ชว ยใหลูกวัยรุนรูจ ักการคบเพื่อน
นับตั้งแตการทําความเขาใจ
การรูจักวิเคราะหเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติตอเพื่อนอยางเหมาะสม
รวมไปถึงการไดพบปะกับกลุมเพื่อนๆของลูก จะทําใหพอแมเขาใจธรรมชาติและความตองการ
ของวัยรุนวาเปนอยางไร เสี่ยงตอปญหามากนอยแคไหน พอแมควรมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของวัยรุน ทัง้ พัฒนาการทางเพศตามวัยทีถ่ ูกตอง
และควรรูใหเทาทันกับสถานการณ และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อจะไดประยุกตใชกับลูกหลานของตน ควรปลูกฝงทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องเพศในทางที่ดตี อลูก ไมวาจะเปนลูกชายหรือลูกสาว ถาเปนลูกชายก็ควรอบรม สั่งสอน
ไมใหลวงเกินผูหญิง ใหเกียรติกันและกัน ไมพาผูห ญิงไปในสถานที่ไมสมควร ในที่ลับตาคน
ถาเปนผูหญิงก็ควรอบรมสั่งสอน ใหรูจกั วางตัวตอเพศตรงขาม เยีย่ งสุภาพสตรี ไมปลอยตัว
ปลอยใจใหชายลวงเกิน แมผูชายจะรักจริง ไมตามไปในที่ที่ไมสมควร หรือสถานที่ลอแหลม
ที่กอใหเกิดความเสียหายได(นลินี มกรเสน : 2545) โดยเฉพาะในยุคของการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว
มีการเคลื่อนไหวของขอมูล และการแลกเปลี่ยนขาวสารจากสื่ออิเล็คโทรนิคมากมาย การเขามาของ
กระแสความคิดตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิง่ ความคิดแนวเสรีนิยม ซึ่งมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
ของวัยรุนไทยเปนอยางมาก จนทําใหเกิดความคิดอิสระ อันสังเกตไดจากวัยรุนไทยในปจจุบัน มี
พฤติกรรมเปดเผยและแสดงออกอยางเสรีในเรื่องเพศ ประกอบกับการเผยแพรความรูเรื่องเพศใน
หนังสือ วารสาร และสื่อตางๆไดเนนทีก่ ารนําเสนอในลักษณะของการตอบสนองความตองการทาง
กามารมณมากกวาการเสนอความรูทางวิชาการ (สุรศักดิ์ เอื้อมเก็บ 2541 : 2 ) หรือแมแตการอาน
หนังสือโป
ดูภาพยนตรหรือวีดีโอการรวมเพศ การเที่ยวสถานบันเทิงตางๆ ประกอบกับ
สังคมไทยในปจจุบันการแสดงพฤติกรรมทางเพศโดยเฉพาะการถูกเนื้อตองตัว โดยการโอบกอด
ระหวางหนุมสาวกระทํากันอยางเปดเผย ทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมมากขึน้ มีแนวโนมที่
จะมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน (วันทนีย วาสิกะสิน 2526 : 27 )
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จากสถานการณพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ไทย ซึ่งกําลังกาวไกลในยุคไรพรมแดนนี้
อาจมองไดวาเปนปญหาที่เกิดจาก การปรับตัว และการเรียนรูเรื่องเพศ
วัยรุนมักเรียนรูจาก
ครอบครัว และประสบการณตรงของเด็กเอง นอกจากนี้ยังเรียนรูเพิ่มเติมจากสังคม ไมวาจะเปน
โรงเรียน เพือ่ น สิ่งแวดลอม และสื่อตางๆ
เพราะวัยรุนในปจจุบันเติบโตมาในชวงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันสังคมนอกบานของวัยรุนก็เปนสังคมสมัยใหม
มีการแขงขันสูง วัยรุน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางไมมีขอจํากัด (มหาวิทยาลัยมหิดล,
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2545 : 2 ) เหมือนกับที่ วิชุลดา มาตันบุญ ( 2544 : 73 ) กลาววา
การผลิตสื่อเพื่อสื่อสารขามประเทศในเวลาอันรวดเร็ว
ทําใหโลกแคบเขา
จึงทําใหเกิดการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากซีกโลกหนึง่ ไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง มีอทิ ธิพลตอวิถีชีวิตของสมาชิก
ในสังคม เปนชองทางการสื่อสาร การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ การเลือกคูของวัยรุนที่มี
แนวโนมจะเปนที่นิยมมากขึน้ เรื่อยๆ
เพราะวัยรุนนั้นมีแนวโนมที่รับเอาการเปลี่ยนแปลง
แบบอยางจากตางชาติไดมากกวา เพราะมีความอยากรูอยากลอง อยากรับสิ่งใหมๆมาปฏิบัติ อัน
เนื่องมาจากแรงขับทางเพศของวัยรุนเอง ประกอบกับสิง่ แวดลอมในสังคมเมือง เต็มไปดวยสิ่งยัว่ ยุ
อารมณเพศ เชน สถานบันเทิง หนังสือลามก ภาพยนตรกระตุนทางเพศ ชวยใหวยั รุนสามารถหา
ความรูและประสบการณทางเพศไดอยางอิสระ
ดังงานวิจยั ที่เกีย่ วกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ อาทิ จากการศึกษาของชวนชม สกลธวัฒน และคณะ ( 2529, อางถึงใน นิรมล เมือง
โสม 2543 : 5 ) ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยที่กําหนดการมี
เพศสัมพันธกอ นแตงงานในวัยรุนชายหญิงเขตเมือง ไดแก การมีชีวิตที่อิสระ พักอยูหอพักหรือ
บานเชาซึ่งหางไกลจากการดูแลอยางใกลชิดจากพอแม การมีพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน การดื่มเหลา
การเสพยาเสพติด การดูภาพยนตรโป ซึ่งมักไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อน การศึกษาของจุฑามาศ
นุชนารถ ( 2531) ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การอานหนังสือลามก การดูภาพยนตร หรือ
เทปโทรทัศนเกี่ยวกับการรวมเพศ และการเที่ยวสถานเริงรมย มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียน และจากการศึกษาของอังสนา บุญธรรม ( 2535 ) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบปจจัยทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทและ
เขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา การดื่มสุรา การดูเทปโทรทัศนหรือภาพยนตปลุกเราอารมณ
ทางเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดโรคเอดส ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สตรันนิน และฮิกสัน ( Strunin and Hingston 1992 , อางถึงใน จุฬารัตน หาวหาญ 2539 : 34 )
ไดศึกษาการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยา และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน โดยสัมภาษณวัยรุน
อายุ 16-19 ป พบวา รอยละ 64 มีการรวมเพศภายหลังการดื่มสุรา รอยละ 15 ภายหลังใชยา
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เสพติด
และรอยละ 49 ชอบที่จะมีเพศสัมพันธ ถาตนเองและคูเพศสัมพันธไดดื่มสุรา
การศึกษาของประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2537) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา การไปเที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือ หรือการดู
ภาพยนตรปลุกอารมณเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ
การศึกษาของจันทรแรม
ทองศิริ (2539 : บทคัดยอ) พบวา เพื่อนมีอิทธิพลในการชักนําใหกลุม ตัวอยาง มีเพศสัมพันธ รอย
ละ 95 สวนพฤติกรรมการดื่มสุราทําใหมีเพศสัมพันธ รอยละ 65 การดูวดิ ีทัศน เปนสื่อ
กระตุนใหกลุม ตัวอยางมีความรูสึกทางเพศรอยละ 67.6 และรอยละ 61.3 ของกลุมตัวอยางเคยไป
เที่ยวสถานเริงรมยหรือสถานบริการทางเพศ และจากการศึกษาของจุฬารัตน หาวหาญ (2539) ได
ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการรวมเพศของนักเรียนวัยรุน ชาย ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา การไปเที่ยวคลับ บาร หรือสถานเริงรมย
สงผลใหมี
เพศสัมพันธ รอยละ 40.8 และสาเหตุจากการดื่มสุรา รอยละ 32.2 เชนเดียวกับ การศึกษาของ
จรรยา ดวงแกว (2539)
ศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงมาจากถูกเพื่อนชักชวน
เปนสวนใหญ โดยกลุมตัวอยาง มีการดื่มสุราหรือของมึนเมา รอยละ 53.5 การเที่ยวสถานเริงรมย
รอยละ 37.4 การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ รอยละ 66.0 การดูภาพยนตรกระตุนอารมณ
ทางเพศ รอยละ 59.5 และการจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศตรงขาม โดยสาเหตุการอยูตามลําพัง
สองคน รอยละ 42.85 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540 ) ศึกษาไววา การ
ที่วัยรุนไดมีโอกาสเที่ยวเตร มีความใกลชดิ สนิทสนมกัน มีการหยอกลอแตะตองสัมผัสกัน ทําให
เกิดอารมณเพศ ประกอบกับมีโอกาสไดอยูตามลําพังสองตอสอง จึงทําใหเกิดมีเพศสัมพันธขึ้น
สวนการแตงกายที่ไมเหมาะสม เปนตนวา ใสเสื้อสายเดี่ยว หรือนุง กระโปรงสั้นเกินไป เปนสวน
หนึ่งของพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเชนเดียวกัน จากการศึกษาของขวัญ
ชนก ศิริวัฒนกาญจน (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่สามารถรวม
ทํานายการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหญิงโสดในสังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรวมเพศ ไดแก การมีคูรัก การดื่มสุรา การใชสื่อปลุกเรา
อารมณทางเพศ การมีเพื่อนสนิทที่เคยรวมเพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา และการปรึกษา
ปญหากับครอบครัว นอกจากนี้จากการศึกษาของ สหภาพ พูลเกษร (2544 :บทคัดยอ) ไดศกึ ษา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
กําแพงเพชร พบวา นักเรียนรอยละ 58.86 ตอบวาเพือ่ นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการไปเทีย่ ว
สถานเริงรมย หรือสถานบริการทางเพศ และการรับรูเรื่องเพศศึกษา สวนใหญไดรับรูเรือ่ ง
เพศศึกษาจากสื่อภาพยนตร สื่อวีดีโอหรือซีดี รอยละ 20.38 และรอยละ 19.37 ตามลําดับ และ
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ขอมูลจากแพทยหญิงจันทรเพ็ญ ชูประภาวงศ
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติพบวาวัยรุนชายมี
เพศสัมพันธครั้งแรก อายุ 15 ป สวนวัยรุน หญิงในเมือง รอยละ 50 มีเพศสัมพันธกอ นการแตงงาน
และ รอยละ 66 มีเพศสัมพันธกับเพื่อนชาย และขอมูลจาก นายบอล โกปาล ผูแทนองคการกองทุน
ประชากรแหงสหประชาชาติ กลาววา เด็กวัยรุนในประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภและการทําแทง
สูง โดยมีจํานวนทําแทงปละประมาณ 300,000 ราย หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ 1 ใน 3 รายของ
การเกิดมีชีพ ( นลินี มกรเสน : 2545)
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องหนึ่งที่
สําคัญตอชีวิตของนักเรียน แตโดยทัว่ ไปลักษณะของสังคมไทยยังเห็นวาเรื่องเพศเปนสิ่งที่นาละอาย
ไมควรนํามาพูดคุยกันอยางเปดเผย
ทําใหนกั เรียนขาดความรูและการชี้แนะทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ ในขณะเดียวกัน การที่สังคมเปดกวางยอมรับวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่
คานิยมเรื่องเพศจากโลกตะวันตกเขามา ประกอบกับวัยรุนมีความตืน่ ตัวทางเพศสูง มีความเปน
อิสระ อยากรูอยากลองมากขึ้น
จึงนําไปสูพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหา
ตามมาได เชน ปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ํา
ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค
ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน ในจังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดที่ผวู ิจัยปฏิบัติงานอยู
เปนจังหวัดหนึ่งที่มีการสื่อสาร และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีศูนยการคา สถานบันเทิงตางๆ
ที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยหลายแหง
เชนเดียวกับจังหวัดอืน่ ในตัวอยางงานวิจัยที่
กลาวมาแลว
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเปนกลุมวัยรุน กลุมใหญทสี่ ุดในระบบการศึกษา มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ ในฐานะทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงหลอหลอมลักษณะของพลเมืองที่ดีของชาติ
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ จะสะทอนใหเห็นสภาพปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่เปนอยู
ในปจจุบนั และเพื่อเปนการสรางแนวทางในการปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุนทั้งชายและหญิง ถาหากไมมีการควบคุมและปองกัน จะนํามาซึ่ง
ผลเสียในดานตางๆมากมายและทําใหคุณภาพชีวติ ของวัยรุนลดลงเปนทวีคูณ ( Hington et al. 1990
: 226 , อางถึงใน จันทรแรม ทองศิริ 2539 : 4 ) นอกจากนี้ ผลการวิจัยจะอํานวยประโยชนแก
โรงเรียนอื่นๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของในการกําหนดขอบเขตพฤติกรรมของนักเรียน รวมไปถึงหา
มาตรการในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนใหอยูใ นกรอบที่สังคม
ยอมรับตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จําแนกตาม
ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจา ยประจําเดือน
และสภาพครอบครัว
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา
และปจจัยทางดาน
จิตวิทยา ไดแก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
การคลอยตามกลุมเพื่อน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ปญหาการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการศึกษา ผูว ิจัยได
กําหนดขอคําถามในการแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ไวดังนี้
1. ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับใด
2. พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันหรือไม เมื่อจําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ ระดับชัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัว
3. ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ปจจัยทางจิตวิทยา
ไดแก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุม
เพื่อน
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
2. นักเรียนที่อยูใ นระดับชั้นทีแ่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
แตกตางกัน

7

3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศ
สัมพันธแตกตางกัน
4. นักเรียนที่ไดรับคาใชจา ยประจําเดือนแตกตางกัน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธแตกตางกัน
5. นักเรียนที่อยูในสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
แตกตางกัน
6. ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา และปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน
เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีก่ ําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประจําภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 4,597 คน
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา
2545 จํานวน
369 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
3.1.1.1 เพศ แบงเปน เพศชายและเพศหญิง
3.1.1.2 ระดับชั้น แบงเปน
- มัธยมศึกษาปที่ 4
- มัธยมศึกษาปที่ 5
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- มัธยมศึกษาปที่ 6
3.1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน
- นอยกวาหรือเทากับ 2.00
- 2. 01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
3.1.1.4 คาใชจายประจําเดือน แบงเปน
- ต่ํากวา 1,000 บาท
- 1,001 - 2,000 บาท
- 2,001 - 3,000 บาท
- 3,001 - 4,000 บาท
- 4,000 บาทขึ้นไป
3.1.1.5 สภาพครอบครัว แบงเปน
- บิดามารดาอยูดวยกัน
- บิดามารดาแยกกัน/หยารางกัน
- บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต
3.1.2 ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา
3.1.3 ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 6 ดาน ไดแก การ
ใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา
การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่
พักผอนหยอนใจ การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ การแตะ
ตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง และการแตงกายที่
ลอแหลม
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนักเรียนตอเพศตรงขาม ที่มีผลหรือโอกาสที่จะทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ กอนวัย
อัน
สมควร ซึ่งในที่นี้ผูวิจยั ศึกษาในขอบขายของพฤติกรรม 6 ดาน คือ
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1.1 การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและดื่มของมึนเมา หมายถึง การกินยาที่
กระตุนอารมณทางเพศ เชน ยาอี ยาเลิฟ รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสม
เชน สุรา เบียร ไวน
1.2 การเที่ยวสถานบันเทิงหรือสถานพักผอนหยอนใจ หมายถึง การไปใน
สถานที่เปดโอกาสใหนกั เรียนแสดงพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
เชน
คอฟฟช็อป คอกเทลเลาจ
คาราโอเกะ โรงภาพยนตร สวนสาธารณะ
ศูนยการคา
รานอาหารที่มีนักรองหรือวงดนตรี รวมทั้งสถานบริการทางเพศ เปนตน
1.3 การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ หมายถึง
การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การอานหนังสือที่มีรูปเปลือย รูปโป รูปการรวมเพศ และ
หนังสือที่บรรยายถึงการรวมเพศ นอกจากนี้รวมไปถึง การดูวดิ ีทัศน ภาพยนตร อินเตอรเนต
กระตุนอารมณทางเพศ ที่แสดงถึงการกอดจูบ การเลาโลม การรวมเพศ
1.4 การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว หมายถึง การปฏิบัติตอกัน
ของนักเรียนกับเพศตรงขามในเชิงชูสาว ไดแก
1.4.1 การจับมือถือแขน หมายถึง การใชอวัยวะตั้งแตตนแขน ไป
ถึงมือ จับตองแขน มือ หรือคลองแขนกับคูรัก หรือเพศตรงขาม
1.4.2 การกอดจูบ หมายถึง การเลาโลมฝายตรงขามโดยใชอวัยวะ เชน มือ
แขน ปาก สัมผัสสวนตางๆของรางกายอีกฝายหนึ่ง
1.5 การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง หมายถึง เพศหญิงหรือเพศชาย อาจเปน
เพื่อนหรือคนรัก อยูในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในที่รโหฐานหรือลับตาคน เชน ในหอง บริเวณ
ที่แสงสวางนอย บริเวณทีไ่ กลตาผูคน
1.6 การแตงกายที่ลอแหลม หมายถึง การสวมใสเสื้อผาที่เผยใหเห็นสวนตางๆ
ของรางกายมากเกินไป เชน นักเรียนหญิงใสเสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก ใสกระโปรงสั้นคลุม
ตะโพก ใสเสื้อผาบาง ใสเสื้อรัดรูปจนเห็นสัดสวน นักเรียนชายสวมกางเกงรัดรูป
2. ความรูเรื่องเพศศึกษา หมายถึง การศึกษาความรูเรื่องเพศศึกษาครอบคลุม
เนื้อหาทั้ง 4 ดาน ดังนี้
ดานชีววิทยา ( Biological Aspect ) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางเพศ การตั้งครรภ และการคุมกําเนิด
ดานจิตวิทยา ( Psychological Aspect ) เรื่อง การลดแรงขับทางเพศ
ดานสังคม ( Sociological Aspect ) เรื่องเพศสัมพันธกอนสมรส
การเลือกคูครอง
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ดานสุขวิทยา ( Hygienic Aspect ) เรื่อง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความถูกตอง ความเหมาะสมของพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศที่สอดคลองกับสังคมไทย เชน
การวางตัวตอเพื่อนตางเพศ และการปฏิบัติตนตอกันของชายหญิงในฐานะตางๆ
การไปเทีย่ ว
ดวยกัน การถูกเนื้อตองตัวกัน การแสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม
4. ความสัมพันธภายในครอบครัว( Family Cohesion ) หมายถึง ความ
ผูกพันใกลชิดของสมาชิกในครอบครัว มีความอบอุน หวงใย และไดรับการเอาใจใสซึ่งกันและ
กัน
ที่เกี่ยวของกันทางดานกายภาพและทางจิตใจ ในดานความผูกพันทางอารมณ (
Emotional bonding )
ขอบเขตความสัมพันธ ( Boundaries ) และการใช
เวลาอยูรวมกัน ( Time )
4 .1 ความผูกพันทางอารมณ ( Emotional bonding) หมายถึง
สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเอาใจใส ดูแลหวงใย เอื้ออาทรกัน ชื่นชมและเห็นคุณคา
ของกันและกัน
4.2 ขอบเขตความสัมพันธ ( Boundaries ) หมายถึง ความยึดหยุน ของ
ผูปกครองที่มีตอนักเรียน ใหสามารถคบเพื่อนหลากหลายประเภท และสามารถเปดรับคานิยม
ความคิดใหมผานสื่อหรือบุคคลอื่น
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกันใน
ครอบครัว
4.3 การใชเวลาอยูรวมกัน ( Time ) หมายถึง การที่สมาชิกใน
ครอบครัว ควรจะมีเวลาอยูรวมกัน ไดทํากิจกรรมหลากหลายที่รวมกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
และมีโอกาสพูดคุยกัน
5. การคลอยตามกลุมเพื่อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากอิทธิพล
ของกลุมเพื่อน ซึ่งกลุมเพื่อนเปนแรงสนับสนุนและเปนแรงผลักดัน ทําใหพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกเหมือน
หรือคลายกับเพือ่ นและเกิดการปฏิบัติตามกันในทิศทางเดียวกันซึ่งในทีน่ ี้
พฤติกรรม
การคลอยตามจะเกีย่ วของกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ทั้ง 6 ดาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดขอ มูลพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกลวิธีในการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในเด็กวัยรุน
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2. เปนแนวทางสําหรับบิดามารดา ผูปกครอง โรงเรียน ตลอดจนชุมชนในสังคมได
ตระหนักถึงปญหาและความตองการของวัยรุน อันจะนําไปสูการปองกันปญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน
3. เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอนเกี่ยวกับ
เพศศึกษา ใหเหมาะสมกับนักเรียนตามสถานการณที่เปนจริงในสังคมปจจุบัน
4. เปนแนวทางในการนําไปสูการวิจัยเชิงทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ ระดับชัน้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัว รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยดานความรู
และปจจัยดานจิตวิทยากับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ผูวิจัยจึงไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วของดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการของวัยรุน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
5.
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความสัมพันธภายในครอบครัว และงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมเพื่อน และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวของระหวาง เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจาย
ประจําเดือน และสภาพครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน
1.1 ความหมายของวัยรุน
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2521 : 25) ไดสรุปวา
วัยรุนคือวัยทีส่ ิ้นสุดความเปนเด็กเปนวัยที่เปนสะพานไปหาผูใหญไมมีเสนขีดขั้นแนนอนวาจะเริ่ม
เมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด แตเราไดกาํ หนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และรูปรางเปน
สําคัญ และถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริม่ มีประจําเดือนและมีขนขึ้น
ในที่ลับ สวนในเด็กชายถือเอาตอนที่มีนา้ํ กาม ตามปกติเด็กหญิงจะเริ่มเขาสูวัยรุน(Puberty)
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กอนเด็กชายประมาณ 1-2 ป แตก็ไมมีกฎเกณฑทแี่ นนอน บางคนจะเริ่มเร็ว บางคนอาจจะ
เริ่มชา ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน อาหาร
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม
เฮอรลอค ( Hurlock 1975, อางถึงใน สุชา จันทนเอม และสุรางค
จันทนเอม 2529 : 20 ) ไดใหความหมายของคําวาวัยรุน ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา
“Adolescence” โดยมีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คือ “Adoliscere” หมายความวา
การเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ (to grow or to grow to
maturity) การที่เด็กจะบรรลุถึงวุฒิภาวะในชั้นนี้ไมเพียงแตจะเจริญเติบโตทางรางกายเพียง
ดานเดียวเทานัน้
แตจิตใจก็จะเจริญติดตามไปดวย คือจะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
พรอมๆกัน ไดแก รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม นอกจากนั้นยังกลาวไววา
วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เปนวัยแหงการปรับตัวทางสังคม เปนวัยแหงปญหา เปนวัยที่มี
ความเครียดทางอารมณ ตัดสินใจอยางรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและสังคมของ
เด็กวัยรุนอาจมีความขัดแยงกับผูใหญ ผูใหญอาจไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของวัยรุน
อาจ
กอใหเกิดปญหาติดตามมาได
สโตน และ เชิสต ( Stone and Church , อางถึงใน พิชัย ไทยอุดม
2540 : 12 ) ไดกลาวถึงวัยรุน ไววา เปนชวงของวัยเด็กที่จะพัฒนาไปสูความเปนผูใหญทั้ง
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม จะเริ่มใหความสนใจในตนเอง พยายามคนหา
ตนเอง หาคานิยม และปรัชญาของชีวิต อีกทั้งยังมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับตนเอง ทางดานจิตใจ
วัยรุนจะมีการพัฒนาในดานความรูสึก ความคิด และอารมณที่แตกตางจากวัยเด็ก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย ทําใหวยั รุนมีความแปรปรวนทางอารมณ โดยการแสดงออกทางอารมณ
ดังนั้น โดยสรุปแลว วัยรุน เปนวัยที่เพิ่งพนจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ แตไมสามารถที่
จะกําหนดแนนอนไดวาเริ่มตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด แตถือเอาจากความเปลี่ยนแปลงทางรางกายใน
เด็กหญิงตั้งแตเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกและเด็กชายเมื่อเริ่มมีการผลิตเซลสืบพันธุ หรือที่เรียกวา
การฝนเปยก ซึ่งในวัยรุนนัน้ จะเปลีย่ นแปลงในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ไป
พรอมๆกัน
1.2 ชวงระยะของวัยรุน
ซึ่ง
การแบงชวงอายุของวัยรุนนัน้ เปนเกณฑทนี่ ักจิตวิทยาใชในการแบงวัยรุน
อาจจะไมตรงกับสภาพความเปนจริง เนื่องจากเด็กแตละคนอาจจะมีการเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน ไม
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พรอมกัน
ดังนี้

สุชา จันทนเอม ( 2529 : 3 ) ไดแบง วัยรุนออกเปน 3 ระยะ

สรุปได

1.2.1 วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) อายุ 13-15 ป ซึ่ง
เปนระยะที่รางกายเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย สําหรับ
เด็กหญิงนั้นสิง่ ที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญของรางกายเต็มที่ก็คือการมีประจําเดือนครั้งแรก สวน
เด็กชายนั้นไมมีลักษณะบงแนชัดเชนเด็กหญิง แตเราสังเกตไดจากสิ่งเหลานี้ คือ การหลั่งอสุจิ
ในครั้งแรก การมีขนตามอวัยวะเพศ นอกจากนี้ น้ําเสียงที่พูดยังเปลี่ยนไปจากเดิม คือ หาวขึ้น
และมีลักษณะที่เรียกวาแตกพาน เด็กหญิงนอกจากมีประจําเดือนครั้งแรกแลวปรากฏวาสวนสัด
ตางๆ ของรางกายยังเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานอวัยวะเพศ และการ
เจริญเติบโตของทรวงอก เนื่องจากผลของฮอรโมนไปบํารุงมากขึ้น ในระยะเริ่มเขาสูวัยรุนนี้
เปนระยะที่เตือนใหเราเห็นวาระยะของวัยรุนไดใกลเขามาแลว
1.2.2 วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) 15-18 ป มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิด การเจริญเติบโตในระยะวัยรุนนี้
ปรากฏวา มีลักษณะคอยเปนคอยไป ในดานรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและสิ้นสุดลงเมื่อ
ถึง “วุฒภิ าวะของวัยรุน” สวนในดานจิตใจนั้นสวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย
แมวา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายจะเปนสิ่งปกติของเด็กทุกคน
เมื่อยางเขาสูวยั รุนก็ตาม
แตลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน
ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดลอม
1.2.3 วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) อายุระหวาง 18ในระยะนี้การพัฒนาการของวัยรุนเริ่มเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ
ซึ่งมักมี
21 ป
การพัฒนาทางดานจิตใจมากกวาทางรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเกีย่ วกับความนึกคิดและ
ปรัชญาชีวิต เด็กวัยรุนระยะนี้มกั พยายามปรับปรุงรางกายของตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้นโดยพยายามตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง กอใหเกิดความมั่นคงดวยตนเอง แตทั้งนี้
ตองขึ้นกับสภาพครอบครัวดวย คือ ใหบุคคลที่อยูในครอบครัวใหญๆมีฐานะมั่นคงและพอแมไม
เขมงวดจนเกินไป
ก็จะมีความมัน่ ใจและมั่นคงมากกวาคนที่อยูใ นครอบครัวเล็กๆ และไดรับ
ความเขมงวดจากพอแม เมื่อประสบปญหาในระยะนีว้ ยั รุนมักหลีกเลีย่ งการขอความชวยเหลือจาก
พอแม ครูอาจารย แตมักพยายามหาทางแกปญหาดวยตนเอง ทําใหเขาเหลานี้สามารถปรับตัวได
ดี และอยูรวมกับคนอื่นไดดวยความสะดวกสบายใจ
แตในทางตรงกันขาม ถาแกปญหาไมได
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ หงุดหงิดงาย ใจคอออนไหว แตพยายามดับอารมณดว ย
ความสุขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึน้
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1.3 พัฒนาการของเด็กวัยรุน
พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานโครง
ราง และแบบแผนอินทรียท ุกสวน การเปลี่ยนแปลงนี้จะกาวหนาไปเรื่อยๆ เปนขั้นๆ จากระยะ
หนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง
ทําใหเด็กมีลักษณะและความสามารถใหมๆ เกิดขึ้น
ซึ่งมีผลทําให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นตามลําดับทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม (สุชา จันทน
เอม 2536 : 36)
พัฒนาการตาง ๆ ของวัยรุนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตาง ๆ
ของวัยรุนไดดขี ึ้น พัฒนาการที่สําคัญ ๆ มีดังนี้คือ
1.3.1 พัฒนาการทางดานสรีรวิทยา
พัฒนาการดานนี้เปนพัฒนาการที่เกีย่ วของกับระบบประสาท สมอง หัวใจ
และระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบการหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบกลามเนือ้ และตอมไรทอ
ตางๆ ซึ่งจะมีการเจริญไปพรอมกับการเจริญเติบโตของวัยรุน
โดยเฉพาะตอมเพศจะเริ่มผลิต
เซลสืบพันธุนั่นคือ อวัยวะเพศของชายเริม่ ผลิตอสุจิ และอวัยวะเพศหญิงเริ่มผลิตไข นอกจากนี้
ตอมเพศจะมีผลิตฮอรโมนที่ ทําใหเกิดพัฒนาการของลักษณะที่แสดงเพศหญิงและชาย เชน เด็กชาย
เริ่มมีหนวด เสียงแตก และอื่นๆ สวนเด็กหญิงจะเริ่มมีนา้ํ หนัก ตะโพกผาย เอวคอด มีประจําเดือน
1.3.2 พัฒนาการทางดานรางกาย
ในระยะตนของวัยรุน
เปนระยะที่มีพัฒนาการทางรางกายอยาง
รวดเร็วมาก
และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความเจริญงอกงามในดานอื่นๆ
ระยะนี้ถือวามีความสําคัญ
มาก
เพราะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลง
จากลักษณะของเด็กมาเปนลักษณะความ
เปนผูใหญ เราเรียกระยะนีว้ า วัยรุน หนุม สาว
ลักษณะการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วระหวาง
เด็กชาย และเด็กหญิงมีความแตกตางกันคือ
1. เด็กหญิงจะเริ่มเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กชาย
สังเกตไดจาก
เด็กหญิงชวงอายุประมาณ 9-12 ป จะสูงกวาและตัวโตกวาเด็กชาย
2. เด็กชายจะเริ่มเจริญเติบโตชากวาเด็กหญิง โดยประมาณราว 2
ป (ระยะแตกเนื้อหนุมสาวของเด็กหญิงอายุเฉลี่ย 12 ป เด็กชายอายุเฉลี่ย 14 ป )
3. เด็กหญิงมีขนาดการเจริญเติบโตโครงสรางทางรางกายนอย
กวาเด็กชาย
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ลักษณะทัว่ ไปของวัยรุนหนุมสาว
1. เด็กชายที่มีการหลั่งอสุจิในเวลาหลับ แสดงใหเห็นวา มีวุฒิภาวะใน
ทางเพศ มีอายุประมาณ 13-15 ป อวัยวะเพศมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถที่จะ
ผลิตอสุจิได ซึ่งแสดงวาเด็กชายผูนั้นสามารถทําการสืบพันธุ และพรอมที่จะเปนพอคนไดแลว
2. เด็กหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนเปนครั้งแรก โดยรังไขจะเจริญเติบโต
เต็มที่
และสามารถผลิตไขสุก
ถาไมไดรับการผสมจะถูกขับออกมาจากรางกายในรูปของประจําเดือน
โดยมีระยะหมุนเวียนอยูระหวาง 28-30 วัน
ระยะหนึ่งๆ จะมีประจําเดือน ประมาณ
3-5 วันในระหวางการมีประจําเดือนอาจมีอาการปวดทอง ปวดศรีษะ หรือหงุดหงิดและเกิด
ความเครียด แตอาการจะหายไป เมื่อหมดประจําเดือน
3. มีขนขึ้นตามรางกายในที่ตา ง ๆ เชน บริเวณรักแร ริมฝปาก และ
บริเวณอวัยวะเพศ เปนตน โดยเฉพาะในเด็กชายจะเริ่มมีหนวดเครา สิ่งนี้จะทําใหเกิดการวุนวาย
ใจ และมักจะคอยใหความสนใจเกี่ยวกับหนวดเคราเหลานี้อยูเสมอ
4. การเปลี่ยนแปลงทางดานรูปรางและโครงสรางของรางกาย โดยสัดสวน
ของรางกายเด็กเปลี่ยนมาเปนรูปรางของผูใหญ
5. เด็กหญิงหนาอกและสะโพกจะขยายใหญขึ้น จะมีฮอรโมนเพศขับออกมา
จากตอมไรทอ จะทําใหเด็กมีรูปรางคลายผูใหญมากขึ้นโดยทรวงอกจะขยายใหญ มีขนาดใกลเคียง
กับผูใหญ นอกจากนีย้ ังมีลักษณะอื่น เชน สะโพกผายออก เอวคอดเขา เปนตน
6. เด็กชายจะมีน้ําเสียงเปลี่ยนแปลง แตกพรา และหาวขึ้น การเปลี่ยนแปลง
นี้จะเปนในราว 1-2 ป เด็กจึงจะเริ่มบังคับเสียงได และเมื่อเขาสูวยั รุนตอนปลายการเปลี่ยนแปลง
ของเสียงจะสิน้ สุดลง เด็กเริม่ มีเสียงทุมนุม นวลขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเสียงอาจเปนไปอยางชา ๆ
หรืออยางรวดเร็วก็ได การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด อาจทําใหเด็กเขาใจผิดคิดวาเปนหวัด
และการมีเสียงเปลี่ยนอาจทําใหเด็กบางคนตกใจกลัว และกังวลถึงวุฒิภาวะทางเพศของตนจนไม
เปนอันกินอันนอน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมสามารถบอกไดแนนอนวาลักษณะใดเกิดกอน
ลักษณะใดเกิดหลัง และลักษณะบางอยางก็เกิดขึ้นโดยไมสามารถเห็นไดอยางชัดเจน อาจมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมบางอยางของเด็กได เชน เด็กหญิงบางคนเมือ่ รูตัววารูปรางของตนมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะพยายามหลบซอนไมใหเพื่อนเห็นเพราะกลัวถูกลอ โดยใสเสื้อผาหลวมๆ เพื่อ
พรางรูปราง และเด็กชายเมื่อเสียงแตกพราจะไมคอยกลาพูดกับคนอืน่ โดยเฉพาะเพศตรงขามเพราะ
ความอาย และอาจหลบหนาหลบตา ไมยอมเขาสมาคมกับเพื่อนฝูง เปนตน
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1.3.3 พัฒนาการทางอารมณ
อารมณเปนความรูสึก หรือความสะเทือนใจที่เกิดจากรางกายถูกสิ่ง
อื่นมาเรา คนเรามักมีอารมณเกิดขึ้นเสมอทุกๆนาที อารมณของวัยรุน นั้นเปนอารมณที่รุนแรง จึง
เรียกวัยรุนนี้วา วัยพายุบแุ คม หมายถึงการมีอารมณที่รุนแรงเต็มไปดวยความเชื่อมั่นในตนเอง
ทําใหบางครั้งมีความขัดแยงกับผูใหญอยูเ สมอ
การที่วัยรุน เกิดอารมณงายและรุนแรงเชนนี้
จึงเปนเรื่องงายตอการยุแหย หรือชักนําใหเด็กวัยรุนเกิดความรูสึกอยากลองดี ทั้งในทางที่ดแี ละ
ทางที่เลว ความรูสึกชั่ววูบของอารมณวัยรุน อาจเปนสิ่งที่ทําใหเขาแสดงพฤติกรรมผิดๆ ออกมา
ซึ่งอาจหมายถึง ชีวิตและอนาคตของเขาเอง อารมณประเภทตาง ๆ ของวัยรุน สามารถแบงได
ดังนี้
1. ประเภทกาวราวรุนแรง เชน อารมณโกรธ อิจฉา เกลียดชัง
2. ประเภทเก็บกดเอาไว เชน ความวิตกกังวล
ความกลัว ความ
เศราใจ สลดหดหู ขยะแขยง เสียใจ อารมณประเภทนี้เปนอันตรายตอวัยรุนมาก
3. อารมณสนุก เชน ความรัก ชอบ สุขสบาย พอใจ ตื่นเตน
เนื่องจากอารมณตางๆ
เหลานี้มที ั้งประโยชนและโทษตอบุคคล
ทั้งสิ้นและ
อารมณเหลานีเ้ ปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมคงที่แนนอน ยากแกการติดตอสัมพันธกับคนอืน่
การรักษาอารมณใหดีอยูเ สมอในวัยรุน จึงเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตเปนอยางมาก
1.3.4 พัฒนาการทางสติปญญา
เด็กวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะ ทางรางกาย ทําให
วัยรุนมีพลังมาก มีความกระตือรือรน และมีความสามารถตางๆ เพิ่มขึ้น วัยรุนจะมีความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล และการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆ สามารถแสดงความคิดเห็น
รวมกันกับคนอื่น รูจักพิจารณาตนเอง และสังเกตวาคนอื่นเขามีความรูสึกตอตนเองอยางไร ทั้ง
พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเปนไปในทางที่สังคมยอมรับ
โดยพยายามจะเอา
แบบอยางจากบุคคลหรือสิ่งตางๆ อาจไดจากคนใกลชิด ภาพยนตร หนังสืออานเลน เปนตน ดังนั้น
จะพบไดวาเด็กวัยรุนชอบสองกระจกดูตัวเองอยูเสมอ
เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและรางกายให
เปนไปตามแบบที่ตองการ
พัฒนาการทางดานสติปญญาในวัยรุนตอนตน
มีพัฒนาการอยาง
รวดเร็วมาก และจะเจริญถึงขีดสุดคือ เมื่ออายุประมาณ 16 ป (สุชา จันทนเอม 2528 :
39 ) การที่วัยรุนจะมีพฒ
ั นาการทางสติปญญาไปในทางที่ดีขึ้นอยูก ับสิ่งแวดลอม ทั้งทางดาน
สังคมและครอบครัว เด็กสามารถเห็นขอดี ขอเสียของผูอื่น และพยายามเปรียบเทียบตนเองวาดี
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เหมือนคนนั้น สําหรับเด็กที่ขาดความมัน่ คงในตนเองจะเปนเด็กทีไ่ วตอความรูสึกมาก มีความ
กระวนกระวายตอคําพูดที่กลาวออกไป และสามารถมองเห็นความแตกตาง ซึ่งเปนหลักของการ
พัฒนาการแบบหนึ่ง เด็กในวัยรุน นี้ไมชอบใชความคิดอยางลึกซึ้งชอบทําสิ่งแปลกๆใหมๆ ชอบใช
ภาษาที่กลุมของตนคิดขึ้นโดยเห็นวาเปนของโกเก พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมีดังนี้คือ การ
เพิ่มความสนใจในตนเอง และมองเห็นการณไกลได ปลูกฝงการพึ่งตนเอง ปรับปรุงตัวและ
จงรักภักดีตอบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
1.3.5. พัฒนาการทางสังคม
นอกจากเด็กวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายทางรางกาย
และจิตใจ
แลว วัยรุน ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเกีย่ วกับสถานะความเปนอยูภ ายในครอบครัวดวย
ดังจะเห็นไดวา เด็กในวัยนี้ตอ งการเปนอิสระ และการเปนตัวของตัวเองชอบอยูตามลําพัง มีหองอยู
เปนสัดสวน มีของใชสวนตัว วัยรุนมีความตองการอยางรุนแรง ในการที่จะทําตนเองใหเปนที่
ยอมรับนับถือของเพื่อนและบุคคลในสังคม
เห็นไดจากสวนใหญจะใชเวลาอยูในกลุมเพื่อน
ลักษณะของความสัมพันธระหวางเพื่อนในเด็กชายและหญิงจะมีความแตกตางกัน
ในเรื่องการ
คบเพื่อนเพศเดียวกัน เด็กหญิงจะชอบคบเพื่อนกลุมเล็ก 2-3 คน มีเพื่อนสนิท 1 คนที่พอจะ
บอกความลับได
เมื่ออายุ 15 ปจะมีเพื่อนกลุมใหญกวาเดิม เด็กชายยังไมมเี พื่อนสนิทชอบ
ทํากิจกรรม
มากขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน สวนความสัมพันธระหวางเพศตรงขาม เด็กชายจะสนใจเด็กหญิง
เมื่ออายุ 14 ป เด็กหญิงสนใจเด็กชายที่โตกวาเนือ่ งจากมีวุฒภิ าวะทางเพศที่เร็วกวาเด็กชายวัย
เดียวกันนั่นเอง
ดังนั้นจึงสามารถสรุปพัฒนาการของวัยรุนแตละชวงวัย โดยแสดงในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการของวัยรุนในแตละชวงวัย
ชวงวัย
พัฒนาการ
ดานรางกาย
ดานอารมณ

วัยแรกรุน
โตเร็ว

วัยรุนตอนตน

ลักษณะทางเพศชัดเจน
ขึ้น
ขัดแยงในตนเอง “อิสระ เริ่มมีอารมณมั่นคงขึ้น
หรือพึ่งพาตนเอง”
เอาจริงเอาจังและยัง
วุนวาย

วัยรุนตอนปลาย
ลักษณะทางเพศสมบูรณและเริ่มทํา
หนาที่ได
เขาใจตัวเองมากขึ้นจึงลดความ
ขัดแยงภายในและควบคุมอารมณ
ไดดียงิ่ ขึ้น รับผิดชอบ และนับถือ
ตนเอง
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ดานสังคม

ดาน
สติปญญา

จุดสนใจ

เอกลักษณ
ของตน

คบเพื่อนเพศเดียวกัน
มีกลุมเพื่อนที่มีมาตรฐาน
อิทธิพลของครอบครัวพอๆ เดียวกัน เริ่มสนใจเพศ
ตรงขาม ตองการความ
กับเพื่อน
สนใจ และการยอมรับ
ชางคิด ชางฝน เริ่มเขาใจ คิดหาทางเลือกที่อาจ
เริ่มเขาใจ
นามธรรม
และ เปนไปได
มุมมองที่ตางกันแตยังไม
ตั้งสมมติฐาน
รอบคอบ
นึกถึงรูปลักษณในอุดมคติ สนใจรูปลักษณที่เปนจริง
ของตนและปรุงแตงให
และกังวลวาตนปกติ
นาดูยิ่งขึ้น
หรือไม
แสวงหาเอกลักษณหลาย
ยอมรับเอกลักษณ
แบบ เปลี่ยนไปมา ตนเอง บางอยาง ลดการลองผิด
ยังสับสน
ลองถูก

มีเพื่อนสนิทและเพื่อนตางเพศ
แยกแยะบทบาทหนาที่ตอ
ครอบครัว สังคม และเพื่อน
รูจักคิดและแกปญหาที่เปน
นามธรรมใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
มุงฝกทักษะวิชาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง
มุงสนใจงานอาชีพและการมี
คูครอง สนใจความถูกตองใน
สังคม
บางคนเริ่มพบและยอมรับใน
เอกลักษณที่แทจริงของตนเอง

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, คูมือการพัฒนาเด็ก
ตามความตองการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชน , เลมที่ 3, รูจักวัยรุน ( กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพนายกรัฐมนตรี, 2535 ), 28.
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งสังเกตได โดยบุคคลอื่น
หรือดวยเครื่องมือของผูทําการทดลอง ( Hilgard 1996 : 6, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 :21 )
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมจิตต สุพรรณทัสน ( 2534 : 32 ) โดยกลาววาพฤติกรรม หมายถึง
ปฏิกริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม ซึ่งเปนพฤติกรรม
ภายในและพฤติกรรมภายนอก สําหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด ความรูสกึ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง
ปฏิกิริยา หรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออกมาใหผูอื่นเห็นไดทงั้ ดวยการพูด การกระทํา
กริยาทาทางของบุคคล
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นอกจากนี้ สุรพล พยอมแยม ( 2545 : 18-19 ) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา
หมายถึง การกระทําอันเกิดจากการกระตุน หรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรม
เหลานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใช กระบวนการ กลั่นกรอง ตกแตงและตั้งใจทีจ่ ะทําใหเกิดขึ้น
เพื่อใหผูอื่นไดสัมผัสรับรู ทั้งนี้เราจะเห็นไดวา มีพฤติกรรมจํานวนมากแมจะกระทําดวยสาเหตุ
หรือจุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทางกริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อบุคคล เวลา สถานที่
หรือสถานการณเปลี่ยนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของบุคคลที่
มีสภาพรางกายปกติ
ลวนแลวแตตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบดวย
อารมณและความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคน และพฤติกรรม
แตละคราวเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรม
แตละครั้งเกิดจากกระบวนการ ดังนั้น หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นออกเปนสวนๆ แลว จะ
พบวา ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. สวนการแสดงออกหรือกริยาทาทาง ( acting )
2. สวนการคิดเกีย่ วกับกริยานั้น ( thinking )
3. สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนัน้ ( feeling )

กระบวนการเกิดพฤติกรรม
การกระทํานั้นจะเปนไปอยางมีลําดับ
เมื่อบุคคลกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขึ้นมา
ขั้นตอนเปนกระบวนการมากอนทั้งสิ้น กระบวนการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งนัน้ อาจแยกเปน
กระบวนการยอยไดอีกอยางนอย 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการรับรู ( Perception process ) เปนกระบวนเบื้องตนที่เริ่มจากบุคคล
ไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงความรูสึก
(Sensation ) กับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นๆดวย
2. กระบวนการคิดและเขาใจ ( Cognition process ) กระบวนการนี้ อาจเรียกวา
“กระบวนการทางปญญา” ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเรียนรู การคิด การจํา ตลอดจน
การนําไปใช หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้นๆดวย การรับสัมผัส และการรูสึกที่นํามาสู
การคิดและการเขาใจนี้
เปนกระบวนการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปน
กระบวนการภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจศึกษา และสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได
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3. กระบวนการแสดงออก ( Spatial behavior process ) หลังจากผานขั้นตอนของ
การรับรู การคิด และเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้นๆ แตยังมิได
แสดงออกใหผูอื่นรับรู ยังเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน ( Covert behavior) แตเมื่อไดคิดและเลือกที่
จะแสดงการตอบสนองใหบคุ คลอื่นไดสังเกตจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซึ่ง
พฤติกรรมภายนอกนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี
ปฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริง เชนนี้
เรียกวา Spatial behavior
โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอน นี้ ไมสามารถแยกเปนขัน้ ตอน
ตางหากหรือเปนอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแตละครั้งนั้น จะมีความตอเนือ่ ง
สัมพันธกันอยางมาก การแยกวิเคราะหเปน 3 สวน ก็เพียงเพื่อใหเกิดความเขาใจตามขั้นตอน ได
มากขึ้น
สรุปไดวา พฤติกรรม เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของมนุษยทั้งสิน้ มนุษยกเ็ ปนผู
ไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา
โดยตั้งใจและไมตั้งใจก็ตาม
ดังนั้นพฤติกรรมทุกชนิด ทีแ่ สดงออกมีจดุ มุงหมายปลายทางที่ผูแสดงออกตองการไปใหถึง
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน หมายถึง การปฏิบัติที่ทําใหเสี่ยงตอการเสียชีวิต พิการ
ทุพพลภาพ เกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางออม ( Mccary et al . 1993 : 191 ,
อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 : 23 ) เนื่องจากนักเรียนยังขาดประสบการณชวี ติ รวมทั้งการ
พัฒนาความคิดและสติปญญายังไมดีพอ
ที่จะเขาใจถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวจากพฤติกรรมนั้นๆ โดยพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่สําคัญ ไดแก
ปญหาการติด
ยาเสพติด ปญหาการเสียชีวติ จากอุบัติเหตุ ปญหาการฆาตัวตาย และปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
เปนตน
จากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆที่ไดกลาวมา ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนปญหาที่
มีความสําคัญตอชีวิตของวัยรุนปจจุบันเปนอยางมาก เพราะมีผลกระทบตอตนเองและตอสังคม
และเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปจจุบัน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนักเรียนตอเพศตรงขาม
ที่มีผลหรือโอกาสที่จะทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
โดยได
รวบรวมพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ศึกษาในขอบขาย 6 ดาน คือ
1. การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา
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2.
3.
4.
5.
6.

การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ
การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว
การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
การแตงกายที่ลอแหลม

2.2 พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ แบงเปน 6 ดานดังนี้
2.2.1 การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา
เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบนั พฤติกรรมการดื่มสุราเปนเรื่องปกติธรรมดา ที่
เราพบเห็นโดยทั่วไปในสังคม ดังเชน การศึกษาของ อาภา ศิรวิ งศ ณ อยุธยา เมือ่ ป 2544 ศึกษา
เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคนไทยที่ดื่มสุราจนเปนนิสัย 1.6 ลานคน และ
ถานับรวมผูดมื่ สุราในปริมาณและสัดสวนตางๆรวมไปถึงสุราเถื่อนมีมากถึง 26 ลานคน ซึ่งใน
จํานวนนี้มีจํานวนเด็กวัยรุน รวมอยูดว ย ( สมประสงค พระสุจันทรทพิ ย 2545 : 10 ) เพราะวัยรุน
เปนชวงวัยทีก่ าํ ลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสรางเอกลักษณของตนเอง มีความขัดแยงและมี
ความเครียด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสรีระ อารมณ ความรูสึก ตางๆ เปน
วัยที่ตองการการดูแลเอาใจใส ตองการแบบอยางที่ดีในการเลียนแบบ ตองการการยอมรับจาก
กลุมเพื่อน และชอบอยูกับเพื่อนๆเปนกลุม ในวัยนี้ถามีเหตุการณหรือสภาวะแวดลอมที่ทําใหจิตใจ
ไมสบายหรือวาวุน ใจ หรือถูกเพื่อนชักชวน อาจเปนการผลักดันใหวยั รุนหันเขาหาสุรา นอกจากนี้
ยังพบวาวัยรุนไทยในปจจุบนั
มีพฤติกรรมการดื่มสุราและของมึนเมาในชวงงานเทศกาล งาน
สังสรรคของกลุม และนิยมไปเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงตางๆ ซึ่งในสถานบันเทิงสวนใหญ
นั้น มีการจําหนายเครื่องดืม่ ที่ผสมแอลกอฮอลอยูดวยเสมอ และพบวา หลังจากที่วยั รุนไดดื่ม
เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลเหลานั้นแลว สวนใหญจบลงดวยการมีเพศสัมพันธ (สมประสงค
พระสุจันทรทพิ ย 2544 : 5 ) และเมื่อดื่มเครื่องดื่มเหลานี้เขาไปทําใหปริมาณแอลกอฮอลในรางกาย
มากขึ้น ฤทธิ์ของแอลกอฮอลทําใหความจํา ความสามารถในการเรียนรู สมาธิ และการรับรูสิ่ง
ตางๆลดลง ขาดการยับยั้งชั่งใจ ความรูสึกกลัวสิ่งตางๆลดลง สติสัมปชัญญะเสียไป กลาแสดง
พฤติกรรมในลักษณะตางๆมากขึ้น จนบางครั้งแสดงพฤติกรรมกาวราว กลาพูดหยาบ กลา
แสดงความรูสึกทางเพศ หรือกลาแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เคยเก็บกดไว ดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอลเขาไปจึงทําใหมีโอกาสเกิดเพศสัมพันธขึ้นระหวางนักเที่ยวกลางคืนดวยกัน

22

สวนพฤติกรรมการเสพยาเสพติดประเภท ยาอี และยาเลิฟ ก็เปนที่นิยมของ
กลุมวัยรุนในปจจุบันเชนเดียวกัน และวัยรุนมีความเชื่อวามีสรรพคุณ คือ กินแลวกระตุนอารมณ
ทางเพศ แตความจริงแลวฤทธิ์ยาเหลานี้ ทําใหผูเสพมีอาการหลอนประสาทเพราะยาไปกระตุน
เซลประสาทซึ่งทําหนาที่ในการผลิตสารเซโรไทยานินออกมา
ทําใหเซลประสาทสวนนั้นผลิต
เพิ่มขึ้นกวาปกติ
เมื่อเสพเขาไป ผูเสพมีอาการเคลิบเคลิ้ม เกิดการกระตุนการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อ จึงทําใหผูที่เสพยาอี ยาเลิฟ เขาไป ชอบที่จะเตนรํา โยกยายไปมาในบรรยากาศ ที่มี
แสงสี โดยที่ไมรูจักเหนื่อย และสาเหตุที่ทําใหวัยรุน ติดยาเสพติดประเภทนี้ อาจจะอาศัยอยูใ น
ชุมชนที่มีการใชยา มีการเที่ยวเตรในเวลากลางคืน หรือถูกหลอกลวงใหเสพโดยใชยาเสพติดใสลง
ในอาหารและเครื่องดื่มชนิดตางๆ หรือมีการหลงเชื่อที่ผิดๆ เพราะความอยากรูอยากเห็นของวัยรุน
จะนํามาซึ่งการหลงผิด ทั้งๆที่รูวาโทษเปนอยางไร คิดวาตนเองเขมแข็งพอที่จะไมติด ตลอดจน
ความโกเกแสดงถึงการยอมรับของกลุมเพื่อนหรือสังคม นอกจากนี้ วัยรุนที่ใชยาอี ยาเลิฟ สวน
ใหญแลวยังขาดการควบคุมตนเอง ไมมีความละอายตอเพศตรงขาม จึงกลาแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ออกมา ซึ่งพบวา รอยละ 90 ของชายหญิง ซึ่งเมายาจะมีเพศสัมพันธหลังจากการเที่ยวกลางคืน
(สมประสงค พระสุจันทรทพิ ย 2544 : 5 ) ฉะนั้นการที่วัยรุนดื่มเครือ่ งดื่มที่ผสมแอลกอฮอล และ
มีการเสพยา ประเภท ยาอี ยาเลิฟ เปนพฤติกรรมที่นํามาซึ่งการมีเพศสัมพันธได ดังตัวอยาง
การศึกษาของ จุฬารัตน หาวหาญ (2539 )
ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยทีม่ ีความสัมพันธ
กับการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนวัยรุน ชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา การดื่ม
สุรา มีความสัมพันธตอการรวมเพศ กลาวคือ นักเรียนที่ดื่มสุราจะเคยรวมเพศรอยละ 32.2 ซึ่ง
มากกวานักเรียนที่ไมดื่มสุรา
จะเคยรวมเพศ รอยละ 7.9 และจากการศึกษาของ ศรีพัทรา จาริ
ยวงศ ( 2539 ) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุม ตัวอยางที่มกี ารดื่มสุรามีคะแนนพฤติกรรม
ทางเพศมาก และจากการศึกษาของ สรอยวลัย สุขดา (2543) ศึกษาคานิยมทางเพศและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีการดืม่
สุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล รอยละ 74.5 ซึ่งพบวาเพศชายดื่มมากกวาเพศหญิง คือ รอย
ละ 83.5 และ 69.7 ตามลําดับ จากการดื่มสุราเปนสาเหตุทําใหไปเที่ยวหญิงขายบริการทางเพศ
และจากการศึกษาของ ประพิมพร อันพาพรหม ( 2543 ) ไดศึกษาคานิยมทางเพศ และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา กอนมีเพศสัมพันธ นักเรียนเคยดื่ม รอยละ 79.5 ประเภทเครื่องดื่ม
สวนมาก คือ ไวน รอยละ 35.77 รองลงมา คือ เบียร รอยละ 33.18 และสุรา รอยละ 29.98
สาเหตุของการดื่มที่พบมากที่สุด คือ อยากลอง รอยละ 48.97 รองลงมา คือเพื่อนชักชวน รอย
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ละ 37.93 และนอกจากนีพ้ บวา นักเรียนเคยใชสารเสพติด รอยละ 8.2 โดยมีสาเหตุมาจากอยาก
ลองเปนสวนใหญ รอยละ 50 รองลงมา คือ เพื่อนชักชวน รอยละ 39.58 และจากการศึกษาของ
ชอเคว็ท และ แมนเฟรดี ( Choquet and Manfredi 1982 , อางถึงใน ขวัญชนก ศิริวัฒนากาญจน
2541 : 45 ) ศึกษาการมีเพศสัมพันธ การคุมกําเนิด และพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน ชาวฝรั่งเศส จาก
กลุมตัวอยางนักเรียนวัยรุน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนเขตชนบททางตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส ที่มีอายุ 11-19 ป จํานวน 4,255 คน พบวา มีความสัมพันธกันระหวางการสูบบุหรี่
ดื่มสุรา และสารเสพติดกับการรวมเพศของวัยรุน
และสอดคลองกับการศึกษาของ โลว
รีย และคณะ ( Lowry et. al 1984 , อางถึงใน ขวัญชนก ศิริวัฒนากาญจน 2541 : 45 ) ศึกษาใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 11,631 คน พบวาการดื่มสุรา
มีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งนักเรียนที่ดื่มสุรามีรายงานพบวามีจํานวนคูรวม
เพศมากกวา 4 คนขึ้นไป เปนตน
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีก่ ลาวมาขางตน การดื่มสุรา
และการใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศของวัยรุน จะสงผลตอระบบประสาท เมื่อวัยรุนดื่มสุรา
และใชสารเคมี เขาไปแลวจะออกฤทธิ์ไปกดการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง ทําให
พฤติกรรมเปลี่ยนไป ขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงพบวาผูที่ดมื่ สุราและใชสารเคมี จะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกในลักษณะตางๆที่ผิดแปลกกวาปกติ กลาแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เก็บกดไว เปนการ
กระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึ้น อาจนําไปสูพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธได ฉะนั้นการใช
สารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมาจึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุน
2.2.2 การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ
แหลงสถานบันเทิงและสถานบริการทั้งหลาย เชน คอฟฟชอฟ บาร
ไนทคลับ คาราโอเกะ เปนสถานที่ที่บุคคลทั่วไปและรวมไปถึงวัยรุน ใชเปนแหลงบริการใน
ชวงเวลากลางคืน ในชวงวางจากการทํางานและเปนการพักผอนหยอนใจ ซึ่งเปนวิถีชีวิตการเที่ยว
นอกบานของเด็กวัยรุน
เปนพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุนทั้งที่อยูในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษาชอบประพฤติ การสัมผัสใกลชิดกับสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้ออํานวยใหวัยรุน
ไปหาความบันเทิงและรวมกลุม
เพื่อหาความสนุกสนานตามแหลงบันเทิงตางๆ ไดแก การดู
ภาพยนตร การเที่ยวดิสโกเทค คาราโอเกะ และผับ ลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหวัยรุน และเยาวชนมี
ความอยากรูอยากลองเขาไปหาประสบการณแปลกใหม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
และเยาวชน การที่วัยรุน ไปเที่ยวเตรในสถานที่เชนนี้ เปนปจจัยเสี่ยงทําใหวัยรุนมีโอกาสใกลชิด
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กับเพศตรงขาม และเปนพฤติกรรมเสี่ยงนําไปสูการมีเพศสัมพันธทางเพศแบบไมตั้งใจได ดัง
งานวิจยั ตอไปนี้คือ จากการศึกษาของระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ( 2526 ) ไดศึกษาประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยรอยละ 50 ของกลุมตัวอยางเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย
เชน คอฟฟชอบ ไนทคลับ และอาบอบนวด และจากการศึกษาของ ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (
2537 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน อาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี
พบวาการไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ และจาก
การศึกษาของ จุฬารัตน หาวหาญ ( 2539 ) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยทีม่ ีความสัมพันธ
กับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา การไป
เที่ยวคลับ บาร หรือสถานเริงรมยอื่นๆ มีความสัมพันธตอการรวมเพศ กลาวคือ นักเรียนทีเ่ คยไป
เที่ยวคลับ บาร หรือสถานเริงรมยอื่นๆ จะเคยรวมเพศรอยละ 40.8 และจากการศึกษาของ สรอย
วลัย สุขดา (2543)ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการเที่ยวสถานเริงรมย รอย
ละ 78.5 โดยที่เพศชายมีการเที่ยวสถานเริงรมย รอยละ 85.4 และ เพศหญิง รอยละ 74.8 และ
จากการศึกษาของ ประพิมพร อันพาพรหม ( 2543 ) ไดศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนเคยเที่ยวสถานเริงรมย รอยละ 52.7 สถานเริงรมยที่ไปเที่ยวมาก
ที่สุด คือ เธค รอยละ 39.64 รองลงมา คือ ผับ รอยละ 38.62 สาเหตุของการเทีย่ วสถานเริงรมย
สวนใหญมาจากเพื่อนชักชวน รอยละ 48.56 รองลงมา คือ อยากลอง รอยละ 34.50 เปนตน
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ดังกลาว จะเห็นไดวา การเที่ยว
สถานบันเทิงและสถานพักผอนหยอนใจเปนสิ่งที่วัยรุนอยากลอง และการเทีย่ วในเวลากลางคืน
ทําใหมีโอกาสใกลชิดกับเพศตรงขาม รวมทั้งบรรยากาศของสถานที่ กอใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้ม
เปนการกระตุน อารมณทางเพศ จึงนําไปสูการมีเพศสัมพันธ ฉะนั้นการเทีย่ วสถานบันเทิงและ
สถานพักผอนหยอนใจ
เปนพฤติกรรมหนึ่งที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในเด็ก
วัยรุน
2.2.3 การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ
โลกในยุคปจจุบัน อาจเรียกไดวาเปน ยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนยุคที่มี
วิวัฒนาการของขอมูลขาวสาร ดวยเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหสามารถถายทอดขาวสารตางๆรวมทั้ง
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ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเนต ไดอยาง
รวดเร็ว ประชาชนรวมถึงวัยรุนสามารถเขาถึงขาวสารตางๆ ไดโดยไมยากนัก
โดยเฉพาะใน
สังคมเมือง วัยรุนจึงมีโอกาสสัมผัสกับสื่อมวลชนหลายๆแขนง
ซึ่งสื่อตางๆนั้นมีอิทธิพลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของวัยรุนในทางบวกและทางลบ แตสิ่งที่นาหวงใยคือ มีสื่อมวลชนจํานวน
ไมนอยที่จดั ทําโดยหวังเพียงผลทางธุรกิจ โดยไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดแกวัยรุน
สิ่งที่ปรากฏ
คือวัยรุนไดสัมผัสกับสื่อที่ใหขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม อาทิ ภาพเปลือย โป
อาจนําไปสู
พฤติกรรมทางเพศกอนเวลาอันสมควรไดโดยงาย หนังสือ และวีดีโอประเภทยั่วยุตอความรูส ึก
ทางเพศของวัยรุนปรากฏอยูใ นทองตลาดจํานวนมากมาย
จากการวิจัยของคณะกรรมการวิจยั
ภาพยนตร
ซึ่งสํารวจปฏิกิริยาของวัยรุนอายุ 14-18 ป ที่กระทําความผิด และถูกกักขังใน
สถานอบรม
ที่มีตอภาพยนตร พบวามีความแตกตางกัน เชน อยากไปเทีย่ วงานราตรีสโมสร
มีความรูสึกตื่นเตนทางกามารมณหลังจากไดดภู าพยนตรที่แสดงถึงการยั่วเยาอารมณ และวัยรุน
บางคนมีเพศสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชวนชม
สกนธวัฒน และคณะ ( 2529 ) ไดศึกษาความรูทศั นคติการปฏิบัติตนเกีย่ วกับเพศ การเจริญ
พันธุและการคุมกําเนิดในวัยรุน
ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน
พบวา นักเรียนอาชีวศึกษามีเพศสัมพันธกอนการแตงงานรอยละ 52 ( 261 คน ) โดยคิด
เปนนักเรียนชาย รอยละ 74.1 ของนักเรียนชายที่ศกึ ษา และนักเรียนหญิงรอยละ 31.3 ของ
นักเรียนหญิงที่ศึกษา สําหรับพฤติกรรมที่กระตุนทางเพศดานการอานหนังสือและดูภาพโปทวั่ ไป
พบรอยละ 44.8 การอานหนังสือปกขาวและดูภาพการรวมเพศรอยละ 33 เคยเห็นการ
เลาโลมและดูภาพยนตรเกีย่ วกับการรวมเพศ รอยละ 30
และจากการศึกษาของ สรอยวลัย
สุขดา (2543) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาไดรับอิทธิพลจากสื่อดานตางๆ คือ สื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน
และอินเตอรเนต ที่ปลุกเราอารมณทางเพศ ทําใหอยากรูอยากลองหาประสบการณแปลกใหม มี
ผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน คิดเปนรอยละ 52.9 เปนกลุมเพศชาย รอยละ 82.3
และเพศหญิง รอยละ 37.6 และจากการศึกษาของ ประพิมพร อันพาพรหม ( 2543 )
ไดศึกษาคานิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนเคยใชสื่อทีก่ ระตุนอารมณ
ทางเพศมากถึงรอยละ 78.8 ประเภทสื่อที่ใชมากที่สุดคือ หนังสือ รอยละ 24.54
รองลงมา คือ วีดิทัศน ภาพยนตร โทรทัศน อินเตอรเนต รอยละ 23.96 19.79
16.66 และ14.24 ตามลําดับ แหลงของสื่อที่กระตุนอารมณทางเพศของนักเรียนไดมาโดย
การยืมเพื่อนหรือคนรูจัก รอยละ 54.52 รองลงมา คือ การซื้อ รอยละ 21.95 สําหรับ
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สาเหตุของการใชสื่อที่กระตุน อารมณทางเพศสวนมาก
ของนักเรียนมาจากอยากลอง รอยละ
49.76 รองลงมา คือ เพื่อนชักชวน รอยละ 41.02 เปนตน
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
สรุปไดวา ตาม
พัฒนาการตามวัยของวัยรุนนั้น ดวยนิสยั ที่อยากลอง ทําใหวยั รุนเกิดการเรียนรูเรื่องเพศอยางรวดเร็ว
ฉะนั้น การที่เด็กวัยรุนไดเรียนรูขอมูลขาวสารในเรื่องเพศจากสื่อตางๆ เชน การอานหนังสือลามก
การดูภาพยนตรการรวมเพศ การดูวิดีทัศน สื่ออินเตอรเนตที่เราอารมณทางเพศ
จึงนําไปสู
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธไดงาย ฉะนั้นการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนลักษณะกระตุนอารมณ
ทางเพศ จึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
2.2.4 การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูส าว
ความสัมพันธระหวางเพศ นับวาเปนจุดเริ่มตนที่จะนําวัยรุนไปสูความรัก
และการแตงงาน หรือการมีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขาม ความสัมพันธของวัยรุน มักจะเริ่มตนกับ
การเที่ยวกับเพือ่ นทั้งสองเพศเปนกลุม จากนั้นจะเปนการนัดเทีย่ วกับคูรักพรอมกันหลายๆคูและ
สุดทายจะเปนการนัดพบหรือนัดหมาย ( Dating ) กับคูรักตามลําพัง เพื่อที่จะมีโอกาสไดใกลชดิ
สนิทสนม และเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรมทางเพศ จะเริ่มตนจากการจับมือถือแขน การจูบ
การโอบกอด การเตนรําที่ใกลชิด และวัยรุน ชายอาจมีพฤติกรรมที่เกินเลยขอบเขต โดยการแตะตอง
สัมผัสลูบคลํารางกายของฝายหญิงทั้งระดับทอนบนและระดับทอนลาง
ซึ่งการที่วัยรุน หญิง
เปดโอกาส ใหเพศตรงขามแตะเนื้อตองตัวและมีการเลาโลมไดจะเปนขั้นแรกที่จะนําไปสูการได
เสียกันในที่สดุ (ชัยวัฒน ปญจพงษ และคณะ 2524 : 161) ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ โรซ
(Roche 1990, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 : 46 ) ที่พบวา ในระยะหลังของการมีนัด
(Dating ) ที่แบงตามความใกลชิดสนิทสนม กับเพศตรงขามของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางตอนใต
ของอังกฤษ นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมทางเพศที่มีการแตะตองสัมผัสระหวาง
ชายหญิง
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ดังพฤติกรรมที่
จัดลําดับ ไดเริ่มจากพฤติกรรมที่นอยที่สุด จนถึงมากทีส่ ุดของการใกลชิดสนิทสนม พฤติกรรมที่
เปนไปไดวา อาจจะเกิดหรือคิดวาไดเกิดกับเพื่อนๆ คนอื่น
ตามที่ตนเองไดรับรู แบง
ออกเปน 8 ลักษณะ ดังนี้ ( พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ 2536 : 24 )
1.ไมมีการถูกตองเนื้อตัว
2. มีการจูบหนาผาก แกมเบาๆ ตอนลากลับ
3. มีการโอบกอดและจูบเล็กๆ นอยๆ แตบอยครั้ง
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4. มีการโอบกอดและจูบที่ลึกซึ้งเพิม่ ขึ้น
5. มีการกอดรัด ( ในระดับทอนบนของรางกาย )
6. มีการกอดรัดอยางหนักแนน
7. มีการสําเร็จความใครใหซึ่งกันและกัน
8. มีการรวมเพศ
จะเห็นไดวาในตอนแรกๆของการนัดพบ จะเปนชวงพฤติกรรม ใน 3
ชวงแรก ทั้งวัยรุนชายและหญิง การเพิ่มขึ้นของสัมพันธภาพจากขัน้ ที่ 4 ถึง ขั้นที่ 8 จะเกีย่ วของ
กับเรื่องความใกลชิดและอารมณทั้งชายและหญิง จนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ โดยพฤติกรรมการ
แตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว สอดคลองกับการศึกษาของ ประพิมพร อันพาพรหม
(2543) ศึกษาคานิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่6 ในโรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักหรือ
เพศตรงกันขาม รอยละ 66.8 โดยมีสาเหตุมาจากความรักความเสนหาเปนสวนมาก รอยละ 29.30
และนักเรียนเคยกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม รอยละ 40.8 สาเหตุของการกอดจูบคูรักหรือ
เพศตรงขามสวนมากเกิดจากความรักความเสนหารอยละ 25.90 สําหรับสถานที่นักเรียนกอดจูบ
กับคูรักหรือเพศตรงขามสวนมากคือที่พัก รอยละ 58.90 รองลงมาคือโรงภาพยนตร ที่สาธารณะ
ที่อื่นๆ และสถานศึกษา รอยละ 21.46 11.87 5.02 และ 2.74 ตามลําดับ และสอดคลองกับ
การศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ (2544 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มกี ารแตะตองสัมผัส
ชายหญิงในเชิงชูสาว มีเพศสัมพันธถึงรอยละ 25.3 ในขณะทีน่ ักเรียนที่ไมมกี ารแตะตองระหวาง
ชายหญิงในเชิงชูสาว มีเพศสัมพันธเพียงรอยละ 1.7
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ อาจกลาวไดวา การ
แตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว โดยมีสาเหตุมาจากความรักความเสนหา ทําใหพัฒนา
ไปสูการมีเพศสัมพันธไดงาย
ฉะนั้นการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาวจึงเปน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
2.2.5 การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
ปจจุบันสังคมไทยยอมรับอิทธิพลในเรื่องตางๆจากประเทศตะวันตกมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการมีนัด ( Dating ) ระหวางชายหญิง ทําใหวยั รุนไทยในปจจุบันมีโอกาส
คบหากัน ใกลชิดและมีความสนิทสนมกันมากขึ้น แตการไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศตามลําพังกอ
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นํามาซึ่งปญหาได โดยเฉพาะปญหาทางเพศ เพราะเกิดการเคลิบเคลิ้มกับบรรยากาศ ประกอบกับ
วัยรุนเปนชวงที่กําลังมีแรงขับทางเพศมาก
จะเริ่มสนใจเพศตรงขาม และจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปที่ทําใหวัยรุน และเยาวชนชายและหญิงมีโอกาสพบปะพูดคุย
มีอิสระในการคบ
เพื่อนตางเพศ มีกิจกรรมตางๆที่จะตองทํารวมกันมากขึ้น ทําใหเกิดความใกลชิดและกอใหเกิดการ
คบหาในลักษณะที่เรียกวาคูร ัก ซึ่งการมีคูรักนั้นเปนคานิยมหนึ่งมีแพรหลายในสังคมวัยรุนและ
เยาวชนปจจุบนั ทําใหนําไปสูพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธได ดังนัน้ ในการมีนัดกับเพศตรงขาม
สถานที่ที่ไมควรไปไดแก (สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ม.ป.ป. : 95-96, อางถึงใน
ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน 2541 : 43 ) สถานที่ไกลเกินไปจนตองพักแรม หรือโรงแรมที่มี
ลักษณะไมเหมาะสม ที่เปลี่ยวและรโหฐานอาจจะมีการเราอารมณทางเพศใหเกิดขึ้นไดงาย และ
หากเปนนักเรียนนักศึกษาทีไ่ มมีอาชีพ ไมควรเลือกที่นัดหมายราคาแพง เพราะจะตองใชเงิน
จํานวนมาก เชน คอฟฟชอป สถานที่เตนรํารอนแรงอันอาจจะมีการเราอารมณทางเพศสูง เปนตน
ฉะนั้น การอยูก ับเพศตรงขามตามลําพังเปนพฤติกรรมที่นับวาเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธของวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประพิมพร อันพาพรหม (2543) ที่ศึกษา
คานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่6
ในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนเคยจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศ
ตรงขาม รอยละ 66.8
โดยมีสาเหตุมาจากความรักความเสนหาเปนสวนมาก รอยละ 29.30
รองลงมา คืออยูกันตามลําพัง 2 คน รอยละ 21.87 สําหรับสถานที่ที่นักเรียนอยูก ับเพศตรงขาม
หรือคูรักที่พบมากที่สุด คือ ที่สาธารณะ รอยละ 35.37 รองลงมา คือ โรงภาพยนตร รอยละ 33.05
ที่พัก รอยละ 20.21 สถานศึกษา รอยละ 9.90 ฉะนั้น วัยรุนที่มีคูรักและอยูก ับเพศตรงขาม อาจมี
การเสี่ยงตอพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมได เพราะชายหญิงเมื่อมีความรักและอยูใกลชิดกัน
มีการนัดเทีย่ วตามลําพังสองตอสอง โอกาสที่จะถูกเนื้อตองตัวกันมีมาก
ประกอบกับวัยรุนมี
แรงขับทางเพศมาก และถาขาดการยับยั้งชั่งใจจะนํามาซึ่งการรวมเพศ ซึ่งในวัยรุนที่ยังไมพรอม
เมื่อมีเพศสัมพันธเกิดขึ้นแลว ก็จะเกิดปญหาตางๆตามมาได
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การอยูกับ
เพศตรงขามตามลําพัง ในสถานที่ตางๆ เชน ที่สาธารณะ โรงภาพยนตร สถานบันเทิง ทําใหมี
โอกาสใกลชิดกัน เกิดการถูกเนื้อตองตัวกัน เกิดอารมณทางเพศ และนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
ฉะนั้นพฤติกรรมการอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง เปนพฤติกรรมหนึ่งที่อยูในประเภทพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
2.2.6 การแตงกายที่ลอแหลม
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การแตงกายสะอาด เรียบรอย และเหมาะสมกับกาลเทศะ จะชวยสงเสริม
บุคลิกภาพของผูสวมใส อยางไรก็ตามการแตงกายของวัยรุนมักมีรูปแบบการแตงกายที่เปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบนั ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความรวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสารทําใหขอมูลเกีย่ วกับการแตงกาย หรือแฟชั่นของวัฒนธรรมตะวันตกแพรเขามาอยาง
รวดเร็ว มีทงั้ แบบที่สอดคลองและขัดแยงกับวัฒนธรรมของไทย วัยรุนซึ่งเปนวัยที่ชอบลองและ
อยากเรียนรู จึงยอมรับสิ่งใหมๆอยางงายดาย วัยรุนหญิงซึ่งเปนกลุมที่รักสวยรักงาม และตองการ
เปนที่สนใจของเพศตรงขาม จึงทําใหวยั รุนสนใจเรื่องการแตงตัวใหเปนที่สนใจและเขากับกลุมได
ในขณะที่บิดามารดา ผูปกครอง จะมีความหวงใยบุตรหลาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุตรหลานที่เปน
วัยรุนหญิง จึงควบคุมความประพฤติอยางใกลชิด แตวัยรุนตองการเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง
หากบิดามารดาและบุตร ไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดก็จะเกิดความขัดแยง ( วิทยา นาคสุริยะ
2540 : 51) ซึ่งวัยรุนอาจจะหาทางออกดวยการแตงกายแปลกๆ และมีพฤติกรรมที่ตอตานผูใหญ
จากรายงานการวิจัยของบริษทั ศูนยวจิ ัยไทยพาณิชย ป 2542 ไดรายงานวา วัยรุนมักแตงกายตาม
แฟชั่น แตบง บอกถึงความเปนตัวของตัวเอง นอกจากนี้เรามักจะพบเห็นวาวัยรุนหญิงมักจะมีการ
แตงกายตามแฟชั่นดวยเสื้อผาที่เปดเผยเนื้อตัวมากขึ้น
ซึ่งการแตงกายของวัยรุนในปจจุบนั นั้น
มักจะใสเสื้อผาเล็กรัดรูป เอวลอย เสื้อสายเดีย่ ว เสื้อเกาะอก และกระโปรงสั้น เปนการแตงกายที่
ไมเหมาะสม และไมสอดคลองกับโอกาสอาจนําไปสูปญ
 หาสังคมและปญหาอาชญากรรม รวมไป
ถึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลใหเกิดการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไดงาย ดังตัวอยางงานวิจยั ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการแตงกายของเด็กวัยรุนในปจจุบันคือ จากการศึกษาของ สรอยวลัย สุขดา (2543) ศึกษา
คานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษา พบวา
นักศึกษาเคยมีพฤติกรรมการแตงกายลอแหลม เชนการสวมเสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงสั้น
การสวมกางเกงรัดรูปของเพศชาย ซึ่งลักษณะการแตงกายนัน้ เปนเพศชายรอยละ 22.6 และเพศ
หญิงรอยละ
31.5 ซึ่งการแตงกายที่ลอแหลมจะกอใหเกิดคดีลวงละเมิดทางเพศ และเปน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ซึ่งมีอยูหนึ่งงานวิจยั
สรุปวา การแตงกายที่ลอแหลม จะกอใหเกิดคดีลวงละเมิดทางเพศและเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุนได
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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3.1 ความหมายของคําวาเพศศึกษา
เพศศึกษา มีความหมายคอนขางกวาง มีผูใหความหมายไวมากมายหลายทาน ซึ่ง
มีทั้งความหมายที่คลายคลึงกัน และมีความหมาย ทีแ่ ตกตางกัน เชน
เพศศึกษาในความหมายที่เกีย่ วกับ กระบวนการศึกษา การสอน การให
ความรู ที่ทําใหผูเรียนไดเขาใจ ในเรื่องกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําไปใชปรับตัว วางแผนชีวิต มีความรับผิดชอบ มีความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ กอใหเกิดความเปนระเบียบในสังคมและชีวิตครอบครัว (วันทนีย วาสิ
กะสิน 2526 :164 ) และเพศศึกษาในความหมายของ กูด (Good 1973 : 531,
อางถึงใน วิชาญ รุงอุทัย 2533 : 42 ) คือ
1. การศึกษาที่วาดวยกระบวนการ และปญหาตางๆของการสืบพันธุ
2. การศึกษาที่จัดใหแกบุคคลเพื่อใหมีความเขาใจและควบคุมพฤติกรรมทาง
เพศ
3. การศึกษาที่วาดวยหลักการตางๆ
ตลอดจนปญหาสวนบุคคล และหมูคณะ
อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงทางชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับเรือ่ งเพศชายและเพศหญิง
สรุปไดวา เพศศึกษา หมายถึง ความรูทั่วไปที่ควรใหบุคคลไดศึกษาเลาเรียนภายใน
ขอบเขตที่เหมาะสมของแตละวัย โดยการศึกษาปญหาชีวติ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศ
ในดานความรู ทัศนคติ และการปฎิบตั ิ เพื่อกอใหเกิดความรับผิดชอบ และความสัมพันธอนั ดี
ระหวางเพศ
3.2 ความสําคัญและจุดมุงหมายของเพศศึกษา
ชัยวัฒน ปญจพงษ และคนอื่นๆ ( 2524 : 21-22 ) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายกวางๆ
ทางเพศศึกษาไวดังนี้
1. เพื่อใหมีความรูพอเพียงในเรื่องกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย และ
สรีระของเพศทั้งสอง อันมีผลตอความคิดสติปญญา อารมณ และจิตใจ
2. เพื่อชวยขจัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา การปรับตัว และการวางตัว
เหมาะสมทุกทางในดานเพศ
3. เพื่อเสริมสรางใหเกิดทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับเรือ่ งเพศ ทั้งในตนเอง และผูอื่น
จะเปนเพศเดียวกันหรือตางเพศก็ได
4. เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของการมีมนุษยสัมพันธที่ถูกตอง เพื่อการดํารงชีวิต
ที่ราบรื่นของแตละบุคคล ครอบครัว และสังคม
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5. เพื่อใหเกิดความเขาใจในตนเองอยางถองแท ในเรื่องความสัมพันธของ
ตนเอง กับเพื่อนมนุษยทั้งสองเพศและชวยใหมองเห็นและเขาใจวา คนนั้นมีหนาที่ มีพันธะ มี
ความรับผิดชอบตอเพื่อนมนุษยดวยกัน มิใชแกตนเอง และครอบครัวเทานั้น
6.
เพื่อสรางความเขาใจวาการตัดสินใจที่ชอบดวยเหตุผลนั้น จําเปนตองมี
หลักทางศีลธรรม เขาไปรวมดวยเสมอ
7. เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในทาง
ที่ไมถูกตอง ตลอดจนมีความเขาใจเกีย่ วกับความผิดปกติทางเพศ เพื่อจะไดรูจกั ปองกันตนเอง
ไมใหถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกขมเหง หรือไดรับอันตรายตอรางกาย จิตใจ และ
ชื่อเสียง
8. เพื่อใหเกิดความตระหนักวา การกระทําทางเพศสวนตัว มีผลกระทบตอสังคม
เชน การปลอยบุตรทิ้งตามยถากรรม การหลอกลวงผูหญิงไปคาประเวณี
9. เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม โดยขจัดสิ่งเลวรายใหหมดไป เชนการ
เอารัดเอาเปรียบทางเพศ การหาผลประโยชนจากผูอื่นในเรื่องเพศ
การใชเพศและกามารมณ
อยางไมรับผิดชอบ และอยุติธรรม
10. เพื่อใหเกิดความเขาใจ และฝกหัดการคิดจนกลายเปนความเคยชิน พอที่จะ
ชวยใหแตละคน รูจักใชความเปนหญิง หรือชายของตนมาพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เพื่อใหเกิดประโยชนความสุข ความเจริญในหนาที่ตางๆ เปนครู พอแม ญาติพี่นอง ลูก คูรัก
เพื่อน เปนตน
ดังนั้น ความสําคัญและจุดมุงหมายของเพศศึกษานัน้ เพื่อใหผูศึกษา ไดมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการเปลีย่ นแปลงดานรางกาย ความคิด สติปญญา อารมณ และจิตใจ ใหบุคคล
เกิดทัศนคติในเรื่องเพศในทางที่ถูกตอง เหมาะสม สามารถปรับตัวตามขั้นตอนของชีวิต ไดดว ย
ความไมยากลําบาก และมีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ เปนการสรางคุณภาพชีวติ ของบุคคลใหดีขึ้น
3.3

ลักษณะของความรูเรื่องเพศ
การจัดเนือ้ หา หรือความรูเกี่ยวกับเพศศึกษานัน้ สามารถศึกษาไดหลายแนวทาง
เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ และความสํานึกรับผิดชอบ ซึ่งมี
เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเพศของมนุษย
การจัดเนื้อหาเรื่องเพศศึกษ โดยมีพัฒนาการทางเพศเปนพืน้ ฐาน
และใน
การศึกษานัน้ สามารถแบงเนื้อหาได 4 ลักษณะ คือ ( Mace 1973 : 35-42 , อาง
ถึงใน ศุภาศิริ การิกาญจน 2541 : 24 )
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1. ลักษณะทางชีววิทยา ( Biological Aspect ) การเขาใจเรื่องเกีย่ วกับ

กายวิภาคและสรีระวิทยา ของกระบวนการสืบพันธุ จากวัยเด็กไปสูวยั ผูใหญ และระบบชีววิทยา
ทั่วๆไป เปนสิ่งสําคัญที่จะเชื่อมโยงขอเท็จจริงเหลานีก้ ับหนาที่ตางๆของรางกาย ความรูสึกทาง
เพศ ตลอดจนพฤติกรรม และความรูสึกของตนเองในความเปนชายและหญิง
การศึกษา
พัฒนาการทางดาน
ชีววิทยา สําหรับนักเรียน ควรครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.1 การเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุในเพศชาย และเพศหญิง ความเหมือน
และความแตกตาง
1.2 ตัวกําหนดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเพศ
1.3 กระบวนการปฎิสนธิ
1.4 ความแตกตางในระบบตอมไรทอของเพศที่แตกตางกัน
1.5 ระบบสืบพันธุเพศชาย
1.6 ระบบสืบพันธุเพศหญิง
1.7 การมีประจําเดือน
1.8
การตั้งครรภ
1.9 การคลอดบุตร
1.10 การเปลี่ยนแปลงของเตานมและการใหนมบุตร
1.11
การตอบสนองทางเพศของชายและหญิง
1.12
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1.13 การเบี่ยงเบนทางเพศ
2. ลักษณะทางจิตวิทยา ( Psychological Aspect ) เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาพัฒนาการของมนุษยตลอดชีวิต จะเกี่ยวของกับเรื่องเพศ
และความ
ตองการทางเพศ เพศศึกษาจึงรวมความเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตของรางกายและบุคลิกภาพ
เพื่อนําไปสูความเขาใจในเรือ่ งพฤติกรรมทางเพศของมนุษย
เพศศึกษา ชวยใหคนตระหนักในความสําคัญของตน คือชวยใหเด็กมี
ความตระหนักในความเปนหญิง หรือเปนชาย เมื่อเด็กมีอายุ 3 ป เด็กสามารถจําไดวาลักษณะ
ใดเปนลักษณะของเพศชายหรือเพศหญิง เขาจะเรียนรูจ ากพฤติกรรมและการแสดงออกของพอและ
แม เมื่อเขาสูชวงวัยรุน เด็กหญิงมีพัฒนาการทางเพศทีเ่ ขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย ซึ่งทั้งเด็กหญิง
และเด็กชายจะเริ่มสนใจเพือ่ นตางเพศ การแตงกาย การเขาสังคม และสนใจกับตนเอง
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การแสดงออกทางเพศจะมีความแตกตางกัน
เพศชายจะแสดงออกได
มากกวาเพศหญิง เนื่องจากเมื่อยางเขาสูวัยรุน เพศหญิงจะมีขอหามมากกวาเพศชาย
ทําให
การแสดงออกของเพศหญิงจะอยูในรูปของการสนใจในการเขาสังคม สนใจการแตงตัว
และ
ภาพลักษณของตนเอง ในขณะที่เพศชายสนใจภาพโปของผูหญิง เรื่องตลกทางเพศ ภาพยนตร
หรือเพลงที่เกีย่ วกับความรักใครเสนหา เปนตน แตแรงขับทางเพศของผูชายไมถูกยับยั้ง จึงไม
เปนเรื่องแปลกที่ ผูชายจะมีปฎิกริยาไดงา ย
เมื่อถูกกระตุนดวยภาพ
หรือเสียง
ในขณะที่เพศหญิงจะมีปฎิกริยาจาก
บทโรแมนติก ในภาพยนตร บทกลอน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ในบรรยากาศที่สลัวๆกับ
เพลงรักที่แววหวาน ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความสนใจ และความรักในตัวบุคคล มากกวา
ความสนใจในเรื่องทางเพศ
เพศหญิงสวนใหญจะมีความสนใจกิจกรรมทางเพศในบางเวลา
โดยเฉพาะกอนมีประจําเดือน เพราะมีความสัมพันธกบั การขยายตัวของอวัยวะสืบพันธุ ซึ่งเปน
เรื่องธรรมดาที่พบไดในชวงการมีประจําเดือน เพศชายจะมีความเพอฝนในเรื่องเพศมากกวาเพศ
หญิง ซึ่งจะเกิดในชวงการสําเร็จความใครดวยตนเอง ในขณะมีเพศสัมพันธ ความแตกตางนี้
ทําใหเพศชายมีความฝนถึงเรื่องเพศถี่กวาเพศหญิง นอกจากนัน้ เพศหญิงจะมีความทนตอการไม
ตองมีเพศสัมพันธไดดกี วาเพศชาย ในสถานการณที่ตอ งมีการแยกจากกัน
3. ลักษณะทางสังคม ( Social Aspect ) เด็กมีการเรียนรูมาตั้งแตเกิด
โดยเรียนรูจากแมของเขา และผูใหญอื่นๆ ที่คอยใหเขาดื่มนม เลน และดูแลเขา เด็กจะเรียนรู
ความรูสึก เกี่ยวกับความโกรธ ความกลัว เรียนรูวาเขาเปนเด็กหญิงหรือเด็กชาย ซึ่งพอแมจะ
ดูแลเขาตามลักษณะเพศ ความเปนชายและความเปนหญิง เปนสิ่งแรกที่เริ่มภายในบาน
เด็ก
จะมีการเรียนรูเ กี่ยวกับบทบาททางเพศ โดยเรียนรูเกี่ยวกับเสื้อผาของเด็กหญิง ลักษณะงาน
การละเลน ลักษณะบุคลิกภาพ เชนเด็กหญิงรองไหได แตเด็กชายจะตองไมรองไห เด็กหญิงจะ
เลนเสี่ยงตออันตรายนอยกวาเด็กชาย เด็กหญิงจะมีเสียงดัง และสกปรกนอยกวาเด็กชาย เด็กหญิง
ตองการที่จะเรียนการทําอาหาร การเย็บปกถักรอย และการดูแลเด็ก เปนตน ในทํานองเดียวกัน
เด็กชายจะถูกสอนใหเปนผูป กปอง รูจักผจญภัยและมีความรับผิดชอบอยางสูง
และใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้ เด็กชายจะเรียนรูก ารแกปญหา รูจักเขมแข็ง กลาตัดสินใจ
และคอยดูแลเพศที่ออนแอและผูที่ออนกวา การเรียนรูความรับผิดชอบทั้งหมดนี้เปนสิ่งดี ถา
เรียนรูรวมกันกับเด็กหญิง เด็กจะมีทักษะ ทัศนคติเกีย่ วกับตนเอง และเพศตรงขาม
เด็กจะเลียนแบบพอแมผูที่มีเพศเดียวกับตนเอง
เมื่อเด็กเขาโรงเรียน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กจะโตขึ้น เด็กจะมีบุคคลที่เปนแบบอยางทางเพศที่เหมาะสม
เพิ่มมากขึ้น เด็กจะมีเพื่อนทั้งหญิง และชายมากขึ้น เด็กจะเขากลุมกับเพื่อนเพศเดียวกัน ซึ่งชวยให
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เด็กเรียนรูเพศตัวเองดีขึ้น พอแมไมตองการใหลูกชายมีลกั ษณะเปนเด็กหญิง และไมตองการใหลูก
สาวมีลักษณะเหมือนเด็กชาย การศึกษาสวนใหญพบวาในครอบครัวที่ขาดพอ
จะทําลาย
พัฒนาการบทบาททางเพศของเด็กชายมากกวาเด็กหญิง
เนื่องจากเด็กหญิงมีแมซึ่งเปนเพศ
เดียวกันเปนแบบอยาง อยางไรก็ตาม มีการศึกษาที่สนับสนุนบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของพอ
เปนปจจัยที่สําคัญตอพัฒนาการทางเพศของลูกสาว
ความเปนชายของพอจะทําใหลกู สาวมี
พัฒนาการบทบาททางเพศทีเ่ หมาะสม
ในสถานการณแตละวันถาเด็กขาดการปฎิสัมพันธกับ
พอแมหรือเด็กที่ถูก
ทดแทนดวยพอแมที่มีเพศเดียวกับตนเอง เมื่อเขาสูวัยรุนเด็กมีแนวโนมที่จะมองหาผูท ี่อยูในอุดมคติ
ซึ่งมีความสามารถในดานตางๆ เชน ดานกีฬา ภาพยนตร หรือดนตรี เพื่อเปนตัวแบบในการ
เลียนแบบ
4.
ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล ( Interpersonal
Aspect ) พัฒนาการของความสัมพันธระหวางบุคคล มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ
เมื่อบทบาททางเพศเปลี่ยนไปตามพัฒนาการทางเพศดานจิตวิทยาของแตละบุคคล
รวมทั้ง
ทัศนคติของคนทั่วไปและสังคม เพศศึกษาในลักษณะนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของบทบาททางเพศทั้งเพศเดียวกัน และเพศตรงขาม รวมทั้ง
พัฒนาการทางทัศนคติและพฤติกรรมที่เกิดจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ซึ่งจะชวยใหหญิง
และชาย ยอมรับความแตกตางในรูปแบบชีวิตเพศ ( Sexual Life - style )
ความสัมพันธระหวางบุคคล จะมีรูปแบบแตกตางกันขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ศาสนา และบรรทัด
ฐานของสังคมนั้นๆ
สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร ( 2531 : 6-7 ) ไดแบง
เพศศึกษา ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาที่ประกอบกันเปนความรูไ ว 4 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะทางชีววิทยา ( Biological Aspect )
2. ลักษณะทางสุขวิทยา (Hygienic Aspect )
3. ลักษณะทางจิตวิทยา ( Psychological Aspect )
4. ลักษณะทางสังคมวิทยา ( Sociological Aspect )
ลักษณะทางชีววิทยา ไดแก เรื่องที่เกีย่ วกับกายวิภาค
และสรีรวิ
ทยาของรางกายของมนุษยเปนสวนใหญ เชนโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ในระบบ
สืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ
ความเจริญเติบโต
ทางเพศในดานรางกาย ( Bio-sexual
Development หรือ Physical
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Development ) การมีหนวดเครา ขนรักแร เสียงแตก การมีประจําเดือน การสืบพันธุ
หรือการรวมประเวณี การปฏิสนธิ การตั้งครรภ การคลอดบุตร เปนตน
ลักษณะทางสุขวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ การระวังรักษารางกายให
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือความผิดปกติทางเพศ เชนขอควรระวังรักษา และสุขปฏิบัติเกี่ยวกับ
อวัยวะเพศ ขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน การตรวจโลหิตกอนการแตงงาน กามโรค ความ
ผิดปกติของอวัยวะเพศ เปนตน
ลักษณะทางจิตวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ
และอารมณ เชน
ความเจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจ (Psycho - Development ) การเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจ และอารมณเมื่อยางเขาสูวัยรุน แรงขับทางเพศ การระบายอารมณทางเพศ
ทัศนคติตอเพศตรงขาม ความรัก ความตองการ หรือความรูสึกทางเพศ ความผิดปกติทางดาน
จิตใจ และอารมณ เปนตน
ลักษณะทางสังคมวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับสังคม
และมาตรฐาน ความประพฤติหรือกฎเกณฑทางสังคม เชน ความเจริญเติบโตทางเพศในดาน
สังคม ( Socio-sexual Development ) ความสัมพันธระหวางเพศ การมี
เพศสัมพันธ
อิทธิพลของเหตุการณ และสิ่งแวดลอม การเกีย้ วพาราสี การเลือกคูครอง
การแตงงาน ชีวิตสมรส หรือชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัว ประเพณี และวัฒนธรรม
ตางๆ
จะเห็นไดวาความรูเรื่องเพศศึกษาที่เกีย่ วกับ ลักษณะชีววิทยา ลักษณะสุขวิทยา
ลักษณะจิตวิทยา
และลักษณะทางสังคม มีความสําคัญ และมีประโยชนมิใหวยั รุนในสังคมมี
พฤติกรรมทางเพศที่เปนอันตรายตอผูอื่น สามารถปรับตัวตามขั้นตอนของชีวิต มีความรู ความ
เขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ และเปนการสรางคุณภาพชีวิตของวัยรุนใหดีขึ้น
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความหมาย ความรูเรื่องเพศศึกษา หมายถึง การศึกษา ความรูเรื่อง
เพศศึกษาทั้ง 4 ลักษณะ โดยเนนในขอบขายของ การตั้งครรภ การคุมกําเนิด การลดแรงขับ
ทางเพศ การมีเพศสัมพันธกอนสมรส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดังนั้นการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาจึงเปนสิ่งทีจ่ ําเปน
เพราะเพศศึกษานัน้ มี
ประโยชนในการปองกันมิใหบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมทางเพศที่เปนอันตรายตอผูอื่น และแมวา
จะไมไดเปนการปองกันอยางสมบูรณ แตก็เชื่อวาเปนสวนหนึ่งในการลดปญหาที่เกี่ยวกับการมี
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศที่ผิดๆ ลงได
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3.4

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเรื่องเพศศึกษา

งานวิจัยในประเทศ
ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ( 2526 ) ศึกษาความรู เจตคติ และ
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จากกลุม
ตัวอยาง 658 คน พบวากลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยมีความรูเรื่องเพศในระดับปานกลาง
พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ ( 2536 )
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เพศสัมพันธของคนงานสตรีวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากกลุมตัวอยางคนงาน
สตรีวัยรุน อายุ 15-20 ป จํานวน 469 คน พบวา ระดับความรูเรื่องเพศศึกษามีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จุฬารัตน หาวหาญ ( 2539 ) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน 434 คน พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 67.1 มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง
จรรยา ดวงแกว ( 2539 ) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร จากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน
ผลการศึกษาพบวา ในดานความรูเรื่องเพศศึกษา นักเรียนสวนใหญ รอยละ 35.0 มีความรู
เรื่องเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง
ยิ่งลักษณ วุฒิกุล ( 2544 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ
ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส ของนักเรียนชายที่เขาศึกษาวิชาทหาร ในจังหวัดราชบุรี จํานวน
291 คน พบวา ดานความรูเรื่องเพศศึกษาของกลุมตัวอยางกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดส มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
งานวิจัยในตางประเทศ
โฮซ ( Hoch 1969 : 3425 A, อางถึงใน ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
2526 : 46) ไดทําการวิจัยเรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงเจตคติอันเนื่องจากการเรียนเรือ่ ง
เพศศึกษาในวิชาชีววิทยาทั่วไป ของนักเรียนมัธยมศึกษา” ดวยการสอนเพศศึกษาเกีย่ วกับการ
สืบพันธุของมนุษย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการสืบพันธุของมนุษยมากขึ้น
มีความมั่นใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนมากขึ้น
นอกจากนีย้ ังมีเจตคติที่ดตี อ
การควบคุมจํานวนประชากร การวางแผนครอบครัว และการคุมกําเนิดดวย
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ดอวคนิ ส ( Dawkins 1971 : 22, อางถึงใน ระวีวรรณ วุฒิ
ประสิทธิ์ 2526 : 45 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “เพศศึกษาในประเทศอังกฤษ” พบวาเด็กๆ
สวนใหญ ไมไดรับความรูเ รื่องเพศอยางถูกตองและเพียงพอจากพอแมและครู
เด็กจึงแสวงหา
ความรูเรื่องเพศจากแหลงอื่น เชน จากเพื่อน หนังสือ ผูใหญที่คุยกัน และสื่อมวลชนอื่นๆ
ดวยวิธีดังกลาวเด็กจึงไดรับความรูไมถูกตอง เกิดเจตคติที่ผิดๆ และดวยเหตุที่พอแมมักลําบากใจที่
จะพูดในเรื่องเพศกับลูกๆของตน
ฉะนั้นการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนจึงนาจะทําไดงายกวา
ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีความเห็นวาสมควรจะใหโรงเรียนเปนแหลงสอนเพศศึกษา เพราะพอแม
ไมมีความพรอม ที่จะตอบปญหาเรื่องเพศได แตทั้งนี้นักเรียนก็เห็นพองกันวา ครูจะตองเปนผูมี
ความรูดีและมีความพรอมทีจ่ ะสอนเพศศึกษาดวย
โลวอิ้ง ( Lowing 1972 : 6685 A, อางถึงใน ระวีวรรณ วุฒิ
ประสิทธิ์ 2526 : 46 )ทําการวิจัยเรื่อง “ความตองการและความสนใจ เรื่องเพศศึกษาของ
นักเรียนเกรด 9” ที่รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
สนใจปญหาเรือ่ งเพศในสังคม การศึกษาเรื่องเพศ สนใจเรื่องกามโรคมากที่สุด สนใจเรื่องการมี
นัดนอยที่สุด นอกจากนีน้ กั เรียนสวนใหญตองการใหมีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนดวย
ฮิล ( Hill : 1975 ) ไดทําการวิจยั เรื่อง “พื้นฐานการศึกษา เรื่องเพศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหลุยเซียนา” ในสหรัฐอเมริกา จากนักศึกษาปการศึกษา 1974 จํานวน
1,148 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาตองการศึกษาเรื่องเพศเพือ่ ชวยแกปญหาเรื่องเพศของเขา
และไมตองการการสอนเพศศึกษาจากทางบานมากนัก แตผูหญิงไดรับความรูเรื่องเพศศึกษาจาก
ทางบานมากกวาผูชาย ปญหาเกีย่ วกับเรื่องเพศที่เกิดขึน้
นักศึกษาคิดวามิใชเกิดจากผลการสอน
เพศศึกษา แตเปนผลจากความรูตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศที่นักศึกษาไดจากกลุมเพื่อนๆ
ในชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สําหรับเรื่องแหลงที่จะใหการสอน นักศึกษาเห็นวาแหลงแรกคือบาน
แหงตอมาคือโรงเรียน โบสถ แตอยางไรก็ตามนักศึกษาสวนใหญเห็นวาควรสอนในโรงเรียน
มากกวาที่บาน
จากแนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับเรื่องเพศศึกษา สรุปไดวา ผูที่ไดรับความรู
เรื่องเพศศึกษามาแลว จะมีความรูความเขาใจ มีเจตคติทดี่ ี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องเพศ
มากกวาผูขาดความรูเรื่องเพศศึกษา เพราะการมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรือ่ งเพศ เปนสวน
หนึ่งที่ทําใหสุขภาพจิตดี บุคคลที่มีความรูเรื่องเพศอยางถูกตอง จะไมตกเปนเหยื่อผูอื่นและรูจกั
ปองกันตนเอง รวมทั้งมีการวางตนอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ฉะนั้นผูวจิ ัยจึง
มีความสนใจเกี่ยวกับความรูเ รื่องเพศศึกษาวานาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุน
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
เกี่ยวของ

และงานวิจยั ที่

4 .1 ความหมายของความคิดเห็น
ความคิดเห็น ( Opinion ) ในที่นี้มีผูใหความหมายและคําจํากัดความไว
หลายความคิดเห็นดวยกัน ไดแก
Grolier New Webster’s Dictionary ( 1992 : 270 ) ได
สรุปความหมายไววา ความคิดเห็น คือความเชื่อที่ไมไดตั้งอยูใ นความแนนอนหรือความรูอัน
แทจริง แตจะตั้งอยูที่จติ ใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแตละบุคคลที่วานาจะตรงตามที่คดิ
ไว
อุทัย หิรัญโต ( 2519 : 80-81 )ยังไดใหความเห็นไววา ความคิดเห็น
ของคนเรามีหลายระดับ คือ ความคิดเห็นอยางผิวเผิน และความคิดเห็นอยางลึกซึ้ง สําหรับ
ความคิดเห็นทีเ่ ปนเจตคตินนั้
เปนความคิดเห็นที่ลึกซึง้ และติดตัวไปเปนเวลานาน เปนความ
คิดเห็นทัว่ ๆไปไมเฉพาะอยาง ซึ่งมีอยูในตัวบุคคลทุกคน สวนความคิดเห็นอยางผิวเผิน จะเปน
ความคิดเห็นเฉพาะอยาง ซึ่งมีอยูในตัวบุคคล และมีอยูในระยะสั้น จะเปนความคิดเห็นประเภทที่
ไมไดตั้งอยูบนรากฐานของพยานหลักฐานที่เพียงพอแกการพิสูจนมีความรูสึกแหงอารมณนอย และ
เกิดขึ้นไดงาย
สวน กมลรัตน หลาสุวงษ ( 2527 : 75 ) ไดเสนอแนวคิดไววา
ความคิดเห็นเปนเพียงการแสดงออกที่เกิดจากความรูสึกภายในตางๆ ซึ่งความรูสึกภายในนัน้ อาจ
เปนเพียงเจตคติ ความเชื่อ หรือคานิยม หรือถาจะกลาวในลักษณะของพฤติกรรมในแงจิตวิทยา
อาจกลาวไดวา เจตคติ ความเชื่อ และคานิยม เปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตได
นอกจากตัวของเขาผูนั้น แตความคิดเห็นจะเปนพฤติกรรมภายนอกทีผ่ ูอื่นสามารถสังเกต หรือ
ทราบไดอยางชัดเจน
จากความหมายและแนวคิดที่หลายทานไดใหไวนั้น พอสรุปไดวา ความ
คิดเห็นเปนการแสดงออกถึงเรื่องตางๆ
โดยมีพนื้ ฐานจากความรู
ประสบการณ และ
สภาพแวดลอมดานตางๆของบุคคลนั้น เปนความรูสึกที่แสดงออกโดยไมมกี ฎเกณฑตายตัว แต
จะขึ้นอยูกับการประมาณคาในสิ่งนั้นๆ
ฉะนั้นความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนตางเพศของการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับความถูกตอง ความ
เหมาะสม ของการกระทํา ในการคบเพื่อนตางเพศทีส่ อดคลองกับสังคมไทย เชน การวางตัว
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ตอเพื่อนตางเพศ การปฏิบัติตนตอกันของชายหญิงในฐานะตางๆ การออกเทีย่ วดวยกัน การ
ถูกเนื้อตองตัวกัน การแสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม
ซึ่งความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศนั้นสงผลใหเด็กวัยรุนแสดงลักษณะพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศ
ออกมา ดังตอไปนี้

4.2 พฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศ
การคบเพื่อนตางเพศในชวงวัยรุน เด็กหญิงจะเริ่มเร็วกวาเด็กชายประมาณ 1 ป
ในระยะวัยรุนตอนกลาง และตอนปลายเด็กจะเริ่มมีเพื่อนตางเพศมากขึ้น ในระยะวัยรุนนี้เปนวัยที่
เด็กตองการความสนใจจากเพศตรงขาม ซึ่งเปนสัญชาตญาณทางเพศอยางหนึ่ง
โดยแทจริง
แลวสัญชาตญาณทางเพศนัน้ มิไดหมายถึง เฉพาะความตองการทางเพศอยางเดียวเทานัน้
การ
ตองการความสนใจ การวางตัว ความรักจากเพศตรงขามและการคบเพื่อนเพศตรงขามก็เปนสวน
หนึ่ง
(วันทนีย วาสิกะสิน 2526 : 11 ) การที่วัยรุน เริ่มสนใจเพศตรงกันขาม มี
กิจกรรมรวมกันในกลุมเพื่อนแบบหมูคณะ เปนพัฒนาการทางสังคม การเลือกเพื่อนตางเพศ
เกิดจากความคาดหมายคุณสมบัติของเพื่อนๆเพศตรงขามในหมูคณะที่ตนเขารวมกิจกรรม โดยอยู
ในพื้นฐานความชอบและไมชอบเปนเกณฑ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 :
387 ) เด็กวัยรุนทุกคนจะรูสึกมีความลําบากใจอยางยิง่ ในการทําตนใหเขากับเพื่อนตางเพศกับ
ตน อาจเปนเพราะวาตางระวังตนเกินไป
ตางเกรงกันวาจะไมเปนที่ถูกใจของกันและกัน
จึงทําใหเกิดความกังวลและหมกหมุน อยูเสมอ
การสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศถือ
เปนสิ่งสําคัญ การสนับสนุนใหชายหญิงคบหากัน เปนเพื่อนกันภายในขอบเขตจึงเปนสิ่งที่ควร
ไดรับการสงเสริม
โดยทั่วไปเด็กวัยรุนเปนวัยที่มคี วามกลา ชอบลองดี หรือแสดงวาเขาไม
กลัวใคร
ชอบปรากฏตัวในสังคม และเรียกรองความสนใจจากผูอื่น เมื่อมีความ
ประทับใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เขาก็จะพยายามใหไดมาซึ่งสิ่งนั้น เพือ่ ใหสําเร็จสิ่งที่เขาตองการ ถา
ไมสมหวังก็จะมีวิธีทดแทนอารมณ เชนการเพอฝน ซึ่งวิธีการแสดงความเพอฝนของเด็กวัยรุน
คือ ปรารถนาจะมีเพื่อนตางเพศมากที่สุด ฉะนั้นเด็กในวัยนี้มีความเพอฝนเกี่ยวกับเพื่อนตางเพศ
มากกวาเรื่องอื่น ดังที่ นาฏสุคนธ อูเงิน(2543 : 36 ) กลาวถึงการเลือกคบเพื่อนตางเพศ
ตามลักษณะตอไปนี้
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1. สภาพสังคมเศรษฐกิจ วัยรุนหญิงมักเลือกวัยรุนชายที่มีสภาพสังคมเศรษฐกิจ
สูงกวาตนหรืออยางนอยๆ ก็เทากันกับตน ในทางกลับกัน วัยรุนชายมักจะเลือกเพื่อนหญิง ที่มี
สถานภาพดังกลาวต่ํากวาตน
2. อายุ วัยรุนหญิงตอนตน เริ่มใหความสนใจเพื่อนเพศตรงขามในเชิงชูสาวที่มี
อายุมากกวาตน สวนวัยรุนชายจะเลือกวัยรุนหญิงที่มีอายุนอยกวา
3. ความคาดหมาย วัยรุนหญิงมักจะชอบเพื่อนที่มรี ะดับการศึกษา หรือสถานภาพ
ทางความรูอยูใ นระดับเดียวกัน คํานึงถึงชนชั้นในการคบเพื่อนคอนขางมาก จะตองระดับเดียวกัน
หรือสูงกวา แตวัยรุนชายไมคอยคํานึงถึงแบบวัยรุนหญิงมากนัก แตใหความสําคัญของความฉลาด
แข็งแรง และความสามารถตางๆมากกวา
ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนตางเพศ
ในทัศนะของ
นักจิตวิทยา ถือเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็กวัยรุน ไมถือเปนการเรียนรูแตถือวาเปนสัญชาติ
ญาณอยางหนึง่ ของมนุษย ที่พรอมที่จะแสดงออกเมื่อรางกายถึงวุฒภิ าวะ
เมื่อเด็กวัยรุนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณและสังคม มีความสนใจเพศตรงขาม และคนหาบุคคลที่ตน
พอใจ ( นลินี มกรเสน : 2545) ฉะนั้นการทีว่ ัยรุน ไดคบหาสมาคมกับเพื่อนๆ ทั้งเพศเดียวกัน
และเพื่อนตางเพศดวยนั้น นอกจากจะชวยทําใหมีโอกาสไดฝกหัดการแสดงบทบาทของการเปน
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแลว
ยังทําใหไดพบเห็นและเรียนรูเกีย่ วกับอุปนิสัยใจคอ อารมณ
ความสนใจและความคิดเห็นในทัศนะตางๆดวยตนเอง
และในปจจุบันพบวาการคบเพื่อนตาง
เพศเปนไปอยางเสรี เพราะเห็นวา ไมใชเรื่องนาละอาย หญิงสาวใหความสําคัญในการครองตัว
เปนหญิงพรหมจรรยถึงวันแตงงานนอยลง ดังนั้นชายหญิงจะเริ่มคบหากันตั้งแตวยั รุน ในวัยที่ทุก
คนตองการความรัก ความเขาใจ ความเปนอิสระจากผูใหญหรือบิดามารดา เริ่มมองหาเพศตรง
ขามที่ถูกใจ
ซึ่งเปนกาวแรกที่จะนําไปสูความรักระหวางเพศและการแตงงาน ดังนั้นชาย
หญิงจะตองเรียนรูวาแตละเพศควรปฏิบัติตนอยางไร จึงจะเปนทีน่ าคบหา ชายหญิงควรมีโอกาสได
เที่ยวดวยกัน โดยตระหนักในประโยชนการคบเพื่อนตางเพศ ขอดีขอเสียของการไปเที่ยวเปนคู
เที่ยวกันหลายคน หรือเที่ยวกับคนคนเดียวเปนประจํา แตตองเปนไปตามขอบเขตวัฒนธรรมและ
การอบรมของผูใหญดวย สําหรับวัฒนธรรมไทย เดิมที่หนุมสาวไมมีโอกาสไดพบปะกันหรือ
สนทนากันมากนัก เพราะเกรงวาจะเกิดความเสียหายขึน้ แตในปจจุบันทําเชนนัน้ ไมไดแลว ดัง
เราจะพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหงตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วไป เปดเปนสหศึกษา ทํา
ใหโอกาสที่เด็กชายหญิงจะพบปะสนทนากันนอกบานนัน้ ก็มีมากขึ้น
ดังนั้นแทนที่เราจะใชวธิ ี
หาม จึงควรหันมาใชวิธแี นะนําใหเด็กรูจกั สมาคมกับเพื่อนตางเพศ ใหอยูใ นขอบเขตวัฒนธรรม
และศีลธรรมอันดีงาม ฉะนั้นการที่ชายหญิงออกเที่ยวดวยกัน ถือวาเปนเรื่องธรรมดาในสังคม
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ปจจุบัน
เมื่อเกิดความตองใจกันระหวางผูชายหรือผูหญิงแลว ผูหญิงจะกาวจากมิตรภาพ
ไปสูความรัก และสนใจทีจ่ ะมีความสัมพันธในความรักอันยั่งยืน
เพื่อไปสูการแตงงานกอนที่
จะมีความสัมพันธทางเพศ
แตผูชายอาจตองการมีความสัมพันธทางเพศโดยทีไ่ มมีความรักเขา
มาเกี่ยวของเลยก็ได
จึงกอใหเกิดความเขาใจแตกตางกันระหวางผูหญิงกับผูชายบอยๆ เชน
ผูหญิงคิดวา การที่ผูชายกอดจูบตนนัน้ เปนการแสดงความรักซึ่งกันและกัน แตแทที่จริงผูชาย
อาจทําไปเพราะ
ความใคร
ความพอใจ
หรือเพื่อสนองความตองการทางเพศเทานัน้
ฉะนั้นการเลือกเพื่อนที่พฒ
ั นาไปสูคนรักนัน้ กระบวนการสัมพันธอาจแบงเปน 5 ระยะ (
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 : 388 ) ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง เปนระยะอิสระที่จะมีความสัมพันธกับคนอื่นๆ ในลักษณะของ
ความเปนเพื่อนถึงความเปนชูสาวกับเพื่อนเพศตรงขามไประยะหนึ่ง
คลายๆกับการเลือกคนที่
เหมาะสมกับตนที่สุด เปนลักษณะที่อาจเรียกวารักงายหนายเร็ว อยูบา งในระยะนี้
ระยะที่สอง เปนระยะที่เลือกใครคนใดคนหนึง่ คอนขางแนนอนแลว หลังจาก
ที่ผานจากระยะที่หนึ่งมา และจะไมไปสัมพันธกับใครอื่นอีก นัยวามีคูแลว
ระยะที่สาม ความสัมพันธฉันทคนรักพัฒนาไปอยางนาพึงพอใจ และอาจพูด
ถึงการแตงงานกันในอนาคตดวย
ระยะที่สี่ เปนระยะหมั้นหมายและเปนที่เปดเผยชัดเจนแลววาแตงงานกัน อาจ
ไปไหนๆกันไดโดยอิสระ
ระยะที่หา เขาพิธีแตงงานกัน
ความเร็วชาของแตละระยะไมแนนอนขึ้นอยูกับบุคคล
ผูที่ยังอยูในสภาพ
ของการศึกษาหาความรู กระบวนการการเลือกเพื่อนที่พัฒนาไปสูคนรักนั้น ความสัมพันธของ
ระยะแตละชวงจะชากวาผูทไี่ มไดอยูใ นสภาพศึกษา เชน วัยรุนกลุมทํางาน เปนตน
จากความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศของเด็กวัยรุน พบวา เด็กวัยรุนใหความ
สนใจในเพศตรงขาม ตองการที่จะมีเพื่อนตางเพศ พยายามทีจ่ ะกระทําตนเพื่อสรางความสนใจ
ทําตนใหเดน
ทั้งนี้เพื่อใหเพศตรงขามมองดูตนและเกิดความนิยมชมชอบ
ซึ่งเด็กบางคนก็
แสดงออกในทางที่ดีเหมาะสม
แตบางคนก็เปนไปอยางโลดโผนไมเหมาะสมกับวัยและโอกาส
สําหรับเด็กที่ถกู กดดันในเรื่องความสัมพันธกับเพศตรงขามหรือไดรับอิสระมากเกินไป เปนผลให
ความสัมพันธระหวางเพศเปนไปเกินขอบเขต หรือนําไปสูความเสื่อมเสียเดือดรอน และเกิด
ปญหาอื่นๆตามมาไดอีกมาก ( สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม 2529 : 97 )
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยนี้ไดมาก คือ
1. การไมสนใจเพศตรงขาม
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2. ความรูสึกกลัวหรือประหมาในการติดตอใกลชดิ กับเพื่อนตางเพศ
3. ความคิดหมกหมุนแตเรื่องเพศมากเกินไป
นอกจากนี้ สุชา จันทนเอม ( 2528 : 42 ) กลาวถึงวิธีทจี่ ะทําใหเด็กวัยรุน
สามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เพื่อใหเกิดความสัมพันธอนั ดีตอกันควรปฏิบัติดังนี้

เด็กผูหญิง
1. เปนคูสนทนาที่ดี เปนผูพูดและผูฟงที่ดี ในการ
สนทนากับเด็กชาย ควรเริ่มตนดวยสิ่งที่เด็กชายสนใจ
ภูมิใจ ไตถามถึงเรื่องที่เขาทําสําเร็จ หลีกเลี่ยงเรื่อง
อันเปนปมดอยของเขา ไมจุกจิกนินทา เปนผูที่มี
กริยามารยาทดีมีความอดทนอดกลั้น
2. ผูหญิงโดยมากมักเจาอารมณ โดยเฉพาะกอนมี
ประจําเดือน จึงควรระวังและควบคุมอารมณของตน
ควรใชเหตุผลในการตัดสินใจ
3. ตรงตอเวลา ไมควรไปเที่ยวกับผูชายเกินเวลา
4. วางตัวตอกันเยี่ยงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ให
เกียรติซึ่งกันและกัน ไมควรตามใจผูชายใหเขา
ลวงเกินไปในทางที่ไมควร หรือที่จะเปนโอกาสให
เกิดความเสียหายไดงาย แมเขารักจริง

เด็กผูชาย
1. เปนคูสนทนาที่ดี ธรรมชาติหญิงชอบพูดเรื่อง
สวนตัวทั้งของตนเองและผูอื่น ตองพยายามอดทน
ฟงบาง ลดการคุยโออวดเรื่องความสําเร็จของตนเอง
ลงบาง ไมใชถอยคําที่หยาบคาย เปนคนมีอารมณขัน
และใจเย็น
2. ผูชายสวนมากเปนคนกาวราว ขาดความอดทน
ชอบเปนผูนํา จึงควรระมัดระวังการแสดงออกให
สุภาพเรียบรอยขึ้น
รูจักสังเกตการเปลี่ยนแปลง
อารมณของผูหญิง เพื่อจะไดผอนปรน ใหเหมาะสม
3. รักษาเวลานัดหมาย ไมควรถวงผูหญิงไวเกินเวลา
อันควร
4. ใหเกียรติยกยอง ไมดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและ
กัน ผูชายไมควรลวงเกินผูหญิง เพราะผูหญิงเปน
ผูเสียหายไมพาผูหญิงไปที่ไมสมควร

จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา
การปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศมีความสําคัญ
ตอวัยรุนอยางมาก วัยรุนคนใดที่สามารถปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไดอยางเหมาะสม
ก็จะไม
เกิดความอับอายหรือคับของใจ สามารถทํางานกับเพื่อนตางเพศได มีความภูมิใจในตนเอง
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
แตวยั รุนคนใดปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไมเหมาะสม
อาจนําไปสูการกระทําที่กอใหเกิดปญหาได ปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไดแก เกิดความคับของใจ
ไมยอมรับตนเอง เขากับกลุมเพื่อนตางเพศไมได ไมสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข หรือ
อาจทําใหวัยรุน ประพฤติผิดโดยรูเทาไมถึงการณ และเปนปญหาสังคมในที่สุด
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นอกจากนีย้ ังมีปญ
 หาอื่นๆ เชน เด็กที่ไดรับอิสระในการคบเพื่อนตางเพศมากเกินไป
หรือเด็กที่พอแมไมเอาใจใสดูแลเทาที่ควร อาจจะหลงใหลในความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศจนเกิน
ขอบเขต แตเด็กวัยรุนจะไมรักเพื่อนตางเพศคนใดจริงจังนัก เพราะเปนรักเผื่อเลือกในอนาคต ซึ่ง
อาจจะรักเพื่อนตางเพศคราวเดียวกันหลายๆคนในที่สุดอาจเลือกเพียงคนเดียวหรืออาจจะไมเลือก
เลย ความรักระหวางเพือ่ นตางเพศนัน้ ถาไมระวังใหดี ทําใหมีผลเสียหายกระทบกระเทือนถึง
การศึกษาเลาเรียนและอนาคต กอใหเกิดปญหาชิงสุกกอนหาม
ปญหาการแตงงานที่ยังไมถึง
เวลาอันควร ปญหาเด็กไมมีพอ การแตงงานที่ขาดความคิดคํานึงและเหตุผล ยอมนําไปสูการหยา
ราง การแตกแยกของครอบครัว ปญหาความไมสงบสุขในครอบครัวอันเนื่องมาจากคูสมรสไม
เขาใจกัน ยังเปนผลใหเด็กที่เกิดมาตองประสบปมดอยในชีวิตตอไปอีก
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคบเพื่อนตางเพศ
งานวิจัยในประเทศ
จิระ จึงเจริญศิลป ( 2523 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง คานิยมในการคบเพื่อน
ตางเพศของวัยรุนในแหลงเสื่อมโทรมคลองเตย พบวา
เด็กวัยรุนชายและเด็กวัยรุนหญิง
เด็กวัยรุนที่รูสกึ วาครอบครัวสงบสุข กับเด็กวัยรุนที่รูสึกวาครอบครัวไมสงบสุข เด็กวัยรุนที่กําลัง
ศึกษาอยูใ นสถานศึกษากับเด็กวัยรุนที่ไมไดศึกษาอยูในสถานศึกษา เด็กวัยรุนทีป่ รับตัวดีกับเด็ก
วัยรุนที่ปรับตัวไมดี มีคานิยมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน แตเด็กวัยรุนที่อาศัยในแหลง
เสื่อมโทรมคลองเตยไมถึง 10 ป และทีอ่ าศัย 10 ป ขึ้นไป มีคานิยมในการคบเพื่อนตางเพศ
ไมแตกตางกัน
อนุลักษณ นิติรัช ( 2525 : บทคัดยอ ) ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อน
ตางเพศ การเลือกคูครอง การสมรส และการหยารางของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ระดับชั้น ป.กศ.สูง ปที่ 1-2 และ ค.บ. ปที่ 1-4 จํานวน 691 คน พบวา นักเรียนเพศชายและ
นักเรียนเพศหญิง นักศึกษาโสดกับแตงงาน นักศึกษาที่มีลักษณะที่อยูอาศัยในปจจุบันตางกัน
นักศึกษาที่อยูใ นระดับชัน้ ตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับเพื่อนตางเพศ การเลือกคูครอง การ
สมรสและการหยาราง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจําแนกตามกลุม
อายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ การเลือกคูครอง การสมรส และการหยาราง
ไมแตกตางกัน
สมหมาย อ่ําดอนกลอย ( 2533 : บทคัดยอ ) ศึกษาคานิยมในการคบเพื่อน
ตางเพศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ศึกษาอยูใ นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
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ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับจํานวนกลุมตัวอยาง 467 คน ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมีคานิยมในการคบเพื่อนตางเพศอยูในกรอบประเพณีไทย โดยนักเรียนชายและนักเรียน
หญิง มีคานิยมในการคบเพือ่ นตางเพศแตกตางกัน
ปยนันท ทรัพยมั่นคงทวี ( 2535 )
ศึกษาทัศนคติตอการคบเพื่อนตาง
เพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม กับจํานวนกลุมตัวอยาง 497 คน พบวา
นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติ ใน
การคบเพื่อนตางเพศในระดับปานกลาง นักเรียนชายและนักเรียนหญิง กับ นักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน มีทัศนคติในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน แตนักเรียนที่บิดามารดามี
สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีทัศนคติในการคบเพื่อนตางเพศไมแตกตางกัน
วรวิทย ตาปง ( 2536 ) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหมและพฤติกรรมของนักศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางเพศ
จํานวน 1,218 คน พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเพศดานการสมาคมกับเพื่อนตางเพศแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยของนักศึกษา
ชายสูงกวาคาเฉลี่ยของนักศึกษาหญิง ในประเด็นทีว่ าในวัยเรียน ควรมีนัดกับเพื่อนตางเพศ การ
ถูกเนื้อตองตัวเปนเรื่องธรรมดา การสมาคมกับเพื่อนตางเพศมากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกันเปนสิ่ง
ไมเสียหาย หญิงมีคูรักมากกวาหนึ่งคนเปนสิ่งเสียหาย และชายหญิงควรมีประสบการณทางเพศ
กอนการแตงงาน
ทวีศกั ดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ ( 2543 ) ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบ
เพื่อนตางเพศ การเลือกคูครองและการสมรสของนักเรียนนายรอยตํารวจ พบวา ดานการคบ
เพื่อนตางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมทีม่ ีทัศนคติแบบสมัยนิยม คือใหการยอมรับ
การคบเพื่อนตางเพศ ดานการเลือกคูครอง กลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกใชความประพฤติและ
นิสัยดีเปนเกณฑในการเลือกคู สวนเรื่องศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติเดียวกัน วัฒนธรรม ความ
เชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน ใชเปนเกณฑนอยที่สุด ดานการสมรส
กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมไมเห็นดวยเกีย่ วกับเรื่องทางพิธีกรรม
แตมีแนวโนมเห็นดวย
เกี่ยวกับทัศนคติแบบสมัยใหมเกี่ยวกับการสมรส และการใชชีวิตคูห ลังสมรส
งานวิจัยในตางประเทศ
ออฟเฟอร ( Offer 1971 : 40-48, อางถึงใน ประภักดิ์ กันหาชิน
2544 : 33) ศึกษาพฤติกรรมในการคบเพื่อนตางเพศของวัยรุน โดยศึกษาระยะยาวกับนักเรียน
มัธยมศึกษาทีม่ ีอายุระหวาง 14-21 ป จํานวน 83 คน เปนชาย 73 คน เปนหญิง 10
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คน
เริ่มศึกษาตัง้ แตกลุมตัวอยางเริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงชั้นปที่สามใน
มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา
ในเรื่องการมีนัดกับเพื่อนตางเพศนัน้ เริ่มตนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาไดหนึ่งป รอยละ 45 ของกลุมตัวอยางไมเคยมีนัดกับเพือ่ นตางเพศ
แตการ
นัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปนรอยละ
77
เมื่อนักเรียนเหลานี้เรียนอยูชั้นปที่สามใน
มหาวิทยาลัย สําหรับการมีเพศสัมพันธกอ นการแตงงานนั้นกลุมตัวอยางรอยละ 80 เห็นวาเปน
สิ่งที่เปนไปได แตควรจบมัธยมศึกษาตอนปลายเสียกอน และเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา
นักเรียนรอยละ 10 ที่เคยมีเพศสัมพันธจะมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 เมื่อเรียนใน
มหาวิทยาลัยปที่หนึ่ง และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 เมือ่ เรียนอยูชนั้ ปที่สามในมหาวิทยาลัย
จากแนวคิดและการศึกษางานวิจยั ที่กลาวมาแลวพบวา พฤติกรรมการคบเพื่อน
ตางเพศของวัยรุนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป เด็กชายและเด็กหญิงไดรับความรู ประสบการณ
จากสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
เปนลักษณะธรรมชาติอยางหนึง่ ที่เกิดขึ้นตามวัย
โดยเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน มีการสมาคมคบกันจนถึงขั้นเปนคูรักได มีการนัดเที่ยว และการติด
พัน ถาผูปกครอง ผูเกี่ยวของกับตัวเด็ก เขมงวดกวดขัน หรือปลอยใหมีอิสระเสรีในการคบ
หาสมาคมกับเพื่อนตางเพศมากเกินไป
จะทําใหเด็กวัยรุนเหลานี้อาจจะหาทางออกในรูปแบบ
ของพฤติกรรมไมเหมาะสมและไมถูกตองตามบรรทัดฐานทางสังคม
เปนพฤติกรรมเสี่ยงจนถึง
ขั้นการมีเพศสัมพันธ กอใหเกิดปญหาตอตนเองและสังคมตอไป ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะนําความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศมาศึกษา เปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในครอบครัว (Family Cohesion )
และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
5.1 ความสัมพันธภายในครอบครัว
ครอบครัวเปรียบเสมือนเปนระบบหนึ่งซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งมา
อยูดวยกัน มีความสัมพันธเกิดขึ้นระหวางสมาชิกดวยกันเอง และระหวางคุณลักษณะของสมาชิก
ที่มาอยูดวยกัน สมาชิกในครอบครัวโดยทั่วไปหมายความถึง พอแมและลูกเปนสวนใหญ พอแม
และลูกจึงเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของครอบครัวและเชื่อมโยงกันเปนระบบดวยสัมพันธภาพ
ซึ่งก็คือการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคลในครอบครัวนั่นเอง
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ความสัมพันธระหวางกันของบุคคลในครอบครัว

ถือเปนความสัมพันธกัน

ทาง
บทบาทคือ เมื่อลูกคลอดออกมาจะตองเกิดความสัมพันธกันขึ้นระหวางพอแมลูก ซึ่งเปนไปตาม
บทบาททางสังคม อยางไรก็ตาม บุคคลโดยทั่วไปยังมองความสัมพันธภายในครอบครัววาเปน
ความสัมพันธแบบใกลชิด (Close Relationship) โดยพิจารณาจาก
ระดับความ
เขมขนในการผูกพัน
( Intensity) ความใกลชิด (Intimacy) ความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) และ พันธ
สัญญาที่มีตอกัน (Commitment)
ครอบครัวที่มีระดับความสัมพันธสูงมาก (High Cohesion)
มักมี
ความพัวพันเกีย่ วของกัน (Enmesh) ของสมาชิกที่มาก
สวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ
นอย (Low Cohesion) คือ มีประสบการณรวมกันนอย ไมคอยใกลชิดกัน เปนครอบครัวที่
โดดเดีย่ ว มีการหยาราง
ความสัมพันธภายในครอบครัว (Family Cohesion ) ในที่นี้ ผูวิจัยได
ศึกษา
ความผูกพันทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขตความสัมพันธ
(Boundaries)
และการใชเวลาอยูรวมกัน (Time)
เปนขอบเขตของการศึกษา
ความสัมพันธภายในครอบครัว ซึ่งมีผูกลาวถึงความสัมพันธภายในครอบครัว ไวหลายทาน ที่
สอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดดังนี้ คือ
โอลสัน (Olson) และคณะไดใหความหมาย ความสัมพันธภายในครอบครัว
( Family Cohesion ) ไววา เปนความผูกพันทางอารมณของสมาชิกในครอบครัวที่มี
ใหกับอีกคนหนึ่งและระดับประสบการณการปกครองตนเองของแตละคนในระบบครอบครัว หรือ
ในอีกความหมายหนึ่ง คือ ความผูกพันใกลชิดของสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวของกันทั้งทางกาย
และทางจิตใจในสภาวะที่มกี ําลังใจหรือทอถอย และกําหนดระดับความสัมพันธภายในครอบครัว
ไดจากตัวชีว้ ัด (Indicator) ทั้ง 9 ตัว (Olson et al. 1979 : 5, อางถึงใน ชื่นสุมล
อุกฤษฎวิริยะ 2543 : 15) ดังนี้
1. ความผูกพันทางอารมณ (Emotional bonding) สมาชิกใน
ครอบครัว อันไดแก พอแมและลูกควรที่จะมีความรัก ความเอาใจใสดูแล หวงใยกันเอื้ออาทรกัน
ชื่นชมและเห็นคุณคาของกันและกันในครอบครัว เปนตนวา พอแมควรจะใหกาํ ลังใจและชื่นชม
ยินดีเมื่อลูกประสบความสําเร็จ ซึ่งคุณสมบัติประการนี้เปรียบเสมือนพื้นฐานของความอบอุนและ
ความมั่นคงในครอบครัว
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2. ความมีอิสระภาพ (Independence) หมายถึง การที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีอํานาจในการปกครองตนเอง ซึ่งพอแมควรจะใหอิสระแกเด็กและเยาวชน
ใน
การตัดสินใจหรือการทํากิจกรรมใดๆดวยตนเอง และรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้ง การ
ไมบังคับใหสมาชิกในครอบครัว ทําตามอําเภอใจของตนเอง ควรจะเคารพสิทธิในเรื่องสวนตัว
ของสมาชิกในครอบครัว
3. ขอบเขตความสัมพันธ (Boundaries) พอแมควรจะมีความ
ยืดหยุนใหแกเด็กและเยาวชนในหลายๆ เรื่องที่เห็นวาสมควร เชน การอนุญาตในการเปดรับสิ่ง
ใหมๆ ไมวาจะเปนการคบเพื่อนที่หลากหลายประเภท หรือเปดรับคานิยม ความคิด ใหมผานสือ่
หรือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวควรที่จะรับฟงความคิดเห็น และเหตุผลของกันและ
กัน
4. การใชเวลาอยูรวมกัน (Time) หมายถึง สมาชิกในครอบครัวควรที่จะมี
เวลาอยูรวมกัน หรือ การที่ทุกคนในครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมหลายอยางรวมกันในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งรวมทั้งมีโอกาสพูดคุยกัน หรือไปจับจายซื้อของรวมกัน
5. พื้นที่ความใกลชดิ สนิทสนมกัน (Space) สามารถใหความหมายได
2 กรณี คือ พื้นที่ทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา พื้นทีท่ างกายภาพ หมายถึงสมาชิกในครอบครัว
ควรจะเคารพในสิทธิของกันและกันในการมีสถานที่ที่มีความเปนสวนตัวของตนเอง สวนพื้นที่
ทางจิตวิทยา หมายถึง พอแมและลูกควรมีความใกลชิดสนิทสนมกัน มีการสัมผัสกอดรัด เชน
การโอบรัด เกี่ยวแขนหรือหอมแกมกันในครอบครัวเพื่อเปนการแสดงความรักความอบอุนตาม
ธรรมชาติ
6. ความเปนเพื่อน (Friends) หมายถึง สมาชิกในครอบครัวอันไดแก พอ
แมและลูกควรที่จะมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความเชื่อใจกัน พูดจาใหความเปนกันเอง
เปดเผย ใหความสนิทสนมคุนเคย และการใหคําแนะนํา
7. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง การ
รวมพิจารณาปญหาของครอบครัวรวมกัน มีสวนรวมในการตัดสินใจปญหาสําคัญๆ ในครอบครัว
8. ความสนใจ (Interests)ไดแก ความสนใจในการทํากิจกรรมในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง รวมกัน หรือมีความสนใจในเรื่องตางๆรวมกัน ตลอดจนใหความสนใจในกิจกรรม
หรือความชอบของอีกฝายหนึ่ง
9. การพักผอนหยอนใจ ( Recreation) หมายถึง การที่พอ แมลูกไดมี
กิจกรรมรวมกันในการพักผอนหยอนใจเมือ่ มีเวลาวาง เชน การทองเที่ยวตางจังหวัด การเลนกีฬา
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การออกไปบันเทิงนอกบาน
การชมวีดีทัศนหรือภาพยนตรและการทํางานอดิเรกรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อความสดชืน่ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
จะเห็นไดวาความสัมพันธภายในครอบครัวของโอลสัน (Olson) สอดคลอง
กับแนวคิดลักษณะครอบครัวที่ทุกคนตองการเชนเดียวกับ นิโคลาส ( Nicolas 1983 :27–
28, อางถึงใน ชื่นสุมล อุกฤษฎวิรยิ ะ 2543 : 15-16 )
ซึ่งไดกําหนด
คุณสมบัติของครอบครัวที่มีคุณภาพไว
6 ประการ ที่สอดคลองกับ ความผูกพันทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขต
ความสัมพันธ (Boundaries) และการใชเวลาอยูรวมกัน (Time) ดังนี้
1. การชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว หมายถึง ความพึงพอใจ ชื่นชมและ
เห็นคุณคาของกันและกันในครอบครัว ซึ่งควรจะไดมกี ารแสดงออกอยางชัดเจน
เมื่อคนใน
ครอบครัวแสดงความรูสึก แสดงการกระทําวามีความพึงพอใจในคนอื่นๆ ที่อยูรวมครอบครัว
เดียวกัน
นอกจากนี้
การตระหนักในคุณคาซึ่งกันและกัน
เปรียบเสมือนพื้นฐานของความอบอุนและความมั่นคงในครอบครัว ยิ่งไปกวานัน้ ยังเปนการหลอ
หลอมสมาชิกของสังคมใหมีทัศนคติมองสังคมสวนรวมในแงดีดว ย แนวคิดในขอนี้ของนิโคลาส
ไดสอดคลอง ในสวนของความผูกพันทางอารมณ
2. การมีเวลาอยูรวมกัน ไดแก การที่สมาชิกในครอบครัวไดรวมกันทํากิจกรรม
หลายอยางรวมกันและเปนกิจกรรมที่ทุกคนมีความพอใจที่จะทํารวมกัน มิใชเพราะการบังคับหรือ
โดยบังเอิญ จะชวยพัฒนาใหสัมพันธภาพภายในครอบครัวมีความอบอุนมั่นคงยิ่งขึ้น แนวคิดใน
ขอนี้ไดสอดคลองกับการใชเวลาอยูรวมกัน ในขอบขายที่กําหนดไว
3. การมีพนั ธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน
สมาชิกใน
ครอบครัวที่สัมพันธกันอยางมีคุณภาพมักจะมีพันธะดังกลาวนี้อยูในระดับสูง กลาวคือ คนใน
ครอบครัวรูสึกเปนพันธะทีต่ องสงเสริม
ใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุขและมี
สวัสดิภาพทีด่ ีเปนการหวงใยกันและกันอยางแทจริง ซึ่งไดสอดคลองกับความผูกพันทางอารมณ
และขอบเขตความสัมพันธ
4. การติดตอสื่อสารระหวางกันเปนอยางดี ครอบครัวที่มีคุณภาพจะมีวธิ ีการ
ติดตอ
สื่อสารที่ดีมาก โดยจะพูดคุยรับรูเรื่องราวกันโดยตรง ไมปกปด ไมเก็บไวในใจ หรือ ไม
จําเปนตองรับรูเรื่องราวของบุคคลอื่นในครอบครัวโดยอาศัยบุคคลที่สามหรือบุคคลนอกครอบครัว
เปนสื่อโดยแนวคิดขอนี้ไดสอดคลองกับขอบเขตความสัมพันธ และการใชเวลาอยูรว มกัน
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5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา
คุณลักษณะขอนี้พบในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง บุคคลในครอบครัวมักจะมีกจิ กรรมทางศาสนารวมกัน เชน ไปเขา
โบสถ ทุกวันอาทิตยหรือเขาวัดฟงเทศนรว มกัน ในหลายครอบครัวอาจจะมีสว นจัดตั้งองคการทาง
ศาสนา เชน สรางวัดหรือเปนธุระใหกับกิจกรรมของศาสนา เปนตน การที่คนในครอบครัวมี
ศรัทธาตอศาสนานี้ ทําใหมสี ติ มีความอดทนตอกัน มีการใหอภัยตอผูอื่นสูง ระงับความโกรธได
เร็ว และรูจกั ทีจ่ ะชวยเหลือผูอื่นในสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม
โดยไดสอดคลองในเรื่องขอบเขตความสัมพันธ
6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณในครอบครัวไดอยางดี ครอบครัวที่สัมพันธ
กันอยางมีคณ
ุ ภาพมักจะมีวธิ ีการที่ดีในการแกไขปญหา หรือกูสถานการณทวี่ ิกฤตนั้นใหกลับคืนสู
สภาพที่ดีเชนเดิมได ทุกคนในครอบครัวจะรวมกันตอสูปญหา ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และ
รวมกันคลี่คลายปญหาไดดีในที่สุด
นอกจากนั้นจากทฤษฏีของโอลสัน (Olson) นิโคลาส (Nicolas) ที่ได
เสนอลักษณะความสัมพันธภายในครอบครัว
ไวนนั้
ไดมีผูที่ทําการวิจยั ทีใ่ ชบางตัวแปรที่
สอดคลองกับ ความผูกพันทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขตความสัมพันธ
(Boundaries) และการใชเวลาอยูรว มกัน (Time)
มาศึกษาในเรื่องความสัมพันธของ
ครอบครัว
เชนการศึกษาของ กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ (2526 : 5 ) กลาวถึง
ความหมายของความสัมพันธภายในครอบครัว ไววา ลักษณะพฤติกรรมที่พอและแมปฏิบัติตอลูก
พฤติกรรมที่ลูกปฏิบัติตอพอแม และพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอกัน โดยไดจําแนกพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธในครอบครัวไวดังนี้
1. การพักผอนรวมกันในครอบครัว หมายถึง การที่พอแมและลูกไดมี
กิจกรรมรวมกันในการพักผอนหยอนใจเมือ่ มีเวลาวาง
2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับรูเรื่องราวตาง ๆ หมายถึง
การที่ลูกไดมสี วนรวมกับพอแมในการแสดงความคิดเห็นและรับรูเกีย่ วกับทุกขสุข ความลับใน
เรื่องตางๆ ของพอแม เชน ปญหาการเงิน ปญหาแรงงาน
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่บุตรหลานไดมีสวนรวมกับ
พอแมในการตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ภายในบาน เชน การจัดระเบียบกฎเกณฑภายในบาน
4. การเห็นชอบของพอแม หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอลูกในลักษณะ
ของการเห็นดวยกับการกระทําและความคิดเห็นของลูก เชน การไมปฏิเสธ ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น หรือการกระทําตางๆ ของบุตร

50

5. ความรักความหวงใยของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมที่ลูกรับรู
วาเปนพฤติกรรมที่แสดงความรัก ความหวงใยที่มีตอบุตร เชน การชวยคลี่คลายปญหาตาง ๆ
การใหความเปนกันเองกับลูก
6. ความวางใจของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมที่แสดงถึงความ
ไววางใจในตัวลูกวาสามารถปฏิบัติตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถชวยเหลือตนเองได มีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง
7. การที่พอแมเห็นดวยกับกิจกรรมของเพื่อนๆ ของลูก หมายถึง พฤติกรรมของ
พอแมที่แสดงถึงการเห็นดวยกับการที่ลูกไปมีกิจกรรมกับเพื่อนๆ โดยไมขัดขวาง อุปสรรค หรือ
แสดงออกถึงความไมไววางใจในการไปรวมกิจกรรม
8. การที่บุตรยอมรับเกณฑมาตรฐานของพอแม หมายถึง การที่ลูกแสดง
พฤติกรรมยอมรับมาตรฐานพฤติกรรม และมาตรฐานการดํารงชีวิตของพอแม เชน เห็นดวยกับ
ความคิดเห็นของพอแมในดานการเรียน การทํางาน คานิยม ทัศนคติ และยินยอมกระทําตาม
เกณฑทพี่ อแมกําหนดดวยความยินดี
9. ความรักและความเคารพของลูกที่มีตอพอแม หมายถึง พฤติกรรมของลูกที่
แสดงตอพอแมซึ่งเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพตอพอแม โดยการเชื่อฟงพอแม ไมขัดใจ
ไมทําใหพอแมเสียใจ
10. การไมมีขอกําหนดมากเกินไป หมายถึง
การที่พอแมไมแสดงพฤติกรรม
ที่เปนขอกําหนด หรือ จํากัดความประพฤติของลูกมากเกินไป
11. การไมเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินยั มากเกินไป หมายถึง การที่
พอแมไมแสดงการกระทําใด ๆ ที่สอแสดงถึงความเขมงวดในระเบียบวินยั เชน การลงโทษ
อยางรุนแรง การไมยืดหยุน ในระเบียบวินยั การบังคับใหลูกปฏิบัติตามระเบียบวินยั อยางเครงครัด
โดยไมคํานึงถึงความพรอม
12. การไมปกปองคุมครองมากเกินไป หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอ
ลูกอยางไมปกปองคุมครองเกินไป หรือ ไมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เสมือนหนึ่งลูกไมมี
ความสามารถดูแลตัวเองได หรือเสมือนลูกเปนเด็กเล็ก ๆ
13. การที่พอแมไมคอยย้ําเตือนถึงความสําเร็จมากเกินไป หมายถึง พอแมไม
คอยย้ําเตือน หรือรบเราใหลูกไดรับความสําเร็จในการทํางานมากเกินไป เชน ไมเคี่ยวเข็ญใหลูก
กระทําสิ่งตาง ๆ มากเกินไป
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14. การยินดีใหกําลังใจเพื่อความสําเร็จ หมายถึง การทีพ่ อแมใหกําลังใจ
สงเสริมหรือกระตุนใหลูกประสบความสําเร็จในการเรียน
การทํางาน ทั้งการกระทําและดวย
คําพูด
15. ความกลมเกลียวของพอแม หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมกระทําตอกันใน
ลักษณะที่ไมมคี วามขัดแยงซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผกัน มีความรักใครสามัคคี ถอยที
ถอยอาศัยกัน
นอกจากนี้ กอ สวัสดิ์พาณิชย ( 2519 : 166-171)
ได
เสนอแนะวิธีสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวไว ที่สอดคลองกับ ความผูกพันทางอารมณ
(Emotional bonding) ขอบเขตความสัมพันธ (Boundaries) และการใชเวลา
อยูรวมกัน (Time) โดยกลาววา สัมพันธภาพภายในครอบครัวจะดีไดถาบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติตอกันดังนี้
1. การมองเห็นความสําคัญของครอบครัว ถาสมาชิกของครอบครัวแตละคนให
ความสําคัญแกบทบาทนอกครอบครัวมากกวาบทบาทในครอบครัว สมาชิกยอมมีความผูกพันกับ
ครอบครัวนอยลง ดังนั้น การมองเห็นความสําคัญของครอบครัว โดยคิดวาบานเปนศูนยกลาง
ของชีวิต ทุกคนในครอบครัวรูจักเสียสละเวลา น้ําใจ ครอบครัวก็จะมีความอบอุนและเปนที่
พึ่งของสมาชิกไดอยางสมบูรณ
2. การพยายามเขาใจทรรศนะของผูอื่น การจะสรางสัมพันธภาพในครอบครัวให
ดีขึ้นได จะตองมองเห็นความจําเปนของการศึกษาทรรศนะของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ถา
พอแมมีความสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอยางของลูกที่เปนวัยรุน พอแมไมควรรีบลงความเห็นวา
ลูกของตนประพฤติตนไมถกู ตองในทันทีทันใด สวนตัวลูกเองก็เชนเดียวกัน ไมควรจะมองพอแม
วาเปนคนแกทมี่ ีความคิดลาสมัย ควรจะทําความเขาใจในพฤติกรรมที่พอแมแสดงตอตน และมี
ความสัมพันธเห็นอกเห็นใจพอแมใหมากขึ้น
3. การพิจารณาปญหาของครอบครัวรวมกัน ถาสมาชิกในครอบครัวได
พยายามศึกษาทรรศนะของผูอื่นและมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นตามสมควรแลว
สมาชิกใน
ครอบครัวก็จะสามารถรวมปรึกษาหารือกันไดมากขึ้น การที่ทุกฝายในครอบครัวรวมกันแกปญหา
ตางๆ มีการศึกษาหารือกันถึงเรื่องที่ปรึกษาปญหา และเรื่องที่อาจกอปญหาจะทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสามัคคีรักใครกัน และหาทางปองกันไมใหปญหาตางๆ ลุกลามไปมากขึ้นดวย
4. การพักผอนหยอนใจรวมกัน การพักผอนหยอนใจดวยกัน จะทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสนิทสนมกันมากขึ้น วิธีการพักผอนหยอนใจกระทําไดหลายวิธี เชน การเลน
กีฬา การรับประทานอาหารนอกบานรวมกัน การทัศนาจร เลนดนตรี หรือทํางานอดิเรกบางอยาง
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ดวยกัน เปนตน ซึ่งขอสําคัญ คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะตองไดรับความสุขจากการพักผอน
หยอนใจนัน้ ดวย
5. การสรางความสนิทสนมในครอบครัวดวยวิธีอื่น นอกเหนือจากการพักผอน
หยอนใจรวมกันแลว ครอบครัวอาจทําความสนิทสนมกันไดดวยวิธีอนื่ เชน การไตถามและพูดคุย
กัน นอกจากจะทําใหสมาชิกในครอบครัวรูเรื่องของกันและกันแลว จะทําใหเกิดความสนิทสนม
กันดวยการสรางความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวใหเกิดขึ้น นอกจากทําไดดว ยการที่สมาชิกแต
ละคนเรียนรูว ธิ ีการแสดงออกตอกันแบบตางๆแลว ยังมีปจจัยอืน่ ๆ ที่มีสวนในการสรางสัมพันธ
ภาพที่ดใี นครอบครัวอีกดวย
สรุปไดวา ความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดี ที่ประกอบไปดวย ความผูกพัน
ทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขตความสัมพันธ (Boundaries) และ
การใชเวลาอยูร วมกัน (Time) จะเปนพื้นฐานขั้นสูงของครอบครัวที่จะสงผลตอสังคม โดย
สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือหวงใยอาทรตอกัน ซึ่ง
จะกอใหเกิดความสุขภายในครอบครัว
และเปนพื้นฐานทางอารมณที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะบุตรจะมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่เหมาะสมตามวัยและสามารถสรางสัมพันธภาพกับ
ผูอื่นไดอีกดวย
5.2

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธภายในครอบครัว

งานวิจัยในประเทศ
กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ ( 2526 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพใน
ครอบครัวกับการปรับตัว โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท1ี่ -5
ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปรับตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนการศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของ
กับสัมพันธภาพภายในครอบครัว พบวา วัยรุน เพศหญิงมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีกวาวัยรุนชาย
วัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีกวาวัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา และวัยรุนที่เรียนในระดับชั้นตางกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกันโดยมีแนวโนม
วา สัมพันธภาพในครอบครัวจะดีขึ้นเมื่อวัยรุนเรียนสูงขึ้น
นุชลดา โรจนประภาพรรณ (2541) ศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพใน
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา กับความรูสกึ ที่มีคุณคาในวัยรุนตอนตน
ศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จากกลุมตัวอยาง
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จํานวน 192 คน ผลการศึกษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวของวัยรุนตอนตนมีคาอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 74.5 และเมือ่ ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง พบวามีความสัมพันธกันทางบวก
โสภาพรรณ เวียงเพิม่ (2541 : บทคัดยอ ) ศึกษาความสัมพันธระหวางอัต
มโนทัศน เจตคติตอบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียน
วัยรุน ในจังหวัดหนองคาย จากกลุมตัวอยางจํานวน 371 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
วัยรุนตอนตน
นักเรียนวัยรุน ตอนกลางที่มีอัตมโนทัศนแตกตางกัน มีบทบาททางเพศ
แตกตางกัน นักเรียนวัยรุนตอนกลางทีม่ ีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกัน มีบทบาททางเพศ
แตกตางกัน
และพบวาอัตมโนทัศน เจตคติตอบทบาททางเพศ และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับบทบาททางเพศ
พิสมัย นพรัตน ( 2543 ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนมัธยมและอาชีวศึกษา จํานวนกลุมตัวอยาง 360 คน ผลการศึกษา พบวาความ
ผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมตัวอยาง
นั่นคือนักเรียนนักศึกษาที่มคี วามรูสึกผูกพันในครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับ
ต่ํา
งานวิจยั ในตางประเทศ
ซาบานสกา ( Sabanska 1965 : 119 , อางถึงใน นวรัตน
ศรีรัญเพชร 2539 : 27 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเด็กวัยรุนกับพอแม โดยศึกษาเด็ก
วัยรุนที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 50 คน อยางละเอียด โดยการ
สัมภาษณ สังเกต จากรายงานของครูที่เกี่ยวกับเด็ก และจากบันทึกของโรงเรียน พบวา
นักเรียนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูชายมีความขัดแยงกับพอแมอยางมากถึง รอยละ 22
ของนักเรียนทีม่ ีความสัมพันธที่ดีกับพอแม นอกจากนัน้ ยังพบวา วัยรุนหญิงและวัยรุนชายมีสมั
พันธภาพกับพอแมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ แตไมพบความแตกตางดานอายุและภูมิ
หลังทางสังคม
คลารค - เลมเปอร เลมเปอร และโฮ ( Clark –Lemper,
Lemper, and Ho 1991 : 3301-3302, อางถึงใน นวรัตน ศรีรัญเพชร 2539 :
27 ) ไดศึกษาสัมพันธภาพของวัยรุนตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ที่มีพอแม โดย
ศึกษาสัมพันธภาพใน 9 ดาน ไดแก ความศรัทธาเลื่อมใส ความรักและความเมตตา
มิตรภาพ ความขัดแยง การชวยเหลือ ความใกลชิดลึกซึ้ง การบํารุงทะนุถนอม ความสัมพันธ
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อยางเชื่อใจกันและ ความพึงพอใจในสัมพันธภาพ จากกลุมตัวอยางเด็กวัยรุนอยูระหวาง 1119 ป จํานวน 1,100 คน ผลการศึกษาพบวา วันรุนตอนตน ( 11-13 ป ) ใหคะแนน
ของสัมพันธภาพสูงกวาวัยรุน ตอนกลาง ( 14-16 ป ) และวันรุนตอนปลาย ( 17-19 ป)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ขางตน
จะเห็นไดวาความสัมพันธ
ภายในครอบครัว มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กวัยรุน ถาเด็กวัยรุนไดรับการอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุน สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจซึ่งกันและกัน จะสงผลตอการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั จึงสนใจที่
จะนําตัวแปรความสัมพันธภายในครอบครัว
มาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคลอยตามกลุมเพื่อน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 ความหมายของการคลอยตาม
การคลอยตาม ( Conformity)
เปนคุณลักษณะอยางหนึง่ ทาง
จิตวิทยา ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความ และความหมายไวมากมายแตกตางกัน ดังนี้
แอสซ ( Asch 1957 : 450, อางถึงใน อัจฉรา กัลยาณชาติ
2532 : 5 ) ไดอธิบายไววา การคลอยตาม คือการที่บุคคลขาดความเปนอิสระของตนเอง ใน
การแสดงพฤติกรรม หากแตแสดงพฤติกรรมเหมือนหรือคลอยตามผูอื่น ทั้งนี้เนื่องจากตนเอง
ตองขึ้นอยูกับผูอื่น
คลัทซฟลด ( Crutchfieled 1955 : 191-198, อางถึงใน อัจฉรา
กัลยาณชาติ 2532 : 5 )ใหความหมายการคลอยตาม ที่แตกตางกันดังนี้คือ
1.
การคลอยตามเพื่อใหเกิดการสอดคลองกัน
( Congrunce
Conformity) ใชมากทางสังคมศาสตร เชนพฤติกรรมที่มีแบบแผนเหมือนกัน เปน
พฤติกรรมที่อยูในสังคม และทุกคนมีพฤติกรรมคลอยตามกันเหลานี้ เชน ความนิยมในเรื่องการ
แตงกาย การรับประทานอาหาร การมีปฎิสัมพันธทักทายกัน
2. การคลอยตามที่ไมคงที่ ( Movement Conformity) คือมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เมื่อมีอิทธิพลของกลุมมากดดัน
เปนความหมายที่นกั จิตวิทยาใชใน
การศึกษา เชนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม เมื่ออิทธิพลของกลุมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม อาจแบงเปน 2 ประเภท คือ
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2.1
การปฏิบัติตามที่สอดคลองกับจิตใจ
( Private
Acceptance ) คือการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ
เปนการแสดงออกทั้งทาง
พฤติกรรม ทัศนคติอยางจริงใจ พฤติกรรมการกระทํา และความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนไปดวย
2.2
การปฏิบัติตามที่ไมสอดคลองกับจิตใจ (Public
Compliance)
เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไมตรงกับใจ คือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แตความคิดในจิตใจไมเปลี่ยนแปลง อาจเปนเพราะไมเลื่อมใส มีความคิดเห็นไม
ตรงกัน แตมีความจําเปนตองแสดงพฤติกรรมการคลอยตามออกมาเทานั้น
3.
การคลอยตามเปนลักษณะบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งของบุคคล
(Conformity trait )นอกจากความกดดันของกลุม ขนาดของกลุม ลักษณะสถานการณ
และองคประกอบอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปคลอยตามผูอื่นในกลุมแลว ยัง
พบวามีบุคลิกภาพของบุคคลบางพวก ซึ่งจะมีลักษณะคลอยตามกลุมอยูเสมอ ไมวาจะเรื่องอะไร
จากนิยามการคลอยตามตางๆ ที่ไดกลาวไปแลว พอสรุปไดวา การคลอยตาม
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากับมาตรฐานหรือความเชื่อที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
หรืออาจกลาวไดวาใหเขากับปทัสถานทางสังคม อันเกิดจากอิทธิพลของกลุม ทําใหพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมาเหมือนหรือคลายกับคนอื่นในกลุม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบขายพฤติกรรมการคลอยตามกลุมเพื่อน โดยยึดกลุม เพื่อนเปนแรงสนับสนุน เปนแรงผลักดัน
ทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกเหมือนหรือคลายกับเพื่อน
จนเกิดการปฏิบัตติ ามกันในทิศทาง
เดียวกัน โดยพฤติกรรมการคลอยตามจะเกีย่ วของกับพฤติกรรมทางเพศ ในลักษณะพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการคลอยตามของบุคคลแตละคน มีรูปแบบ
แตกตางกันไปแบงเปนหลายประเภทดังนี้
6.2 ประเภทของการคลอยตาม
การคลอยตามตามแนวคิดของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ( 2545 : 116-117
) กลาวไววา
1. การคลอยตามแบบยอมตาม ( Compliance ) เปนการกระทําตาม
กลุมโดยไมเชือ่ ตามกลุม บุคคลที่คลอยตามแบบยอมตามจะแสดงความคิดเห็นหรือกระทําตรงขาม
กับกลุมทันทีที่ไมไดเผชิญหนากับกลุม หรือไมมีการกดดันของกลุมเขามาเกี่ยวของ การที่บุคคล
ไมเห็นดวยกับกลุม แตแสดงถึงการคลอยตามกลุมแบบยอมตามนั้น เนื่องจากบุคคลตองการให
สมาชิกในกลุม ยอมรับเพื่อคงความสัมพันธที่ดีในกลุม และเพื่อใหกลุม บรรลุเปาหมาย
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2. การคลอยตามแบบยอมรับ ( Acceptance ) เปนการกระทําตาม
กลุมและมีความเชื่อตามกลุมดวย
บุคคลที่คลอยตามแบบยอมรับจะไมเพียงกระทําตามการ
คาดหวังของสมาชิกในกลุมเทานั้น แตจะเปลี่ยนความคิดเห็นและเหตุผลโดยสวนตัวของกลุมดวย
ทั้งการคลอยตามแบบยอมตาม และการคลอยตามแบบยอมรับมีความเกีย่ วของ
กัน คือ บุคคลอาจเปลี่ยน ทัศนคติ
และความเชื่อของตนใหเหมือนกลุมภายหลังกระทํา
พฤติกรรม ดังนั้น การคลอยตามแบบยอมตามอาจทําใหเกิดการคลอยตามแบบยอมรับ และถา
บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบในการกระทําของตน มักจะเห็นพองกับพฤติกรรมที่ตนกระทํานัน้
นอกจากนี้ ครอสบี้ ( Crosbie 1975 : 431-435, อางถึงใน ศักดิ์
ไทย สุรกิจบวร 2545 : 117 ) ไดแบงประเภทของการคลอยตามออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1.
การคลอยตามเนื่องจากขอมูลตางๆ
(
Information
Conformity) หมายถึงการยอมรับหรือคลอยตามมาตรฐานตางๆ หรือความเชื่อตางๆของ
คนอื่น เมื่อมีเหตุการณอยางใดอยางหนึง่ เกิดขึ้นมาตรฐานหรือความเชื่อตางที่ยึดถือ ไมจําเปน
จะตองถูกตองเสมอไป ขึ้นอยูกับกลุม การคลอยตามประเภทนี้เปนได ทั้งการยอมรับโดยดุษฎี
และการจํายอม
2. การคลอยตามปทัสถาน ( Normative Conformity) เปนการ
ยอมรับหรือการคลอยตามมาตรฐานความเชื่อตางๆของคนอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามคนอื่นหรือกลุม
คิด หรือคาดหวัง เปนการคลอยตามเนื่องจากความกดดันทางสังคม ( Social pressures
) เชน ขาวหรือขอความตางๆ การคลอยตามปทัสถานเปนการคลอยตามเพื่อใหกลุมยอมรับเรา
เชน ในอเมริกานักศึกษาชายชอบไวผมยาว นักศึกษาหญิงไมใสเสื้อชั้นใน เปนตน การคลอย
ตามนี้มักเปนการเปลี่ยนแปลงแบบ การจํายอม
3. การคลอยตามดวยการเชื่อฟง ( Obedience ) เปนการคลอยตามหรือ
ยอมรับหรือปฏิบัติตามผูใหญ ผูบังคับบัญชา คลายประเภทที่ 2
แตเปนอิทธิพลของ
หัวหนาตอเราโดยตรง
ดังนั้นการคลอยตามประเภทนี้เปนการจํายอม เชน ทหารปฏิบัติตามคําสั่งทั้งๆที่ตนเองไมอยาก
ปฏิบัติตาม
ดังนั้น พฤติกรรมการคลอยตามของบุคคลจึงมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะและ
ธรรมชาติของกลุมนั้นๆ เชน บางคนมีการคลอยตามแบบยอมตาม การคลอยตามแบบยอมรับ
คลอยตามเพราะไดรับขอมูลตางๆจากในกลุม คลอยตามตามความกดดันทางสังคม เปนตน
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6.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคลอยตาม
นักจิตวิทยาสังคมไดกาํ หนดปจจัยทีม่ ีผลตอการคลอยตาม (สิทธิโชค วรานุสันติ
กูล ม.ป.ป. : 186 ) ดังนี้
1. กลุมอางอิง ( Reference group ) คนเราทุกคนใชวาจะคลอย
ตามคนอื่นไปหมด เชน ครูที่อยูในหมูบ านชนบทอานหนังสือพิมพและดูโทรทัศน พบวา ดารา
ภาพยนตรที่ตนชอบไปออกกําลังกายดวยการตีกอลฟ
การปฏิบัติตัวของดาราภาพยนตรมิไดมี
อิทธิพลทําใหครูคนนี้ตองคลอยตาม ทําไมจึงเปนเชนนั้น ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา คนเราจะ
คลอยตามกลุมอางอิงของเราเทานั้น “กลุมอางอิง” หมายถึง กลุมที่เราคิดวาเราก็เหมือนกับเขา
หรือเราอยากเหมือนเขาเหลานั้น ครูชายที่อยูตามชนบทหลายคนตองกลายเปนคนขี้เหลาเพราะวา
กลุมอางอิง ซึ่งไดแก ครูที่เคยอยูในหมูบา นนั้นมากอน ครูเหลานั้นตั้งวงเหลาทุกวัน คนที่ไปอยู
ใหมๆ ก็ตองคลอยตามในตอนแรก เพราะทนแรงกดดันของครูเกาเหลานั้นไมได ในที่สุดก็ถอน
ตัวไมออก ก็กลายเปนสมาชิกของกลุมอางอิงของตนไป
2. ขนาดของกลุม (Group size ) เรามักจะคาดการณลวงหนาวา
คนเราจะคลอยตามกลุมที่มขี นาดใหญมากกวากลุมที่มขี นาดเล็ก และยิ่งกลุมมีขนาดใหญมากขึ้น
เทาไรก็ควรจะมีอิทธิพลทําใหคนเราตองคลอยตามมากขึน้ เทานั้น แตผลการวิจยั ของนักจิตวิทยา
สังคมกลับไมเปนดังที่กลาวมา เพราะการคลอยตาม จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นใน
กลุมจริง
แตมีจุดหนึง่ ที่เปนจุดที่อมิ่ ตัว ภายหลังจากจุดนีไ้ ปแลวการคลอยตามจะลดนอยลง
ถึงแมวาจะเพิม่ จํานวนคนในกลุมเพื่อสรางแรงกดดันใหมากขึ้นก็ตาม
แตสําหรับงานวิจยั พบวา
กลุมที่มีขนาด 3 ถึง 5 คน จะเปนขนาดที่ทําใหกลุมเกิดการคลอยตามสูงที่สุด เกินกวานี้แลว
การคลอยตามจะลดลง
3. พันธมิตร ในขณะทีค่ นเราตัดสินใจวาจะคลอยตามดีหรือไม และถาเขาไดรวู า
มีคนอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนซึ่งคิดเหมือนเขาคือไมเหมือนกับคนอื่นๆในกลุม เหตุการณดังกลาว
จากการทดลองทางจิตวิทยา พบวาลดลง นั่นคือ เมื่อใดก็ตามที่มีคนหนึ่งในกลุมที่มกี ารคลอยตาม
อยูแสดงความคิดหรือพฤติกรรมแตกตางไปจากกลุม บุคคลที่กําลังตัดสินใจวาคลอยตามดีหรือไม
สวนมากจะตัดสินใจเลิกการคลอยตาม
4. การแลกเปลี่ยนทางสังคม ( Social exchange )
การที่
คนเรามีปฏิสัมพันธ
( Interaction) คนเราจะคิดถึงการลงทุนและผลตอบแทน จากการปฏิสัมพันธนั้นดวย
อาทิ
ถา
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นายเดชาจะผูกมิตรกับนายเดน
การคบคาสมาคมกันตองมีทั้งตนเองเปนฝายใหและตองไดรบั
กลับคืนมาดวย สําหรับพฤติกรรมของมนุษยก็คือ การไดรับการยอมรับจากผูอื่น ในสังคมหรือ
ในกลุม
จากที่กลาวมาพฤติกรรมการคลอยตามจะเกิดขึ้นไดแสดงวาบุคคลนั้นตองทําตัวให
เหมือนๆกับผูอ ื่น บุคคลตองการที่จะใหกลุมชอบ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผูวจิ ัยไดศกึ ษาการ
คลอยตามกลุมเพื่อน เนื่องจากตามพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยรุน พบวา กลุมเพือ่ นมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติตัวของเด็กวัยรุนมากกวากลุมอื่นๆ และเด็กในวัยนี้ตองการใหเพื่อนยอมรับและเห็นพอง
กับพฤติกรรมที่ตนเองปฏิบัติ ฉะนั้นเมื่ออยูกับเพื่อนๆไดทํากิจกรรมกับกลุมเพือ่ น
มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงทรรศนะ และความคิดเห็นตางๆในกลุมนั้น
จึงทําให
พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ มีการแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมของเพื่อนที่อยูใ นกลุม
ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ เคลมาน ( Kelman 1958, อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
2545 :117 ) ไดเสนอทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการคลอยตามอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคม
เมื่อวิเคราะหทฤษฎีของคาลมานแลว พบวา ปรากฏการณอันเกิดจากอิทธิพลทางสังคมที่มีตอมนุษย
นั้น จัดเปนขบวนการ 3 แบบ คือ การยอมทําตาม ( Compliance ) การทําตนให
เหมือน ( Identification) และการซึมซับจากพฤติกรรมที่เห็น ( Internalization)
สําหรับการยอมทําตามนั้น จัดเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการคลอยตาม
เคลมานไดให
ความหมายไววา “เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีแหลงของอิทธิพลเปนตัวควบคุมบุคคลแตละคน
เชน ถูกควบคุมโดยรางวัลหรือการลงโทษ หรือถูกควบคุมโดยอิทธิพลของกลุม” เปนตน
นอกจากนี้ เคลเลย ( Kelley 1952, อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 2545 : 118 )
กลาววา บุคคลอาศัยกลุมอยู 2 กรณี คือ
1. ใชกลุมเพื่อเปนบรรทัดฐาน ( Normative function)สําหรับชวย
สนับสนุน จุนเจือ และเปนแบบอยางของพฤติกรรมและความเชือ่
ซึ่งเปนที่ยอมรับในกรณีที่
กลุมไดนําหรือเปนที่ยอมรับของบุคคลสวนใหญ จึงทําใหเกิดการคลอยตามกฎหรือมาตรฐานของ
กลุมที่วางไว
2. ใชกลุมเพื่อการรอบรู ( Information
function) บุคคลยอมเชื่อหรือยอมรับกลุม
เมื่อตนเชื่อวากลุมนั้นทําใหตนเองเขาใจอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับขาวสาร
หรือขอมูลบางอยางที่คลุมเครือไมแนนอน
จากทฤษฎีของคาลมาน และเคลเลย ที่กลาวมาแลว ยอมเปนการยืนยันใหเห็นวา
กลุมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคลอยตาม
จากแนวคิดของกลุมในเด็กวัยรุนนั้น กลุมเพื่อนสนิทมีความสําคัญ ซึ่งมีผูไดเสนอ
ความคิดเห็นตอเรื่องนี้ไวหลายลักษณะ ดวยกันคือ
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มิลเลอร ( Miller 1979 , อางถึงใน วิชาญ รุงอุทัย 2533 : 49 ) ไดกลาววา พอแม
จะเปนกลุมอางอิงเบื้องตน( Primary reference group ) ของบุคคลตั้งแตแรกเกิด แตเมื่อเด็กเขาสู
ชวงวัยรุน กลุม เพื่อนจะเพิ่มความสําคัญขึ้นตามลําดับ และในที่สุดจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น
ไรสแมน ( Riesman, อางถึงใน กรองทิพย จั่นแยม 2538 : 22 ) ไดเสนอวา
บทบาทของบิดามารดานั้น ตองรับผิดชอบตอครอบครัว ตอบุตรสาวของตนเอง ถาบุตรสาวของ
ตนเองมีเพศสัมพันธกอนสมรสแลว อาจทําใหเกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคได หรือเกิดการติด
เชื้อกามโรคจากการมีเพศสัมพันธ และบิดามารดาจะเปนผูไดรับการติเตียน ดังนัน้ การยินยอมใหมี
เพศสัมพันธกอ นสมรสของบิดามารดา จึงอยูในระดับต่าํ เพื่อเปนแบบอยางแกบุตรของตน
นอกจากนี้ไรสแมน กลาวถึงกลุมอางอิงที่ยินยอมใหมีเพศสัมพันธกอนสมรสสูง
ไดแกกลุมเพื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนเพื่อนสนิทที่ยินยอมใหมคี วามสัมพันธทางเพศสูงจะมี
แนวโนมใหบคุ คลนั้นๆ มีการยินยอมใหมคี วามสัมพันธทางเพศสูงดวย เนื่องจากวัยรุนนั้นใชเวลา
สวนใหญอยูกบั เพื่อนๆมากกวาบิดามารดา ซึ่งบางครั้งบรรทัดฐานและแบบพฤติกรรมของกลุม
อาจจะไมปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานของสังคม
แตบุคคลตองการติดตอสัมพันธระหวางสมาชิกใน
กลุมเพื่อนอยางใกลชิด และยาวนานจนบุคคลนั้นยึดถือบรรทัดฐานของกลุมมาเปนแบบอยาง
สวน สุพัตรา สุภาพ ( 2521 : 36 , อางถึงใน กรองทิพย จั่นแยม 2538 : 22 )
กลาววากลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะสังคมปจจุบัน บุคคลมักยึดเอา
เพื่อนเปนแนวทางในการยึดหรือปฏิบัติตาม กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลดังนี้
1. กลุมเพือ่ นจะสอนใหเด็กวัยรุนรูจกั อํานาจที่ไมใชเปนแบบสวนตัว
2. กลุมเพื่อนจะชวยใหเด็กวัยรุนไดทดลองขอกําหนดหรือกฎเกณฑตางๆ
3. กลุมเพื่อนอาจจะถายทอดระเบียบวิธแี ละคุณคาที่ผใู หญตองการหรืออาจจะเปน
ไปในรูปตรงกันขามเลยก็ได
ดังนั้น จึงพอสรุปแนวคิดดังกลาวไดวา
กลุมเพื่อนจะชวยใหบคุ คลทราบถึง
ปทัสถานของสังคม อาจรวมถึงปทัสถานทางเพศดวย ในการเรียนรูจากเพื่อนๆ บางครั้งอาจ
สอดคลองหรือตรงกันขามกับคานิยมสังคมได ถาตรงกันขามแลว กลุมเพื่อนนี้เองจะมีสวน
สนับสนุนใหบุคคลมีความกลาที่จะฝาฝนปทัสถานของสังคม ซึ่งในความจริงพฤติกรรมทางเพศก็
เชนเดียวกัน ถาในกลุมเพื่อนมีเจตคติเห็นดวยกับการมีเสรีภาพทางเพศเพิ่มขึ้น
บุคคลก็จะมี
แนวโนมคลอยตามกลุมเพื่อน ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและเสรีภาพทางเพศ
จะปรากฎในสังคมเพิ่มมากขึน้ ดังตัวอยางงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการคลอยตามดังตอไปนี้
6.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการคลอยตามกลุมเพื่อน
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งานวิจัยในประเทศ
จินตนา กอนเพ็ชร (2523) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการคลอยตามของเด็กไทย
ภายใตเงื่อนไขการไดรับรางวัล และไมไดรับรางวัล พบวา กลุมตัวอยางที่เขารับการทดสอบ ใน
เงื่อนไขการทดลองที่ตางกัน มีพฤติกรรมการคลอยตามแตกตางกัน
โดยที่กลุม ตัวอยางที่เขา
รับการทดลองภายใตเงื่อนไขการไดรับรางวัล จะมีการคลอยตามเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการทดลอง
ครั้งตอๆไป
จุฑามาศ นุชนารถ (2531)
ไดศึกษาการมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิดของ
นักเรียนวัยรุนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การมีเพศสัมพันธของ
วัยรุนมีความสัมพันธกับการที่เพื่อนสนิทมีประสบการณการมีเพศสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
วิชาญ รุงอุทัย (2533)
ศึกษาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน พบวา วัยรุนสวนใหญมีระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุมเพื่อนใน
ระดับต่ํา คือ รอยละ 65.4 มีการระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุมเพื่อนอยูใ นระดับปานกลาง
รอยละ 30.1 และมีระดับความคิดเห็นการคลอยตามกลุมเพื่อนอยูใ นระดับสูง รอยละ 4.5 ตามลําดับ
เฉลิมชัย ปญญาดี (2538) ไดศึกษาเชิงโครงสรางสังคมสิ่งแวดลอมและปจจัยใน
ระดับบุคคล
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธของ
เยาวชนชายชาวเขาเผาอีกอ พบวา
การคลอยตามกลุมเพื่อนของเยาวชนชายชาวเขาเผาอีกอมี
ความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสจากการมีเพศสัมพันธ ของเยาวชนชาย
ชาวเขาเผาอีกอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สหภาพ พูนเกษร (2544) ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร จากกลุมตัวอยางจํานวน 367
คน เปนชาย 168 คน และเปนหญิง 199 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมที่มอี ิทธิพลในการ
ปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธกับบุคคลที่สนิทสวนใหญ คือ กลุมเพื่อนในวัยเดียวกัน
งานวิจัยในตางประเทศ
ทีแวน ( Teevan 1972, อางถึงใน วิชาญ รุงอุทัย 2533 : 49 )ไดศึกษากลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเพื่อทดสอบผลกระทบของกลุมอางอิงตางๆ คือ พอ แม และกลุมเพือ่ นที่มีผลตอการ
ยินยอมใหมีเพศสัมพันธกอนสมรสทั้งในดานเจตคติและพฤติกรรม พบวา การรับรูเรื่องการยินยอม
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ใหมีเพศสัมพันธกอนสมรสของกลุมเพื่อน
เปนตัวชี้ถึงระดับการยินยอมใหมีเพศสัมพันธกอน
สมรสของนักศึกษาทั้งเจตคติ และพฤติกรรมมากกวากลุมอางอิงตางๆ
ออลเล็น และนิวสัน ( Allen and Newtson 1972) “การ
พัฒนาการคลอยตามและความเปนอิสระ” โดยศึกษาทดลองกับนักเรียนจํานวน 336 คน ใน
ระดับชั้นเรียนตางกัน ( ระดับชั้น 1 , 4 , 7 และ 10 ) ตัวแปรอิสระที่ใชคือ เพศ ระดับชั้น
เรียน และสถานการณในการทดลองซึ่งประกอบดวย กลุมเพื่อนในระดับเดียวกัน กลุมสังคม
และกลุมผูใหญ ตัวแปรตามตางๆ มีดังนี้ การตัดสินดวยตา ( Visual Judgement )
การแสดงความคิดเห็น (Opinion ) และการเลื่อนการบําบัดความตองการ ( Delay of
gratification ) ผลการทดลองพอสรุปไดวา เด็กทั้งชายและหญิง คลอยตามกลุมเพื่อนใน
ระดับเดียวกัน และกลุมสังคมนอยลงเมื่ออายุมากขึ้น เด็กชายคลอยตามกลุมผูใหญมากกวา
เด็กหญิง สําหรับอิทธิพลของกลุมนั้นปรากฎวา กลุมสังคมมีอิทธิพลสูงสุดในการทําใหเกิดการ
คลอยตาม สวนกลุมเพื่อนในระดับเดียวกันจากแนวโนมโดยเฉลี่ย มีอิทธิพลตอการคลอยตามสูง
กวากลุมผูใหญ
ไคสเลอรและไคสเลอร ( Kiesler and Kiesler 1972 ) ได
กลาวถึงความสัมพันธระหวางกลุม และบุคคล ในแงความกลมเกลียวของกลุม ( Group
cohesiveness ) และแรงดึงดูดของกลุม ( Group attractiveness ) โดย
กลาววา ความกลมเกลียวของกลุม ยอมประกอบขึ้นดวยแรงดึงดูดระหวางสมาชิกในกลุม และ
แรงดึงดูดระหวางสมาชิกในกลุมเกิดจากลักษณะของสมาชิกและสถานการณภายในกลุม กลุมที่มี
แรงดึงดูดสูงยอมมีความกลมเกลียวสูง และในทางตรงกันขามกลุมทีม่ ีแรงดึงดูดต่ํายอมมีความกลม
เกลียวต่ํา
ดั้งนั้นการเปรียบเทียบระหวางกลุมอางอิงตางๆ ( References group )
ของบุคคลแลว
กลุมเพื่อนยอมมีความกลมเกลียวและแรงดึงดูดสูงกวากลุมผูใหญ กลุมคน
แปลกหนาหรือกลุมผูชํานาญการ ( Expert group )
สแตงค ( Stang 1976 ) ศึกษาขนาดของกลุมที่มีผลตอพฤติกรรมการ
คลอยตาม โดยศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน ซึ่งเปนเด็กนักเรียนในมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ขนาดของกลุมที่มีจํานวนสมาชิกไมเกิน 4 คน มีผลตอพฤติกรรม
การคลอยตามมากที่สุด
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมของ
กลุมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคลอยตามในทุกเรื่อง
เนื่องจากสมาชิกในกลุมตองการให
กลุมบรรลุเปาหมาย จึงมีการทํากิจกรรมตางๆคลายคลึงกัน เพื่อคงความสัมพันธทดี่ ีของสมาชิกใน
กลุมไว ฉะนัน้ กลุมเพื่อนจึงเปนเงื่อนไขสําคัญ ที่จะเปนผูชักชวนใหเขาไปเกีย่ วของกับทุกเรื่อง

62

รวมไปถึงเรื่องเพศดวย
เพราะเด็กวัยรุนจะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนๆมากกวาพอแมหรือ
ผูปกครอง
นาจะเชือ่ ถือไดวากลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคลอยตามของเด็กวัยรุน
โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้นผูว ิจัยสนใจทีจ่ ะศึกษา พฤติกรรมการคลอยตามกลุมเพื่อน
มาเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของระหวาง เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน
และสภาพครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
7.1 เพศ
ในสังคมไทยยังใหคานิยม ยกยอง ความเปนชายชาตรี วาตองมีประสบการณ
ทางเพศเปนเลิศ ในขณะเดียวกันคานิยมในสังคมกลับกําหนดบทบาททางเพศของผูหญิงไวตรงขาม
กับผูชายวา กุลสตรีจะตองไมของแวะเรื่องเพศ
ดังนัน้ จึงสงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
ที่แตกตางกัน ดังงานวิจัยตอไปนี้
ปรางพร พงษประเสริฐ ( 2537 ) ศึกษา ความรูและทัศนคติในเรื่องเพศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนหญิงมีทัศนคติในเรือ่ งเพศดีกวานักเรียนชาย
ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ ( 2538 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทาง
เพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางเพศของ
นักเรียนกับแรงจูงใจทางสังคม ในดานเพศของนักเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับการไปเทีย่ วสถานเริงรมย การอานหนังสือเราอารมณทางเพศ
และการดูภาพยนตร
แทรกเราอารมณทางเพศ และเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศไมวาจะเปนการจับมือถือแขน การ
กอดจูบหรือรวมเพศในสัดสวนสูงกวาเพศหญิง นอกจากนี้คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมทางเพศ
สูงกวาอีกดวย
รวมทั้งเมื่อนําตัวแปรแรงจูงใจทางสังคมเขามาศึกษาในฐานะตัวแปรควบคุม
พบวา เพศของนักเรียนมีอทิ ธิพลตอระดับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นเพศ
ของนักเรียนมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศ
แตไมไดสงผลทางออมโดยผานตัว
แปรแรงจูงใจทางสังคม
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จรรยา ดวงแกว ( 2539 ) ศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เมื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางเพศของนักเรียนกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา เพศของนักเรียนมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละพฤติกรรมเสี่ยง พบวา เพศมีความสัมพันธทางสถิติกับการไป
เที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือกระตุน อารมณทางเพศ การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ
และการกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม
พิทยา จารุพูนผล และคณะ ( 2542 ) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายแหงหนึ่ง เขตอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชาย
มีเพศสัมพันธ รอยละ 21.2 อีกรอยละ 29.3 ไมขอตอบ โดยมีเพศสัมพันธอายุนอยกวา 16 ป
กับแฟนหรือเพื่อนสนิทเปนสวนใหญ นักเรียนหญิงรอยละ 5.0 ไมขอตอบ ทั้งนี้นักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย สวนใหญไมใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
อรอุษา จันทรวิรุจ ( 2544 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวา
เพศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาพบวา
นักเรียนเพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รอยละ 79.3 ในขณะทีน่ กั เรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศเพียงรอยละ 55.3
โดยพบวานักเรียนเพศชายมีแนวโนวที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
มากกวานักเรียนหญิง
จากงานวิจยั ทีก่ ลาวมาขางตน
สรุปไดวา เพศที่แตกตางกันของวัยรุนมี
ความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมทางเพศ และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตาง
กัน
7.2 ระดับชั้น
ระดับชั้นการศึกษานาจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรม
ตางๆของบุคคล ดังนั้นพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุน ในปจจุบัน นาจะมีความแตกตางกันตาม
ระดับชั้นปที่ศกึ ษา ดังงานวิจัยดังตอไปนี้
จรรยา ดวงแกว ( 2539 ) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับชั้นที่กําลังศึกษา
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
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ความสัมพันธระหวางระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู กับแตละตัวแปร พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบวา มี
ความสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .05 กับการไปเที่ยวสถานเริงรมย เทานั้น สวนตัวแปรอื่นๆ ไมพบ
ความสัมพันธ และพบวา นักเรียนที่เรียนอยูระดับสูงกวาไปเที่ยวสถานเริงรมย มากกวา
คือ
รอยละ 47.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบ รอยละ
38.7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปเที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 25.5 ตามลําดับ
อรอุษา จันทรวิรุจ ( 2544 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรมเสี่ยง
สูงถึงรอยละ 75.0 สวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบ รอยละ 63.4 นั่นคือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ออฟเฟอร ( Offer 1971 : 40-48, อางถึงใน สุรศักดิ์ เอื้อมเก็บ 2541 : 45 ) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศในหมูเ ด็กวัยรุน โดยวิธกี ารศึกษาระยะยาวจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักศึกษาระดับไฮสคูลชาย 73 คน หญิง 100 คน เริ่มตนทําการศึกษาตั้งแตกลุมยังเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 จนกระทั้งจบไฮสคูลและเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พบวา รอยละ 80 ของกลุมตัวอยาง
เห็นดวยวาการมีเพศสัมพันธกอนสมรสจะกระทําไดเมือ่ จบไฮสคูลแลว
เพราะเกรงวาจะมีการ
ตั้งครรภซึ่งเปนอุปสรรคในการศึกษา รอยละ 10 ของกลุมตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธเมื่อกําลังศึกษา
อยูในปลายปที่ 3 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 เมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในชั้นปที่ 1
และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 เมื่อศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยชัน้ ปที่ 3
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่แตกตางกัน
7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กวัยรุน
เปนสิ่งที่บงบอกไดวา
เด็กนักเรียนแตละคนมีการพัฒนาความรูท างการเรียนมากนอยแคไหน
และเปนสิ่งที่บงบอก
พฤติกรรมของเด็กวัยรุน ถาเด็กวัยรุนคนใดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ํา
สาเหตุอาจจะมา
จากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมอยูในกฎเกณฑของสังคม ซึ่งรวมพฤติกรรมทางเพศของ
เด็กวัยรุน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธดวย ดังงานวิจัยตอไปนี้
สุมาลี โพธิ์ทอง (2528 ) ศึกษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย
เพื่อปองกันโรคของนักเรียนชายเปรียบเทียบ ระหวางนักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวานักศึกษาที่มีความรูสูงหรือมีการรับรูตอผลดี
ผลเสียของการใชวิธีการปองกันกามโรค มีวิธีปองกันกามโรคสูงกวานักศึกษาที่มีความรูต่ํา
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2541) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่เกีย่ วของกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนไทยผลการศึกษาพบวา
ผลการเรียนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล
โดยกลุม ที่มีเกรดเฉลีย่ ต่ํากวา 2.50 จะมีพฤติกรรม
การดื่มมากกวากลุมที่มีเกรดเฉลี่ยมากกวา 2.50
ทวีวรรณ ชาลีเครือ (2542) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ การมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา
การหนีเรียน หรือการถูกพักการเรียน มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา
อรอุษา จันทรวิรุจ (2544) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือผลการเรียน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน คือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนอยกวา 2.0 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรอยละ 79.7 ในขณะทีน่ ักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูระหวาง 2.0 - 3.0 และมากกวา 3.0 พบ รอยละ 62.3 และ 59.3 ตามลําดับ
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
ผลการเรียนทีแ่ ตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
7.4 คาใชจายประจําเดือน
รายไดในแตละเดือนที่วยั รุนไดรับ มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
ในดานการ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล การที่วัยรุน มีรายไดมากพอ อาจทําใหวยั รุนนํารายได
ไปใชในทางฟุม เฟอยหรือมีการใชจายในทางที่ผิด เชน การใชสารเสพติด การเทีย่ วสถานบันเทิง
หรือสถานบริการตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน ดังงานวิจยั ตอไปนี้
วิมลรัตน จงเจริญ (2528) ศึกษาความรู ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการให
ความรูเรื่องเพศศึกษาของพอแมตอบุตรวัยรุน ผลการศึกษาพบวา ครอบครัวของมารดาที่มีรายได
สูง ( 10,000 บาท/เดือนและมากกวา ) มีการใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนดีกวา ครอบครัว
ของมารดาที่มีรายไดต่ํา ( ต่ํากวา 5,000 บาท และ 5,001-10,000 บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2538) ศึกษาปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา คาใชจายประจําเดือนที่ไดรบั กับแรงจูงใจ
ทางสังคมนั้น ปรากฎวามีความสัมพันธกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกับตัวแปรการไปเที่ยวสถาน
เริงรมยและการดูภาพยนตรแทรกเราอารมณทางเพศ
และในดานความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทางเพศ พบวา นักเรียนที่ไดรับคาใชจายประจําเดือนมากกวา จะเคยมีพฤติกรรมทางเพศในดาน
ตางๆ ในสัดสวนสูงกวา นักเรียนที่ไดรบั คาใชจายประจําเดือนนอยกวา นอกจากนี้ ยังมีระดับ
ของพฤติกรรมทางเพศหรือคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงกวาดวย และเมื่อนําเอาแรงจูงใจ
ทางสังคมมาเปนตัวแปรควบคุม ยังคงพบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจัยคาใชจา ยประจําเดือนของนักเรียนมีผลกระทบ โดยตรงตอ
พฤติกรรมทางเพศ ไมไดมีผลกระทบทางออมตอพฤติกรรมทางเพศโดยผานตัวแปรแรงจูงใจทาง
สังคม
จรรยา ดวงแกว (2539) ศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คาใชจายประจําเดือนที่
ไดรับ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พิจารณาความสัมพันธระหวางคาใชจายประจําเดือนที่ไดรับกับพฤติกรรมเสี่ยง
พบวา
มี
ความสัมพันธกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา การไปเที่ยวสถานเริงรมย และการดูภาพยนตกระตุน
อารมณทางเพศ สวนการอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ
การจับมือถือแขนกับคูรักหรือ
เพศตรงขาม และการกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม ไมพบความสัมพันธทางสถิติ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางคาใชจายประจําเดือนที่ไดรับกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา พบวา นักเรียนที่
ไดรับคาใชจายประจําเดือนมาก จะมีการดื่มสุราหรือของมึนเมามากกวา คือ พบวานักเรียนที่ไดรับ
คาใชจายประจําเดือนมากกวา 3,001 ดื่มสุราหรือของมึนเมา รอยละ 66.7 สวนนักเรียนทีไ่ ดรับ
คาใชจายประจําเดือนนอยกวา 1,000 บาท จะดื่มสุราเพียงรอยละ 43.6 เทานั้น เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ ระหวางคาใชจายประจําเดือนกับการไปเทีย่ วสถานเริงรมย พบวานักเรียนที่ไดรบั
คาใชจายสูงไปเที่ยวสถานเริงรมยสูงกวากลุมอื่น คือ รอยละ 57.1 ของนักเรียนที่ไดรับคาใชจา ย
ประจําเดือนมากกวาหรือเทากับ 3,001 และ รอยละ 21.8 ของนักเรียนที่ไดรับคาใชจายนอยกวา
1,001 บาท
อรอุษา จันทรวิรุจ (2544) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา
คาใชจายทีไ่ ดรับใน
การเรียน มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือนักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนสูง มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
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เสี่ยงทางเพศเพิ่มมากขึ้น โดยพบวา นักเรียนที่ไดรับคาใชจายในการเรียนมากกวา 50 บาทตอวัน มี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนทีไ่ ดรับคาใชจายในการเรียนระหวาง 41-50
บาทตอวัน และนอยกวาหรือเทากับ 40 บาทตอวัน
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวานักเรียนที่มคี าใชจายประจําเดือนทีแ่ ตกตาง
กันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน

7.5 สภาพครอบครัว
การที่บดิ ามารดาไดอยูพรอมหนากันยอมทําใหนกั เรียนวัยรุน รูสึกอบอุน และยัง
มีที่ปรึกษาที่ใกลตัว ทั้งยังทําใหบิดามารดาสามารถอบรมบุตรไดเปนอยางดี การที่บิดาหรือมารดา
หรือทั้งสองฝายจากไป
ยอมสงผลกระทบตามมาตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุน
โดยตรง ดังงานวิจยั ตอไปนี้
ศุภจรี วจีภวิ ัฒน (2533) ศึกษาความรู ทัศนคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและโรคเอดสในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา มีความสัมพันธกับประสบการณทางเพศ โดย
นักเรียนที่บิดามาราดาอยูดว ยกันมีประสบการณทางเพศต่ํากวานักเรียนที่บิดามารดาไมไดอยูด วยกัน
วิชาญ รุงอุทัย (2533) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพาณิชยการ จํานวน
358 ราย พบวาสถานภาพสมรสของบิดามารดาไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัญชลี คติอนุรักษ (2535) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
เอดสในนักศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธ
กับการมีเพศสัมพันธ โดยนักศึกษาที่บดิ ามารดาไมไดอยูดวยกัน คือ
บิดามารดาแยกกันหรือ
หยากันหรือเสียชีวิต มีเพศสัมพันธมากกวานักศึกษาที่บดิ ามารดาอยูดว ยกัน
ชุลีพร อินทรไพบูลย (2536)
ศึกษาคานิยมเกีย่ วกับพฤติกรรมในเรือ่ ง
เพศของ
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นักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวัยรุนอายุ 16-19 ป จํานวน
906 ราย พบวา นักเรียนวัยรุน ที่บิดามารดามีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกัน
คือ อยู
ดวยกัน แยกกันอยู หรือหยาขาดจากกัน บิดาหรือมารดา หรือทั้งสองฝายถึงแกกรรม มี
คานิยมเกีย่ วกับพฤติกรรมในเรื่องเพศไมแตกตางกัน
ยัง และคณะ (Young et al. 1981, อางถึงใน จุฬารัตน หาวหาญ
2539 : 39 ) ศึกษาผลของโครงสรางครอบครัวสองแบบ คือ ครอบครัวที่มีพอและแม และ
ครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคนเดียว ตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบอายุที่มเี พศสัมพันธครั้งแรก ความถี่ของการมีเพศสัมพันธและสถานะความ
บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ของวัยรุน พบวา ในวัยรุนชายครอบครัวพอแมสองคนสัมพันธกับการมี
เพศสัมพันธนอ ย และอายุที่มากขึ้นในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก
จากงานวิจัยทีก่ ลาวมาขางตนสรุปไดวา
สภาพครอบครัวของนักเรียนวัยรุนที่
แตกตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศ
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนที่แตกตางกัน
ฉะนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาทั้งหมดพฤติกรรม
การแสดงออกของวัยรุนในปจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษา พฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จากการศึกษาปจจัย
สวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และ
สภาพครอบครัว ในแตละลักษณะนัน้ มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออก พฤติกรรมทางเพศ รวมไป
ถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เปนตนวา พฤติกรรมทางเพศของชายนาจะแตกตางจาก
พฤติกรรมทางเพศของหญิง ระดับชั้นทีน่ ักเรียนศึกษาอาจทําใหนักเรียนเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
เพศแตกตางกัน ทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนาจะแตกตางกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจะเปนสิ่งทีบ่ งชี้ไดวานักเรียนคนไหนตัง้ ใจเรียน และนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ต่ํา
อาจจะใชเวลาวางนอกเหนือจากการเรียน ไปปฏิบัติพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได และ
นอกจากนี้สภาพครอบครัวของนักเรียน เปนสิ่งที่บอกไดวา นักเรียนอาศัยอยูในครอบครัวแบบใด
พฤติกรรมเสี่ยงแตกตางกันหรือไม ซึ่งขอมูลสวนบุคคลจะเปนขอมูลพืน้ ฐาน
ที่สามารถศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได และจากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ ในดานความรูเรือ่ ง
เพศศึกษา ถาวัยรุนไดรับความรูเรื่องเพศศึกษาในทางที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย การแสดงออก
พฤติกรรมทางเพศจะพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
สวนดานความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อน
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ตางเพศนั้น
เปนการศึกษาแนวคิด ทัศนคติ เกี่ยวกับขอบเขตความสัมพันธของวัยรุนกับเพื่อน
ตางเพศ ถาความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศไมอยูในขอบเขตที่เหมาะสมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ก็จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการแสดงออก และพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุนเชนเดียวกัน ดานความสัมพันธภายในครอบครัว ซึ่งเปนพื้นฐานทาง
สังคมที่จะสนับสนุนและขัดขวางความประพฤติที่ดีงาม ถาวัยรุนไดรบั ความรักและความเอาใจใส
จากครอบครัวดี
จะเปนการปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้
การศึกษาพฤติกรรมการคลอยตามกลุมเพื่อน เปนพฤติกรรมการอยูเปนกลุมของนักเรียนวัยรุน เมือ่
กลุมมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด
สมาชิกในกลุมก็จะคลอยตามและปฏิบัติในทิศทางนั้น
เชนเดียวกับการคลอยตามของกลุมวัยรุนในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้น การศึกษาขอมูลสวน
บุคคลและปจจัยเชิงสาเหตุทกี่ ลาวมาขางตน นาจะมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาและเปนการปองกันปญหาการมี
เพศสัมพันธกอ นวัยอันควรของวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย ( Conceptaul Framework)
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ระดับชัน้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาใชจายประจําเดือน
สภาพครอบครัว

ปจจัยดานความรู
1. ความรูเรื่องเพศศึกษา
ปจจัยดานจิตวิทยา
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคบเพื่อนตางเพศ
2. ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว
3. การคลอยตามกลุมเพื่อน

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
1. การใชสารเคมีกระตุนอารมณ
ทางเพศและการดื่มของมึนเมา
2. การเที่ยวสถานบันเทิงและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
3. การเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชนในลักษณะกระตุน
อารมณทางเพศ
4. การแตะตองสัมผัสระหวาง
ชายหญิงในเชิงชูสาว
5. การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
6. การแตงกายที่ลอแหลม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา ( Descriptive Research)
เพื่อ
ศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจยั
ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและการพัฒนาเครือ่ งมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอ มูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูใ นปการศึกษา
2545
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 9 แหง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดแก โรงเรียนบุรีรัมย
พิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม โรงเรียนพระครูพิทยาคม โรงเรียน
สองหองพิทยาคม โรงเรียนกนกศิลปพทิ ยาคม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โรงเรียนหนองตาด
พิทยาคม และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม มีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,597 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่กําลัง
ศึกษาอยูใ นชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2545 โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
( Multi-Stage Stratified Random Samping) มีขั้นตอนในการสุม
ดังตอไปนี้
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ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการคํานวนจากสูตร ยามาเน (
Yamane 1973 : 725, อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2540 : 71 ) ดังนี้
n = N
1+ Ne2
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของกลุมประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
แทนคาในสูตร n =
4,597
1+ 4,597 ( .05) 2
n =
369
คน
ดั้งนั้น การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 369 คน
ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling )
ตามสัดสวนประชากรและสุม นักเรียน ดวยวิธีการจับฉลาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน แบงตามระดับชั้นการ
ศึกษา เพศชายและเพศหญิง ตามรายชื่อโรงเรียนตอไปนี้ (1)โรงเรียนบุรรี ัมยพิทยาคม
(2)โรงเรียนภัทรบพิตร(3)โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม(4)โรงเรียนพระครูพิทยาคม(5)
โรงเรียนสองหองพิทยาคม(6) โรงเรียนกนกศิลปพิทยาคม (7)โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
(8)โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม และ(9)โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
จํานวนประชากร(คน)

ม.4

โรงเรียน

จํานวนกลุมตัวอยาง(คน)

ม.5

ม.6

รวม

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

1

250

376

2

124

112

28
8
99

3

87

124

100

112

5
6
7

63
8
13

50
34
12

38
25
25

22
5
12
4
11
3
15
1
38
17
14

38
8
11
2
99

4

14
9
75

32
6
13
6
62
13
7
75
42
27

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

1,8
53
707

20

30

10

9

2
3
8

14
8
57

7

10

8

51

62

637

8

9

1
2
6

1
8
1
0
9

3
1
9

634

2
6
1
1
5

51

338
143
100

5
1
1

4
4
1

3
3
2

1
2
3
2
1

5

74
17
9

1
1
6
5
2

6
2
1

27
17
8

70
8
9
รวม

12
15
672

14
18
852

10
20
72
9

16
22
84
3

8
25
71
5

6
19
78
6

66
119
4,5
97

1
1
54

1
2
70

1
2
6
0

1
2
6
9

1
2
5
8

1
1
6
4

6
10
36
9

2. ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ
2.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัว
2.1.2 ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา
2.1.3 ปจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบ
เพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพื่อน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประกอบไปดวย 6 ดาน
ไดแก การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา การเที่ยวสถานบันเทิงและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ
การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว การอยูก ับเพศตรงขามตามลําพัง และการแตงกาย
ที่ลอแหลม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม ซึ่งมีสวนประกอบที่สาํ คัญ
ของเนื้อหา 6 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัว เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ
จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา
เอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วของ และเนื้อหาหลักสูตรเพศศึกษา
ที่อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแบบทดสอบวัดความรู มีจาํ นวน 4 ตัวเลือก โดยมี
ตัวเลือกที่ถูกทีส่ ุดเพียงขอเดียว ประกอบดวยขอคําถามทัง้ หมด 22 ขอ แบบสอบถามมีทั้งหมด 4
ดาน คือ
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ดานชีววิทยา มีขอคําถาม 8 ขอ ( ขอ 2 , 3, 4, 5, 6, 7 ,21 และ 22 )
ดานจิตวิทยา มีขอคําถาม 5 ขอ ( ขอ 14,15,16,18, และ 20 )
ดานสังคม มีขอคําถาม 6 ขอ ( ขอ 1, 8, 9,13, 17 และ 19 )
ดานสุขวิทยา มีขอคําถาม 3 ขอ ( ขอ 10, 11 และ 12 )
เกณฑในการใหคะแนนแบบสอบถามความรูเรื่องเพศศึกษา ดังนี้
ตอบถูก ได 1 คะแนน
ตอบผิด ได 0 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายคะแนนของระดับความรูเกีย่ วกับเพศศึกษา
ซึ่งผูวิจัยใช
เกณฑการประเมินแบบอิงกลุม ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามแนวคิดของสมหวัง
พิธิยานุวฒ
ั น และอุษาวดี จันทรสนธิ ( 2537 : 46-47 ) โดยมีเกณฑดงั นี้
คะแนนเฉลี่ยต่าํ กวา ( X – 1SD) คะแนน มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับนอย
คะแนน ( X ± 1SD) คะแนน มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา ( X + 1SD) คะแนน มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับมาก
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ ผูวิจยั
สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
มีขอคําถาม ทั้งหมด 21 ขอ
ขอคําถามดานบวก ไดแก ขอ 3, 4, 5, 6 และ 16
ขอคําถามดานลบ ไดแก ขอ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20 และ 21
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) มี 5 ระดับคือ
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด
เห็นดวยคอนขางมาก
หมายถึง
ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามคอนขางมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เพียงครึ่งหนึ่ง
เห็นดวยเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบเพียงเล็กนอย
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของผูตอบเลย
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ดังนี้
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ขอความดานบวก ( คะแนน)

ขอความดานลบ

( คะแนน)
เห็นดวยอยางยิ่ง

ให

5

คะแนน

1

คะแนน
เห็นดวยคอนขางมาก

ให 4

คะแนน

2

คะแนน
เห็นดวยปานกลาง ให 3 คะแนน
เห็นดวยเล็กนอย
ให 2

3
คะแนน

คะแนน
4

คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ให

1

คะแนน

5

คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
จะใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบส ( Best 1981 : 179 -184)
ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ นระดับเห็นดวยนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ นระดับเห็นดวยเล็กนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ นระดับเห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ นระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ นระดับเห็นดวยมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสัมพันธภายในครอบครัว ( Family
Cohesion) เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวน
วรรณกรรม และศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วของ โดยขอคําถามเกี่ยวกับความผูกพันทางอารมณ (
Emotional bonding ) ขอบเขตความสัมพันธ ( Boundaries) และการใชเวลาอยู
รวมกัน (Time) ขอคําถามมีทั้งสิ้น 23 ขอ
ขอคําถามดานบวก ไดแก 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15,16,18,19,20,21และ23ขอคําถามดานลบ ไดแก 5, 6, 17 และ
22
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale ) มี 5 ระดับ
คือ
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เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด
เห็นดวยคอนขางมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของ
ผูตอบแบบสอบถามคอนขางมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกผูตอบ
แบบสอบถามเพียงครึ่งหนึ่ง
เห็นดวยเล็กนอย หมายถึง ขอความนัน้ ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามเพียงเล็กนอย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของ
ผูตอบแบบสอบถามเลย

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความสัมพันธภายในครอบครัว ดังนี้
ขอความดานบวก ( คะแนน)
ขอความดานลบ
( คะแนน )
เห็นดวยอยางยิ่ง
ให 5 คะแนน
1
คะแนน
เห็นดวยคอนขางมาก ให 4 คะแนน
2
คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ให 3 คะแนน
3
คะแนน
เห็นดวยเล็กนอย
ให 2 คะแนน
4
คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ให 1 คะแนน
5
คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม ความสัมพันธภายในครอบครัว (
Family Cohesion) ใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบส ( Best
1981 : 179-184 ) ดังนี้
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คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับปาน
กลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับมาก
ที่สุด
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมเพื่อน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ลักษณะการคลอยตามกลุมเพื่อนของวัยรุน
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
ทบทวน
วรรณกรรม และศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วของ โดยเนนเนื้อหาของขอคําถาม
ตามลักษณะ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 6 ดาน เปนลักษณะพฤติกรรมที่วัยรุนแสดงออก และ
ยอมรับถือปฏิบัติตามเปนแบบอยาง จํานวนขอคําถามมีทั้งหมด 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) 5
ระดับ คือ
เปนไปไดมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ
ผูตอบแบบสอบมากที่สุด
เปนไปได ไดมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ
ผูตอบแบบสอบถามมาก
เปนไปไดปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถามเพียงครึ่งหนึ่ง
เปนไปไดนอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของ
ผูตอบแบบสอบถามนอย
เปนไปไดนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติ
ของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามการคลอยตามกลุมเพื่อน ดังนี้
เปนไปไดมากที่สุด
ให
5 คะแนน
เปนไปไดมาก
ให
4 คะแนน
เปนไปได
ให
3 คะแนน
เปนไปไดนอย
ให
2 คะแนน
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เปนไปไดนอยที่สุด
ให
1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม การคลอยตามกลุมเพื่อน ใชเกณฑ
ในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบส ( Best 1981 : 179 -184) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนอยูในระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนอยูในระดับปาน
กลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนอยูในระดับมาก
ที่สุด
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ เอง จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และ
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของ โดยขอคําถามมีเนื้อหาเกีย่ วกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 6
ดาน คือ
1. การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของมึนเมา จํานวน 5 ขอ(ขอ
1-5)
2. การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ จํานวน 5 ขอ (ขอ
6-10 )
3. การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุน อารมณเพศ จํานวน 5 ขอ
(ขอ11- 16)
4. การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว จํานวน 5 ขอ ( ขอ
17- 20 )
5. การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง จํานวน 5 ขอ ( ขอ 21-26 )
6. การแตงกายที่ลอแหลม จํานวน 5 ขอ ( ขอ 27- 30 )
ดังนั้น จํานวนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ทั้งหมด 30
ขอซึ่งลักษณะขอคําถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา ( Rating scale) 5
ระดับ คือ
ปฏิบัติประจํา หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติมากกวาหรือเทากับ 7 ครั้ง/
เดือน
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ปฏิบัติเปนสวนมาก หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 5-6 ครั้ง/ เดือน
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 3-4
ครั้ง/เดือน
ปฏิบัติเปนสวนนอย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 1-2 ครั้ง/
เดือน
ไมเคยปฏิบัติ
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมไดปฏิบัติ
เกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ดังนี้
ปฏิบัติประจํา
ให 5
คะแนน
ปฏิบัติเปนสวนมาก
ให 4
คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง
ให 3
คะแนน
ปฏิบัติเปนสวนนอย
ให 2
คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ
ให 1
คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ใช
เกณฑในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบส ( Best 1981 : 179 -184) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
นอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
มาก
ที่สุด
4. การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้
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4.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หนังสือ ตํารา และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความรูเรื่องเพศศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนตางเพศ ความสัมพันธในครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพือ่ น เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
4.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity) ของ
แบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูทรงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ทาน ตรวจสอบ
4.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒไิ ปทดลองใช ( Try out ) กับกลุมที่มีลักษณะ
คลายกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยั จํานวน 30 คน
4.4 คาความเชื่อมั่น ( Reliability)
4.4.1 คาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามดานความรู
เรื่องเพศศึกษา โดยใชสูตร คูเดอร – ริชาดสัน ( Kuder-Richardson) สูตร KR 20
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123)
ดังนี้
r tt = n / n-1 ( 1- Σ pq / St 2 )
r tt
แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n
แทน จํานวนขอ
p
แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ
q
แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1- p
St 2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ขอคําถามความรูเรื่องเพศศึกษา มีจํานวน 22 ขอ ไดคาความ
เชื่อมั่น .70
4.4.2 คาความเชือ่ มั่น ( Reliability ) จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุม
เพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค
( Cronbach alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows
( Statistical Package for Social Science ) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม แตละดาน ดังนี้
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4.4.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ มีขอคําถามจํานวน
21 ขอ วิเคราะหคาความเชือ่ มั่นได .9215
4.4.2.2 ความสัมพันธภายในครอบครัว มีขอคําถามจํานวน
23 ขอ วิเคราะหคาความเชือ่ มั่นได .9358
4.4.2.3
การคลอยตามกลุมเพื่อน
มีขอคําถาม
จํานวน 15 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมัน่ ได .9312
4.4.2.4
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีขอ
คําถาม จํานวน 30 ขอ
วิเคราะหความเชื่อมั่นได .9606

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
โดยทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสง
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ตอผูอํานวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เมื่อไดรับการอนุญาตจากสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมยแลว ผูว ิจัยนํา
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ทั้ง 9 แหง เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงดําเนินการเก็บขอมูล
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาแตละแหง พรอม
หนังสือ
จากสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยเขาพบอาจารยประจําชั้นของกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือ และเลือก
เวลา
ที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยเขาพบและแนะนําตัวกับกลุมตัวอยาง
ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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4. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง อธิบายถึงวิธีตอบแบบสอบถาม อยาง
ละเอียด แลวเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามสิ่งที่ไมเขาใจ
จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง
โดยขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางตรวจสอบความครบถวนของ
แบบสอบถามดวยตนเองกอนสงคืน โดยใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม 45 นาที เมื่อกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลวผูวจิ ัยกลาวขอบคุณกลุมตัวอยางและอาจารยประจําชั้น
5. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาคิดคะแนนและวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป
6. การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
SPSS
for
Windows
( Statistical Package for Social Science ) โดยกําหนดความมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ และคิดอัตรารอยละ( % )
2. วิเคราะหคาระดับ ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตาง
เพศ
ความสัมพันธในครอบครัว
การคลอยตามกลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ โดยใชสถิติพรรณา การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ที่มี
ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน โดย
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One- way ANOVA ) และหากพบความ
แตกตางเปนรายคู โดยใชวธิ ีของ Scheffe’
และเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในกลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน โดยทดสอบคาที ( t- test )
4. วิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ไดแก
ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และการคลอยตามกลุมเพื่อน ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขา
สมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis )

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยั ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลทีไ่ ดจากการตอบ
แบบสอบถามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 369 คน มาวิเคราะหขอมูล
และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน
มี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ปจจัย
ดานจิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
การคลอยตามกลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย
ตอนที่ 3
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนก
ตาม ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และ
สภาพครอบครัวที่แตกตางกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหตวั แปร ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา
ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพื่อน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูวิจัยใชสัญญลักษณ ในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนีค้ ือ
Y
หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
X1
หมายถึง ความรูเรื่องเพศศึกษา
X2
หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
X3
หมายถึง ความสัมพันธภายในครอบครัว
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X4
n
X
S.D.
t
F
r
df
SS

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การคลอยตามกลุมเพื่อน
จํานวนของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย ( Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t- distribution
คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F -distribution
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
องศาอิสระ ( Degree of freedom)
ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน ( Sum of

Square)
MS
หมายถึง คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square )
R
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( Multiple R )
R2
หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square )
Adj R2
หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว( Adjusted
R Square )
b
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย ( Regression
Coefficients)
Beta
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
(Standardized Regression Coefficients )
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย ( Standard
Error of the Estimate )
Constant( a ) หมายถึง คาคงที่
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ที่ตอบ
การวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบสอบถาม จํานวน 369 คน จําแนกตาม เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจาย
ประจําเดือน และสภาพครอบครัว โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
รวม
ระดับชั้น
1. มัธยมศึกษาปที่ 4
2. มัธยมศึกษาปที่ 5
3. มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นอยกวาหรือเทากับ 2.00
2. 2.01-3.00
3. 3.01-4.00
รวม
คาใชจายประจําเดือน
1. นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท/เดือน
2. 1,001-2,000
บาท/เดือน
3. 2,001- 3,000
บาท/เดือน
4. 3,001- 4,000
บาท/เดือน
5. มากกวา 4,000
บาท/เดือน
รวม
สภาพครอบครัว
1. บิดามารดาอยูด วยกัน
2. บิดามารดาแยกกัน /หยารางกัน
3. บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต

จํานวน

รอยละ

171
198

46.3
53.7

369

100.0

123
125
121

33.3
33.9
32.8

369

100.0

158
186
25

42.8
50.4
6.8

369

100.0

176
125
48
12
8

47.7
33.9
13.0
3.3
2.2

369

100.0

314
36
19

85.1
9.8
5.1
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รวม

369

100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 53.7 สวน
ระดับชั้น พบวาสวนใหญเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
33.9 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระหวาง
2.01 –3.00 จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 50.4 สําหรับคาใชจายประจําเดือนที่นักเรียนไดรบั
นักเรียนสวนใหญไดรับคาใชจายประจําเดือน นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท/เดือน จํานวน
176 คน คิดเปนรอยละ 47.7 และสภาพครอบครัวของนักเรียนสวนใหญ บิดามารดาอยูดว ยกัน
มีจํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 85.1
เนื่องจากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาใชจายประจําเดือนของกลุมตัวอยางที่
รวบรวมไดบางกลุม มีจํานวนนักเรียนนอยเกินไป ทําใหจํานวนกลุมตัวอยางแตกตางกันมาก ผูวิจยั
จึงจัดกลุมใหม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคาใชจายประจําเดือน
ขอมูลสวนบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นอยกวาหรือเทากับ 2.00
2. 2.01-4.00
รวม
คาใชจายประจําเดือน
1. นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท/เดือน
2. 1,001-2,000 บาท/เดือน
3. มากกวา 2,000 บาท/เดือน
รวม

จํานวน

รอยละ

158
211

42.8
57.2

369

100.0

176
125
68

47.7
33.9
18.4

369

100.0
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จากตารางที่ 4
ผูวิจัยไดรวบรวมนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
2.01- 4.00 จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 57.2 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาหรือ
เทากับ 2.00 จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 42.8 สําหรับคาใชจายประจําเดือนทีน่ ักเรียนไดรับ
พบวา
นักเรียนสวนใหญมีรายไดนอ ยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 176 คน
คิดเปนรอยละ 47.7 รองลงมามีรายไดระหวาง 1,000- 2,000 บาท/เดือน จํานวน 125 คิดเปน
รอยละ 33.9 และมีรายได มากกวา 2,000 บาท/เดือน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 18.4
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ปจจัยดานจิตวิทยา
ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตาม
กลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
การวิเคราะหระดับปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรือ่ งเพศศึกษา ปจจัยทางจิตวิทยา
ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตาม
กลุมเพื่อน
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และคาระดับของ ความรูเรื่อง
เพศศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย
ระดับความรูเรื่อง
เพศศึกษา
ระดับนอย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
รวม

คาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D.)
นอยกวา 9.4351 , 3.4104
ตั้งแต 9.4351-16.2559 , 3.4104
มากกวา 16.2559, 3.4104
X
S.D
12.8455
3.4104

จํานวน
(คน)
59
98
212
369

รอยละ
(%)
16.0
26.6
57.5
100.0
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จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย สวนใหญมีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับมาก จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.5
รองลงมา มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูใ นระดับปานกลาง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 26.6 และ
มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับนอย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และคาระดับของ ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตาม
กลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

( X

( S.D.)

คาระดับ

3.7753
3.7830
2.1911
1.7712
1.6791

.7610
.6532
.8149
.6810
.8147

มาก
มาก
นอย
นอย
นอย

1.7068

.8477

2.1807

.7426

)
1.
2.
3.
4.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว
การคลอยตามกลุมเพื่อน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
4.1 การใชสารเคมีกระตุนอารมณทาง
เพศและการดืม่ ของมึนเมา
4.2 การเที่ยวสถานบันเทิงและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
4.3 การเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชนในลักษณะกระตุน อารมณ
ทางเพศ
4.4 การแตะตองสัมผัสระหวางชาย
หญิงในเชิงชูสาว
4.5 การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
4.6 การแตงกายทีล่ อแหลม

นอย
นอย

1.7270
1.6296
1.6091

.9177
.7745
.8296

นอย
นอย
นอย

จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ และความสัมพันธภายในครอบครัว
อยูในระดับมาก ( X = 3.7753 , X = 3.7830 ตามลําดับ ) สวนการคลอยตามกลุม

85

เพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย ( X = 2.1911 , X =
1.7712 ตามลําดับ )

ตอนที่ 3
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพ
ครอบครัว ที่แตกตางกัน
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเพศ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน โดยใชการ
ทดสอบ
t- test ดังรายละเอียดในตาราง 7 และตารางที่ 8
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ที่มีเพศแตกตางกัน
เพศ
X
นักเรียนชาย ( n = 171 )
2.0285
นักเรียนหญิง ( n = 198 )
1.5490
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

S.D.
.8126
.4352

t
6.908***

จากตารางที่ 7 พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนชาย มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ มากกวานักเรียนหญิง ( X = 2.0285 , X = 1.5490 ตามลําดับ )
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ทีม่ ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
แตกตางกัน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
X
นอยกวาหรือเทากับ 2.00
1.9574
2.01-4.00
1.6318
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

S.D.
.7597
.5793

t
4.497***

จากตารางที่ 8 พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00 ( X = 1.9574 )
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2.01-4.00 ( X = 1.6318 )
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ที่มี ระดับชั้น คาใชจายประจําเดือน
และสภาพครอบครัว ที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’ )ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม ระดับชั้น
ที่แตกตางกัน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
366

SS
.337
170.322

368

170.659

MS
.169
.465

F
.362

จากตารางที่ 9 พบวา นักเรียนที่อยูใ นระดับชั้น ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม คาใชจาย
ประจําเดือนที่แตกตางกัน
df
แหลงความแปรปรวน
2
ระหวางกลุม
366
ภายในกลุม
368
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
2.904
167.755

MS
1.452
.458

F
3.168
*

170.659

จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’ ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศ
สัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย
เปนรายคู ของคาใชจายประจําเดือน ดวยวิธี เชฟเฟ ( Scheffe’ )

คาใชจายประจําเดือน

นอยกวาหรือเทากับ
1,000 บาท/เดือน
( X = 1.6869 )

นอยกวาหรือเทากับ
1,000 บาท/เดือน
( X = 1.6869
)
-

มากกวา 2,000
บาท/เดือน
(X =
1.7779 )

.09101

-

1,001 –2,000
บาท/เดือน
(X =
1.8861 )
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มากกวา 2,000 บาท/
.1992*
เดือน
( X = 1.7779 )
1,001 –2,000
บาท/เดือน
( X = 1.8861 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-.1082
-

จากตารางที่ 11 พบวา นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนระหวาง 1,0012,000 บาทตอเดือน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา นักเรียนที่มีคาใชจาย
ประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาทตอเดือน ( X = 1.8861, X = 1.6869
ตามลําดับ ) สวนคูอื่นๆไมแตกตางกัน
ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย จําแนกตาม สภาพ
ครอบครัวที่
แตกตางกัน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
366

SS
1.763
168.896

368

170.659

MS
.881
.461

F
1.915

จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนที่อยูใ นสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ปจจัยดาน
จิตวิทยา ไดแก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และการคลอยตามกลุมเพื่อน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise
Multiple Regression Analysis )
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4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางความรูเรื่องเพศศึกษา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน
และ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 และตารางที่ 14

ตารางที่ 13 การวิเคราะหสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวาง ความรูเรือ่ งเพศศึกษา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตาม
กลุมเพื่อน และ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ตัวแปร

Y
X1
X2
X3
X4

พฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมี
เพศสัมพันธ
(Y)

ความรูเรื่อง
เพศศึกษา
( X1 )

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคบ
เพื่อนตางเพศ
(X2)

ความสัมพันธ
ภายใน
ครอบครัว
( X3 )

1.000
1.000
-.254**
1.000
.396**
-.586**
1.000
.248**
.110*
-.275**
-.153**
-.761**
-.285**
.715**
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การคลอยตาม
กลุมเพื่อน
( X4 )

1.000

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ( r = -.254 , r = -.586 , r = -.275 ตามลําดับ ) โดยการคลอยตามกลุมเพื่อนกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ( r = .715 )
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ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ และความสัมพันธภายในครอบครัว มีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ ( r = .396 , r = .110 ตามลําดับ ) และ
ความรูเรื่องเพศศึกษากับการคลอยตามกลุมเพื่อนมีความสัมพันธกันทางลบ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ( r = - .285 )
สวนความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ กับความสัมพันธภายในครอบครัว
มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .248 ) และมี
ความสัมพันธทางลบกับการคลอยตามกลุมเพื่อน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .761 )
สําหรับความสัมพันธภายในครอบครัว กับการคลอยตามกลุมเพื่อน มีความสัมพันธกัน
ทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = - .153 )
4.2 การวิเคราะหตัวแปรไดแก ความรูเ รื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพื่อน เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหตวั แปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ การทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมยโดยวิธกี ารวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis )
R2 Adj R2 R Square
ลําดับที่ของตัวแปร
R
b
Beta
ที่ไดรับคัดเลือก
change
1. การคลอยตาม
.715 .512
.510
.512
.576
.689
กลุมเพื่อน ( X4 )
2. ความสัมพันธ
.735 .540
.537
.028
-.177
-.170
ภายในครอบครัว ( X3)
Constant ( a ) = 1.178
S.E. = .4632
F = 214.689 ***
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

t
19.217 ***
-4.730 ***
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จากตารางที่ 14 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานาย พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ไดแก การคลอยตามกลุมเพื่อน ( X4 ) และความสัมพันธภายในครอบครัว ( X3 )
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย โดยที่การคลอยตามกลุมเพื่อน ( X4 ) ไดรับการคัดเลือกเขาสู
สมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายไดรอยละ 51.2 มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเทากับ .576
และคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน เทากับ .689 สวนความสัมพันธภายในครอบครัว( X3 )
ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเทากับ -.177 และคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐานเทากับ -.170 โดยตัวแปรทั้งสองตัว สามารถรวมกันทํานาย พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ไดรอยละ 54 และสมการทีไ่ ดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรทีน่ ําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดงั นี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.178 + .576 ( X4 ) - .177 ( X3 )
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .689 ( X4 ) - .170 ( X3 )

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง
การศึกษาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) ระดับความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 2)
เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเมื่อจําแนกตามลักษณะ
ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจาย
ประจําเดือน
และสภาพครอบครัว
3) ศึกษาปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่อง
เพศศึกษา และปจจัยทางดานจิตวิทยา
ไดแก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว การคลอยตามกลุมเพือ่ น ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สมมติฐานการวิจัย ไดแก 1)นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธแตกตางกัน 2) นักเรียนที่อยูใ นระดับชั้นทีแ่ ตกตางกัน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธแตกตางกัน 3)นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธแตกตางกัน 4) นักเรียนทีไ่ ดรับคาใชจายประจําเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 5) นักเรียนที่อยูใ นสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน 6) ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา และปจจัยดาน
จิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การ
คลอยตามกลุมเพื่อน เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2545 จํานวน 9 โรงเรียน มีจํานวน
นักเรียนรวมทัง้ หมด 4,597 คน สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีหลายขั้นตอน ( Multi-Stage Stratified
Random Samping) จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 369 คน
โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล
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ทางสถิติโดยใช
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบ ( t- test)
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
โดยการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis ) เพื่อหาตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอ มูลสามารถสรุป ผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. จากการวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 369 คน โดยนักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 198 คน
คิดเปนรอยละ 53.7 สวนระดับชั้นของการศึกษา นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 33.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนสวนใหญมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 2.01-3.00 จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 50.4 คาใชจา ย
ประจําเดือน
นักเรียนสวนใหญไดรับคาใชจายประจําเดือนอยูร ะหวาง นอยกวาหรือเทากับ
1,000 บาท/เดือน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 47.7
และสภาพครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญ บิดามารดาอยูดว ยกัน มีจํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 85.1
2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความรูเรื่องเพศศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และการคลอยตาม
กลุมเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา
2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
อยูในระดับนอย ( X = 1.7712 )
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 12.8455 ) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ และความสัมพันธภายใน
ครอบครัวอยูในระดับมาก ( X = 3.753 , X = 3.7830 ตามลําดับ ) สําหรับการคลอยตามกลุมเพื่อน
อยูในระดับนอย ( X = 2.1911 )
3. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ที่มีเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้น คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน ปรากฎผลดังนี้
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3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย จําแนกตาม เพศ พบวา
นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนชาย มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียน
หญิง ( X = 2.0285 , X = 1.5490 ตามลําดับ)
3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธที่แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนอยกวา หรือเทากับ 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา นักเรียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2.01 – 4.00 ( X = 1.9574 , X = 1.6318 ตามลําดับ)
3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม ระดับชั้นที่
แตกตางกัน พบวา นักเรียนที่อยูในระดับชั้นที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่
ไมแตกตางกัน
3.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย จําแนกตาม คาใชจาย
ประจําเดือน พบวา นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีคาใชจา ย
ประจําเดือน ระหวาง 1,000- 2,000 บาทตอเดือน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา
นักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาทตอเดือน
( X = 1.8861 , X =
1.6869 ตามลําดับ) สวนคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
จําแนกตามสภาพ
ครอบครัวที่แตกตางกัน พบวา นักเรียนที่อยูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน
4. การวิเคราะหตวั แปร ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพื่อน ทีส่ ามารถทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อน และความสัมพันธภายในครอบครัว เปนตัวแปรที่
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เขาสูสมการการถดถอย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ไดรอยละ
54 สามารถเขียนสมการไดวา Y = 1.178 + .576 ( X4 ) - .177 ( X3 ) และสมการที่ไดจาก
การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ มีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ความรูเรื่องเพศศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และการคลอยตาม
กลุมเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
นักเรียนเหลานี้เรียนอยูในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนรัฐบาล มีกฎระเบียบ
ขอบังคับอยางเขมงวด และนักเรียนสวนใหญ มีเปาหมายทางการศึกษาที่ชัดเจนในระดับอุดมศึกษา
มีความประพฤติและปฎิบัตใิ นทางที่เหมาะสมมากกวา และในดานครอบครัวนักเรียนสวนใหญ
อาศัยอยูกับพอแมและผูปกครอง ซึ่งเปนสถาบันแรกที่ใหการเลี้ยงดู ชวยเหลือ
ใหความรัก
ความอบอุน มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย เปนการวางรากฐาน
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุน จึงทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย
ซึ่งสอดคลองการศึกษาของ จรรยา ดวงแกว ( 2539 : 64 ) พบวา นักเรียนสวนใหญ มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ ไดแก การดื่มสุราหรือของมึนเมา การไปเที่ยวสถานเริงรมย การอานหนังสือกระตุน
อารมณทางเพศ การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ การจับมือถือแขนกับคูรักหรือเพศตรงขาม
การกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม อยูในระดับนอยทีส่ ุด ถึงแมวา นักเรียนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับนอย แตก็เปนเรื่องที่นา เปนหวงอยางยิ่งเพราะสังคมในปจจุบนั ได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆดาน โดยเฉพาะความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การนําเสนอสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ วิดีทัศน อินเตอรเนต การรับเอา
วัฒนธรรมจากประเทศญี่ปนุ อารยธรรมตะวันตกเขามา ทําใหวยั รุนบางกลุมเกิดการเรียนรูเรื่องเพศ
อยางอิสระ โดยวัยรุนหนุมสาวทั้งสองเพศมีเสรีภาพในการคบคาสมาคมกันมากขึ้น เชน การเที่ยว
กับเพื่อนตางเพศ การถูกเนื้อตองตัวระหวางเพื่อนตางเพศ บางครั้งมีการโอบกอดในที่สาธารณะ
การดูภาพยนตรโป หนังสือลามกที่มีรูปภาพ หรือขอเขียนที่มีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดอารมณ
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ทางเพศ มีการใชสารเคมีหรือดื่มสุราเพื่อกระตุนอารมณทางเพศ มีการออกเที่ยวในเวลากลางคืน
ตามสถานบันเทิงตางๆ รวมไปถึงการแตงกายตามแฟชั่นที่นยิ มเนนสัดสวน และเปดเผยเนื้อตัว
มากขึ้น และหากพิจารณารายดานพบวา
ดานการใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศ และการดื่มของมึนเมา มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับนอย( X =1.6791) แสดงวา นักเรียนสวนใหญนั้นอยูก ับครอบครัวที่
ไดรับการเอาใจใสดี พอแมและผูปกครอง อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของการใช
สารเคมีและการดื่มของมึนเมาที่สงผลตอรางกาย และอาจสงผลกระทบตอผลการเรียน ฉะนัน้
นักเรียนสวนใหญจึงไมปฏิบตั ิกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ยังพบวา แมขอคําถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดก็ยงั มีคะแนนเฉลี่ยในระดับนอยเชนเดียวกัน ดังขอคําถามวา “ขาพเจาดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรงขามในชวง 1 เดือนที่ผานมา” และ “ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรงขามเพื่อระบายความเครียดหรือมีเรื่องกังวลใจ” ( X = 1.99 , X= 1.87
ตามลําดับ)( ดูรายละเอียดภาคผนวก ค หนา 159) เปนตน แมจะมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับนอย แต
ผูที่เกี่ยวของก็ตองใหความสนใจเพราะ วัยรุนเปนชวงวัยที่อยากรูอยากลองโดยธรรมชาติอยูแลว
เมื่อถูกเพื่อนชักชวน ก็อาจทําใหอยากทดลองดื่ม ประกอบกับในปจจุบันมีการโฆษณาเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอลทางสื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพอยางเปดเผย และผลิตภัณฑมกี ารพัฒนาทั้ง
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถหาซื้อไดงาย อีกทั้งยังมีสารเคมีชนิดอื่น เชน บุหรี่ ยาอี หรือยา
เลิฟ ในขณะนีก้ ําลังเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนบางกลุม โดยเฉพาะยาอี ถาเสพเขาไป ผลคือผู
เสพลดความละอายตอเพศตรงขาม ปญหาใหญที่ตามมาคือ รอยละ 90 ของชายหญิงเมื่อเมายาไดที่
แลวจะมีเพศสัมพันธเกิดขึ้น(สมประสงค พระสุจันทรทพิ ย 2544 : 5 )
ดานการเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ
กลุมตัวอยางมี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับนอย ( X = 1.7068 ) ทั้งนี้แสดงวา นักเรียนสวนใหญไมไปเทีย่ ว
ในสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ เพราะไดรับความรักความเอาใจใสจากครอบครัวดี
อยูแลว และการไปเที่ยวในสถานที่แหงนัน้ จําเปนตองใชเงินเปนจํานวนมาก ประกอบกับรายได
ของนักเรียนทีไ่ ดรับแตละเดือนมีไมมากนัก ฉะนั้นนักเรียนสวนใหญจึงไมปฏิบัติกัน แมพิจารณา
ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในรายขอก็ยังพบวาอยูใ นระดับนอยเชนเดียวกัน ดังขอคําถามที่
ถามวา “ขาพเจาและเพศตรงขามมักชวนกันไปคอฟฟชอฟ คาราโอเกะ” และขอความที่วา “ขาพเจา
และเพศตรงขาม ชอบไปดูภาพยนตร รอบค่ํา หรือรอบดึก”
( X = 1.85,X = 1.79
ตามลําดับ)( ดูรายละเอียดภาคผนวก ค หนา 159) แมคําตอบของวัยรุน กลุมนี้จะไปเที่ยวในสถาน
บันเทิงอยูในระดับนอย แตผูที่เกี่ยวของก็ตองใสใจ เนือ่ งจากปจจุบนั สถานบันเทิงมีจํานวนมาก มี
การโฆษณาผานสื่อมวลชนตางๆอยางเปดเผย
นอกจากนี้ในสถานบันเทิงยังเพิม่ เวลาในการเปด
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บริการ เพื่อใหบริการมากขึน้ แมกระทั้งในเวลากลางวัน และโรงเรียนกับสถานบันเทิงตั้งอยูไ ม
ไกลกัน
ทําใหนักเรียนกลุมนี้มีโอกาสเที่ยวสถานบริการมากกวาเวลาปกติ
แมปจ จุบัน
กระทรวงมหาดไทย ไดกาํ หนดการแบงเขตของสถานบริการและแหลงบันเทิงตางๆ เพื่อใหเปน
ประโยชนในการรักษาความสงบ และเปนผลดีตอผูใชบริการในสถานบันเทิง แตกย็ ังทําใหไมทั่วถึง
ซึ่งสถานบันเทิงหรือสถานที่พักผอนหยอนใจที่กลาวมา
อาจทําใหนักเรียนไดรบั ประสบการณ
ความรูที่ไมถูกตอง และเห็นตัวอยางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
และแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมสมควรได
ดานการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ
โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมอยูในระดับนอย ( X = 2.1807) อาจเปนเพราะวา นักเรียนสวน
ใหญไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว และจากโรงเรียนในเรื่องการรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
ในเรื่องเพศทีถ่ ูกตอง สามารถวิเคราะหและแยกแยะวาสื่อที่นําเสนอนั้นมีผลดีและผลเสียตอตัวเขา
อยางไร และการที่นักเรียนเรียนอยูใ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญแลวจะใชเวลาวางใน
การอานหนังสือและเรียนเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบในระดับอุดมศึกษา ฉะนั้นพฤติกรรมโดยรวมจึง
อยูในระดับนอย ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ นุชนารถ (2531 : 51 ) กลุมตัวอยาง
เคยดูภาพยนตรโป รอยละ 35.5 และการศึกษาของ สรอยวลัย สุขดา ( 2543 : 67 ) พบวา กลุม
ตัวอยาง ใชสื่อกระตุนอารมณทางเพศ รอยละ 52.9 เปนตน แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดนั้นอยูใ นระดับปานกลาง ดังขอคําถามวา “การดูภาพยนตร ละคร
โทรทัศน หรือละครวิทยุทมี่ ีเรื่องราวเกีย่ วกับการไดเสียกันของชายและหญิง” และ “การอาน
คอลัมนตอบปญหาเรื่องการรวมเพศจากหนังสือพิมพหรือนิตยสารตางๆ” ( X = 2.84 , X = 2.61
ตามลําดับ) ( ดูรายละเอียดภาคผนวก ค หนา 160) ดังนั้นจะเห็นไดวาสื่อมวลชนตางๆ ถามีการ
นําเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับเรื่องเพศในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศมากกวานําเสนอในลักษณะ
วิชาการแลว
ทําให
นักเรียนบางกลุมซึ่งเปนสวนนอย สามารถรับขาวสารในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศจากสื่อ
มวลชลไดงาย ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงาย
ดานการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับพฤติกรรมโดยรวมอยูใ นระดับนอย ( X = 1.7270 ) ฉะนั้น การที่พฤติกรรมโดยรวมอยูใน
ระดับนอย แสดงวา เด็กนักเรียนสวนใหญไดรับการดูแล เอาใจใสจากพอแมและผูปกครองในดาน
การคบเพื่อนตางเพศเปนอยางดี จึงใชเวลาวางสวนใหญไปกับเรื่องการเรียน และการเตรียมตัวสอบ
ในระดับอุดมศึกษา มากกวาการเที่ยวเตรกับเพศตรงขาม
ฉะนัน้ พฤติกรรมการแตะตองสัมผัส
ชายหญิงในเชิงชูสาวจึงอยูใ นระดับนอย
และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
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พฤติกรรมในรายขอยังอยูใ นระดับนอยเชนเดียวกัน ดังขอคําถามวา “ขาพเจาไดรับการโอบกอดจาก
เพศตรงขาม” ( X = 1.89) (ดูรายละเอียดภาคผนวก ค หนา 160 )
แตกย็ ังมีนักเรียนสวนนอยมี
พฤติกรรมการแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และการไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมตางชาติในเรื่องเพศ เชน มีการแสดงออก
ความรักกันอยางเปดเผย เมือ่ มีโอกาสอยูดว ยกันตามลําพัง ความใกลชดิ และความเสนหา ซึ่งกัน
และกัน ทําใหวยั รุนกลุมนีแ้ สดงความเปนเจาของดวยการสัมผัสรางกายของเพศตรงขาม เชน การ
จับมือถือแขน การกอดจูบ การโอบกอดเปนเรื่องธรรมดา กระทั่งอาจมีการเลาโลมกันจนถึงขั้นการ
มีเพศสัมพันธเกิดขึ้นได
ดานการอยูก ับเพศตรงขามตามลําพัง พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมโดยรวม
อยูในระดับนอย ( X = 1.6296 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือขอคําถาม
วา “นักเรียนและเพศตรงขามมักจะนั่งมอเตอรไซคไปดวยกันตามลําพัง” (X=2.17) (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ค หนา 160) โดยพฤติกรรมในรายขออยูในระดับนอยเชนเดียวกันฉะนัน้ การที่พฤติกรรม
โดยรวมอยูในระดับนอย แสดงวา เด็กนักเรียนสวนใหญนั้นไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
ในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศเปนอยางดี เพราะเด็กนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการคบเพือ่ น
ตางเพศนั้นตองอยูในขอบเขตของวัฒนธรรมไทย ฉะนัน้ สวนใหญจงึ มีพฤติกรรมในการคบเพื่อน
ตางเพศในทางที่เหมาะสม สงผลตอพฤติกรรมการอยูกบั เพศตรงขามตามลําพังอยูในระดับนอย
ดานการแตงกายที่ลอแหลม พฤติกรรมโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
นอย ( X = 1.6091 ) แสดงวา เด็กนักเรียนสวนใหญในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ยังไม
เปนไปตามแฟชั่นตามวัฒนธรรมตางชาติที่เขามามีบทบาทในสังคมโดยมากนัก เพราะสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยยังมีความเปนชนบทอยู
จึงทําใหพฤติกรรมการแตงกายของวัยรุน
สวนใหญอยูในลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม
แมโดยทัว่ ไปลักษณะการแตงกายของวัยรุน
ตามปกติจะมีรปู แบบการแตงกายที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน สวมเสื้อตัวเล็กเขารูป เสื้อรัดรูป เอว
ลอย กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น และความนิยมของเด็กวัยรุนหญิงทุกวันนี้ มักจะมีการแตงกาย
ตามแฟชั่นดวยเสื้อผาที่เปดเผยเนื้อตัวมากกวาเดิม เชน เสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยว เสื้อผาบางๆ เปน
ตน แตเด็กวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยก็ยังยึดรูปแบบการแตงกายที่ถูกตองและ
เหมาะสม
1.2 ผลการวิเคราะหระดับความรูเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย อยูในระดับปานกลาง ( X = 12.8455 ) ทั้งนี้เพราะวา
สังคมไทยยังมีคานิยมในเรื่องเพศเปนเรื่องที่ควรปดบัง ไมควรนํามาเปดเผย คนสวนมากจึงเขาใจวา
การใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกเด็ก คือการแนะนําใหเด็กมีความสัมพันธทางเพศ อาจมองเลยไปวา
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เพศศึกษาก็ไมแตกตางจากหนังสือ แม็กกาซีน ภาพยนตรตางๆที่ยั่วยุกามารมณ
โดยเฉพาะใน
โรงเรียน แตในความเปนจริงการสอนเพศศึกษาแกเด็กวัยรุนสามารถหยิบยกตอนใดตอนหนึ่งของ
เนื้อหาสาระ ใหเหมาะสมกับวัยของบุคคลแตละคนได เนื่องจากความรูเรื่องเพศศึกษาเปนสิ่งที่
จําเปน เปนการปองกันมิใหบุคคลมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง แมวาจะไมไดเปนการปองกัน
อยางสมบูรณ แตก็เชื่อวา เปนวิธีหนึ่งในการลดปญหาที่เกี่ยวกับทางเพศ และลดพฤติกรรมทางเพศ
ที่ผิดๆลงได ฉะนั้น ครอบครัวเปนสถาบันแรก ที่มีหนาที่และรับผิดชอบที่จะใหความรูที่ถูกตอง
แกเด็ก โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรมีสวนในการทําหนาที่เชนเดียวกัน ดังนั้นครูอาจารย
ควรไดรับการฝกฝนในการสอนเรื่องเพศดวย สื่อมวลชน เชน หนังสือ ภาพยนตร อินเตอรเนต
โทรทัศน วิทยุ ควรใหความรูในเรื่องเพศที่ถูกตอง เหมาะสม เพราะถาสังคมปดบัง ไมใหความรู
ความเขาใจในเรื่องเพศ ทําใหนกั เรียนเกิดทัศนคติที่ไมถูกตอง และปรับตัวในเรือ่ งเพศไดไมดี
เชน การมีพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบตางๆ อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรได
1.3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับมาก ( X = 3.753 )
เชน การรูจักกับเพศตรงขามนั้นตองอยูภ ายใตการดูแลของผูปกครอง และเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อยูในวัยทีก่ ําลังเขาสูวัยผูใหญ เริ่มมีความคิดเห็นทีพ่ ัฒนาไปในแนวทางที่ถูกตองตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
จึงทําใหความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุนอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “การนัดเที่ยวครั้งแรก
กับเพื่อนชาย ผูหญิงควรชวนเพื่อนไปดวย และหญิงสาวควรขออนุญาตผูปกครองกอนออกไป
เที่ยวกับเพื่อนชาย” ( X = 4.37, X= 4.36 ตามลําดับ) (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ค หนา 153)และ
ขอคําถามที่มีคะแนนต่ําสุด ไดแก “การมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามกอนแตงงานไมใชเปนสิ่ง
เสียหาย และการกอดจูบเปนการแสดงความรัก ความไวใจซึ่งกันและกัน” ( X = 1.83, X = 1.95
ตามลําดับ)(ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ค หนา 154 ) เปนตน แสดงวา วัยรุน ในกลุมนี้ยังให
ความสําคัญตอการปฏิบัติตนอยูในกรอบของประเพณีไทยอยู
1.4 ผลการวิเคราะหคะแนนความสัมพันธภายในครอบครัว ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย อยูใ นระดับมาก ( X = 3.7830 ) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ เด็กนักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว มีความใกลชิดกับครอบครัว ดังจะเห็น
ไดจาก ขอคําถามวา “ผูปกครองแสดงความดีใจและชื่นชมเมื่อขาพเจาทําสิ่งใดไดสําเร็จ” และ
“ผูปกครองใหโอกาสขาพเจาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง”( X = 4.22, X = 4.21
ตามลําดับ) )(ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ค หนา 155 ) ซึ่งครอบครัวที่ใหความรักความอบอุนยอม
สงผลตอจิตใจ และพฤติกรรมดานตางๆของเด็กใหเปนไปในแนวทางที่ดี เพราะการที่จะสราง
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อุปนิสัยที่ดีในตัวเด็กนั้น เด็กตองไดรบั การอบรมสั่งสอนที่ถูกตองเหมาะสมกับวัยและวุฒภิ าวะ
โดยเฉพาะในเรื่องเพศ ซึ่งชวงวัยรุน เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ตองการบุคคลที่สามารถเปน
ที่พึ่งพิงได ครอบครัวจึงมีสวนอยางมากในการสนับสนุน ใหนกั เรียนมีพฤติกรรมเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสม แตถาครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไมดี หรือความรักความผูกพันระหวางสมาชิก
ลดลง อาจจะสงผลตอจิตใจและพฤติกรรม ทําใหนกั เรียนขาดความรักความอบอุน ความสนใจ
จากพอแม ทิ้งบานไปหาความรักความอบอุนนอกบาน อาจนํามาซึ่งปญหาตางๆ ที่จะกอใหเกิด
ปญหาพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ในอนาคตได
1.5 ผลการวิเคราะหระดับการคลอยตามกลุมเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย อยูในระดับนอย ( X = 2.1911) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กลุมเพื่อนที่มรี สนิยมเดียวกัน จึงคบกัน และเพื่อนสวนใหญจะเปนเด็กดี เพื่อนกลุมนี้จึงเปนกลุม
ที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางคานิยม ลักษณะนิสยั
ตลอดจนพฤติกรรมของเด็กวัยรุนเปนอยาง
มาก ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ จะมีความผูกพัน และตองการการยอมรับจากกลุม เพื่อนมากกวา
กลุมอื่น การเลือกคบเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอการครองตนของเด็กวัยรุน
เมื่อนักเรียนเลือกคบ
เพื่อนดี ก็จะชักนําใหมีประสบการณในทางสรางสรรคและพัฒนา รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศตางๆ
จะแสดงออกเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม ประกอบกับลักษณะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญจะ
วางเปาหมายทางดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และดานอาชีพไวอยางชัดเจน จึงเลือกคบเพื่อน
ที่มีเปาหมายคลายๆกัน ดังนั้นพฤติกรรมการคลอยตามของนักเรียนกลุมนี้ในทางที่ไมเหมาะสม
จึงอยูในระดับนอย
2.เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน
ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายประจําเดือน และสภาพครอบครัว ที่
แตกตางกัน
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย จําแนกตาม เพศ ผูวิจยั
ตั้งสมมติฐานขอที่ 1 วา นักเรียนที่มเี พศแตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตาง
กัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1
โดยนักเรียนชาย มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มากกวานักเรียนหญิง ทั้งนี้เนื่องจาก
ในปจจุบนั สังคมไทย ยอมรับการที่ชายหญิงมีอิสระในการคบกันมากขึ้น และยังมีคานิยมเกีย่ วกับ
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บทบาทของผูชายและผูหญิงแตกตางกัน
ซึ่งโดยปกติของสังคมไทยผูชายจะไดรับบทบาทของ
ความเปนผูนําในดานตางๆ นําไปสูสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆสูงกวาผูหญิง รวมทั้งเสรีภาพใน
เรื่องเพศ เชน ยกยองความเปนชายชาตรีวาตองมีประสบการณทางเพศ
สวนฝายหญิงไมควร
แสดงออกถึงความปรารถนาในเรื่องเพศเชนชายได ผูหญิงตองมีขอบเขตความประพฤติที่ยึดถือวาดี
สมควรถูกตอง ตามสายตาสังคม
ซึ่งคานิยมดังกลาว เปนสวนหนึ่งที่ทําใหพฤติกรรมการ
แสดงออกดานเพศของชายหญิงแตกตางกันเมื่อเขาสูวยั รุน ดังนั้น จึงสงผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนชายที่สามารถหาประสบการณทางเพศไดมากกวาวัยรุนหญิง โดยไมขัดตอบรรทัดฐาน
ทางสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ จรรยา ดวงแกว ( 2539 : 103 ) พบวา เพศของนักเรียนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละพฤติกรรมเสี่ยง
พบวา เพศมีความสัมพันธกับการไปเทีย่ วสถานเริงรมย การอานหนังสือกระตุน อารมณทางเพศ
การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ และการกอดจูบกับคูรักและเพศตรงขาม โดยเพศชายมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวาเพศหญิงในทุกๆดาน และจากการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ
(2544 : 116 ) พบวา เพศมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยนักเรียนเพศชายมีแนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนหญิง
เชนเดียวกับ การศึกษาของ ประภาพร
โอภาสสวัสดิ์ ( 2538 : 73 ) พบวา เพศของนักเรียนมีความสัมพันธกับการไปเทีย่ วสถานเริงรมย
การอานหนังสือแทรกเราอารมณเพศ การดูภาพยนตรแทรกเราอารมณทางเพศ การจับมือถือแขน
การกอดจูบ หรือการรวมเพศ โดยเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศขางตนในสัดสวนทีส่ ูงกวาเพศหญิง
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ นุชนารถ ( 2531 : 83 ) พบวา
นักเรียนวัยรุนชายมี
เพศสัมพันธถึงรอยละ 40.6 ในขณะทีว่ ัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธเพียงรอยละ 6.6 ดังนั้นจึงพบวา
นักเรียนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง
2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย จําแนกตาม ระดับชัน้
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 วา นักเรียนที่อยูใ นระดับชั้นทีแ่ ตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนที่อยูใ นระดับชั้นทีแ่ ตกตางกันมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้เพราะวา
พัฒนาการตามวัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
เจริญเติบโตของรางกายและจิตใจทางเพศเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ
ในชวงเวลาที่ตอเนื่องหรือ
ใกลเคียงกัน ( สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร 2521 : 65 ) ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเปนเด็กวัยรุนที่มีชว งอายุใกลเคียงกัน มีความสนใจในเพื่อนตางเพศ แมในแตละคนมี
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ความแตกตาง ทําใหการปรับตัวกับเพื่อนตางเพศไดเร็วชาแตกตางกัน แตการรับรูขาวสารในเรือ่ ง
เพศ จากสื่อตางๆ เชน หนังสือ วิดที ัศน ภาพยนตร อินเตอรเนต จากครอบครัว จากเพื่อน
ประสบการณที่ไดรับในเรื่องเพศ ทําใหเด็กวัยรุนในปจจุบัน มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และ
รวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกในดานเพศคลายๆกัน และนอกจากนีใ้ นชวงเวลาแตละวันที่
เด็กอยูใ นโรงเรียน เด็กจะเรียนรูพฤติกรรมการแสดงออก เมื่ออยูกับเพือ่ นๆมากกวาครอบครัว รวม
ไปถึงการแสดงออกในดานพฤติกรรมทางเพศดวย พฤติกรรมทางเพศของรุนนองจึงไมแตกตาง
จากรุนพี่เทาไรนัก ดังนัน้ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนในแตละระดับชั้นจึง
ไมแตกตางกัน
2.3
การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูวิจัย ตั้งสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 3 วา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผล
การศึกษาครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3
โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวา
หรือเทากับ 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูระหวาง 2.01- 4.00 ทั้งนี้เพราะวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา มีความ
ตั้งใจเรียน เอาใจใส และเขารวมกิจกรรมตางๆในโรงเรียนเสมอ สวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่าํ เมื่อไมอยูใ นโรงเรียน นักเรียนอาจใชเวลาไปกับการเที่ยวสถานบันเทิง การดื่มสุรา
อานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ ดูภาพยนตรและอินเตอรเนตกระตุนอารมณเพศ และอาจอยูก ับ
เพศตรงขาม ซึ่งเด็กนักเรียนกลุมนีเ้ มื่ออยูในโรงเรียนก็มักจะไมเขาหองเรียน หรือเขาหองเรียน
แตไมสนใจเรียน จึงสงผลตอผลการเรียนที่ตกต่ํา สอดคลองกับการศึกษาของ บรูคสกัน และ
เฟอรสเทนเบอรก ( Brooks –gun and Fusstenberg 1990, อางถึงใน ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี
2540 : 23 ) กลาววา วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดี และมีระดับการศึกษาต่ํา จะมีเพศสัมพันธเร็วกวา
วัยรุนทีย่ ังศึกษาอยู เชนเดียวกับการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ ( 2544 : 118 )
พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนอยกวา 2.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รอยละ 79.7 ในขณะที่นกั เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง2.00-3.00 และมากกวา 3.00 ซึ่งพบวามีพฤติกรรมเสี่ยงเสี่ยงทาง
เพศนอยมี รอยละ 62.3 และ 59.3 ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
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2.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย จําแนกตาม คาใชจาย
ประจําเดือน ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 วานักเรียนที่มีคาใชจา ยประจําเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนที่มคี าใชจายประจําเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 4 โดยนักเรียนที่มีคาใชจายประจําเดือน 1,001-2,000 บาทตอเดือน มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา นักเรียนทีม่ ีคาใชจายประจําเดือน นอยกวาหรือเทากับ
1,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้เพราะวา
รายไดเปนปจจัยที่บงชี้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความเกีย่ วของตอการดําเนินชีวิต และการตอบสนองความตองการของบุคคล เนื่องจากรายไดที่
ไดรับแตละเดือนของนักเรียน อาจทําใหกลุมนักเรียนที่มีรายไดมากกวานําเงินทีไ่ ดรับไปใชจาย
ในทางฟุมเฟอย หรือใชจายในทางที่ผิด
ซึ่งตามพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยนี้มีความอยากรู
อยากเห็น อยากลอง อาจนําเงินสวนนี้ไปเที่ยวกลางคืน ตามสถานบริการ และสถานบันเทิงตางๆ
หรือซื้อหนังสือ วิดีทัศน ดูภาพยนตรในลักษณะกระตุน อารมณทางเพศ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมีสวน
สงเสริมการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
จึงทําใหเด็กกลุมที่มีคาใชจาย
ประจําเดือน 1,001-2000 บาทตอเดือน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวากลุมทีม่ ี
รายไดนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาทตอเดือน สอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ นุชนารถ (
2531 : 74 ) พบวาคาใชจายประจําเดือนที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
วัยรุน และสอดคลองกับการศึกษาของ จุฬารัตน หาวหาญ ( 2539 : 79-80 ) พบวา รายไดที่ไดรับมี
ความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักเรียนวัยรุน ชาย เชนเดียวกับการศึกษาของ
ศรีพัทรา จาริยวงศ ( 2539 : 124 ) พบวา กลุมตัวอยางทีม่ ีรายไดสูงกวา 3,500 บาทตอเดือน มี
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศมากกวากลุมตัวอยางทีม่ ีรายไดต่ํากวา 3,500 บาทตอเดือน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ ( 2544 : 117 ) พบวา นักเรียนที่มีคาใชจายทีไ่ ดรับ
ในการเรียนมากกวา มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวา ดังนั้นสรุปไดวา นักเรียนที่
ไดรับคาใชจายประจําเดือนสูงกวามีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มากกวานักเรียนที่
ไดรับคาใชจายประจําเดือนที่ต่ํากวา
2.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม สภาพครอบครัว
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 วานักเรียนที่อยูใ นสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักเรียนที่อยูในสภาพครอบครัวแตกตางกัน
มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้
เพราะวา นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา และมีนักเรียนสวนนอยที่อาศัยอยูกับครอบครัว
ที่แตกแยก และครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต ดังนั้นเด็กนักเรียนที่
อยูในครอบครัวที่สมบูรณ มีทั้งพอและแม จะไดรับการเอาใจใส และการอบรมสั่งสอนในเรื่อง
เพศมากกวา พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธจึงนอย สวนเด็กนักเรียนที่อาศัยอยูในครอบครัว
ที่ไมสมบูรณ แตมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไมแตกตางกันจากกลุมแรกนั้น อาจเปน
เพราะวา เด็กในวัยนีจ้ ะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนๆ เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการเสริมสราง
คานิยม ลักษณะนิสยั ตลอดจนพฤติกรรมของเด็กวัยรุน เปนอยางมาก ตามธรรมชาติเด็กวัยรุนจะมี
ความผูกพัน และตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนมากกวาบุคคลอืน่ ๆ
จึงเปนไปไดวามีการ
คลอยตามกลุมเพื่อนไดงาย เมื่อเพื่อนมีพฤติกรรมอยางไรเด็กกลุมนีก้ ็จะคลอยตามเชนนั้น และ
นอกจากนี้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญ อยูในวัยทีว่ างเปาหมายทางการศึกษาอยางชัดเจน
รูจักคิด พิจารณาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูกตอง แมสภาพครอบครัวมีความแตกตางกัน แตเมื่ออยูในกลุม
เพื่อนเดียวกัน มีผลใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธจึงไมแตกตางกัน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ( 2526 : 118 ) พบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่
แตกตางกัน ทําใหประสบการณทางเพศของนักเรียนไมแตกตางกัน
และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของประภาพร โอภาสสวัสดิ์ ( 2538 : 74 ) พบวานักเรียนที่มีบิดาหรือมารดาหยาราง
หรือเปนหมาย ทําใหขาดบิดาหรือมารดาชวยดูแล ใหความรัก ความอบอุน เด็กจึงตองการ
แสวงหาสิ่งตางๆอยูรอบตัว เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาดหายไป จึงมีแนวโนมที่จะไปเทีย่ วสถาน
เริงรมยสูงกวา นักเรียนที่บิดามารดาอยูดว ยกัน
3. การวิเคราะหตวั แปรทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว
และการคลอยตาม
กลุมเพื่อน ผูวจิ ัยตั้งสมมติฐานขอที่ 6 วาปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเรื่องเพศศึกษา ปจจัยดาน
จิตวิทยา ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายในครอบครัว การ
คลอยตามกลุมเพื่อน เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ความรูเรื่อง
เพศศึกษา กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธกันทางลบในระดับนอย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = -.254 ) แสดงวา
นักเรียนทีม่ ีความรูเรื่องเพศศึกษามากมี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ความรูเรื่องเพศศึกษา
จะเนนใหบุคคลมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ พัฒนาการการเจริญเติบโตของตนเองและผูอื่นใน
สังคม เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเกีย่ วกับเรื่อง
เพศได ถูกตอง เหมาะสม เปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งในปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา การให
ความรูเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตอง เหมาะสม เปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเด็กวัยรุน
สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ มีความสัมพันธกันทางลบในระดับปานกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ( r = -.586) ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อพิจารณาคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนสวนใหญแลวมีความคิดเห็นสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย แต
ก็ยังมีนกั เรียนสวนนอยที่มีระดับความคิดเห็นในทิศทางที่ไมสอดคลอง
จึงทําใหความสัมพันธ
ของความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางในทิศทางตรงกันขาม ฉะนั้นถาสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา มีการการอบรมสั่ง
สอน ปลูกฝงคานิยม ความเชื่อ ดานพฤติกรรมทางเพศใหกับนักเรียนเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับสังคมไทย รวมทั้งการนําเสนอขาวสารตางๆเกี่ยวกับเรื่องเพศมีการนําเสนอใน
ดานผลกระทบของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตอง
และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
เปนไปอยางแพรหลาย อาจทําใหวัยรุน ไดรับความรู ความเขาใจ เกิดความคิด มีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และการคบเพื่อนตางเพศในขอบเขตที่สังคมยอมรับวาเหมาะสม ฉะนั้นจึงอาจ
สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี
และเปนการปองกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในอนาคตได
สําหรับความสัมพันธภายในครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มี
ความสัมพันธกันในทางลบในระดับนอย อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = -.275 )
แสดงวา ถาภายในครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนมกัน เขาใจกัน หวงใยอาทรซึ่งกันและกัน
แนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธลดนอยลง สอดคลองการศึกษาของ พิสมัย นพรัตน
( 2543 : 79 ) พบวา ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนอาชีวศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 เชนเดียวกับการศึกษาของ จุฑามาศ นุชนารถ ( 2531 : 85 ) ศึกษาการมีเพศสัมพันธ
และการคุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา วัยรุน ที่มีบิดามารดา
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หยารางกัน มีอัตราการมีเพศสัมพันธสูงถึงรอยละ 50
กลาวคือ มีวัยรุนเพศชายมีบิดามารดา
หยารางกัน จํานวน 10 คน พบวา มีเพศสัมพันธ จํานวน 5 คน แสดงวา วัยรุนที่มีลักษณะ
ครอบครัวที่สมบูรณ มีทั้งบิดามารดาอยูดว ยกัน สามารถใหคําปรึกษาแนะนําในแนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสม โดยเฉพาะความอยากรูอยากลองของเด็กวัยรุน ในเรื่องเพศ
ในดานการคลอยตามกลุมเพื่อน กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .715 ) แสดงวา
ถานักเรียนมีพฤติกรรมการคลอยตามกลุมเพื่อนนอย แนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
นอย ในทางตรงกันขาม ถานักเรียนมีพฤติกรรมการคลอยตามกลุมเพื่อนมาก แนวโนมการเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธก็จะมีมาก ซึ่งสอดคลองการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรจุ
( 2544 : 121 ) พบวาการคลอยตามกลุมเพื่อน
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน กลาวคือ นักเรียนที่มีลักษณะการคลอยตามกลุมเพื่อนที่ไมถูกตอง มีแนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมทางเพศมากขึ้น
แสดงวาเพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลกลุมหนึ่งที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
โดยใชตวั แปรตนสี่ตัวแปรคือ ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว และการคลอยตามกลุมเพื่อน
พบวา ตัวแปรการคลอยตาม
กลุมเพื่อนและความสัมพันธภายในครอบครัว เปนตัวแปรที่เขาสูสมการการทํานาย โดยสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดรอยละ 54 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรการคลอยตามกลุมเพื่อน ถูกเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 51.2 และ
มีคาน้ําหนักเปนบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ แสดงวา ถาคาตัวแปรการคลอยตาม
กลุมเพื่อนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เพราะโดยธรรมชาติของวัยรุน
มีลักษณะที่ตองการมี
ความสัมพันธกับเพื่อนรุนเดียวกันมากกวาบุคคลในวัยอืน่
และการรวมกลุมในวัยรุน มีผลตอ
พฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก ทําใหเกิดความผูกพัน ตองการการยอมรับจากกลุม เพื่อน เพราะ
เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางคานิยม ลักษณะนิสยั ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออก
การเลือกคบเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอการครองตนของวัยรุน ดวย
หากเพื่อนที่ดกี ็จะชักนําในทาง
สรางสรรค หากคบเพื่อนไมดี โดยเฉพาะกลุมเพื่อนเทีย่ ว
อาจถูกชักนําใหมพี ฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได สอดคลองการศึกษาของ อรอุษา จันทร
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วิรุจ ( 2544 : 121 ) การคลอยตามกลุมเพือ่ น เปนตัวแปรลําดับที่ 1 ในกลุมปจจัยเสริม ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน โดยพบวา นักเรียนทีม่ ีการคลอยตามกลุมเพื่อนใน
ระดับสูงและปานกลาง
มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนที่มีการคลอย
ตามกลุมเพื่อนในระดับต่ํา เชนเดียวกับการศึกษาของ ยิง่ ลักษณ วุฒกิ ลุ ( 2544 : 123 ) พบวา การ
คบเพื่อนที่เคยมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
และ
สอดคลองกับการศึกษาของ วิชาญ รุงอุทัย ( 2533 : 103 ) พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อน มี
ความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และสอดคลองการศึกษาของ
อนงค ชีระพันธ ( 2544 : 148-151 ) พบวา การทํากิจกรรมของกลุมเพื่อนที่คบมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และเปนปจจัยที่ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับ 1 ตอพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุน แสดงวาถากลุม เพื่อนทํากิจกรรมอะไร วัยรุนก็จะมีพฤติกรรมเชนเดียวกัน เชน การมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามกลุมเพื่อน โดยเฉพาะกลุมเพื่อนเที่ยว ยิ่งถากลุมมีพฤติกรรมทางเพศมาก
เทาไร ก็ยิ่งสงเสริมใหวยั รุน ไดซึมซับคานิยม และการคลอยตามและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การคลอยตามกลุมเพื่อนทีไ่ มเหมาะสม จึงเปนปจจัยที่เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของเด็กวัยรุน
ผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณ พบวา ความสัมพันธภายในครอบครัว ถูกเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 2.8 และมีคาน้าํ หนักเปนลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
แสดงวาเมื่อ
ความสัมพันธภายในครอบครัวเพิ่มมากขึน้
ก็จะทําใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมี
แนวโนมลดลง ทั้งนี้เพราะวา บทบาทของครอบครัวจะมีความสําคัญตอการพัฒนาการของเด็กจน
เติบโตเปนผูใหญ ครอบครัวนอกจากจะมีหนาที่อบรมเลี้ยงดู ใหความรักและความอบอุนแกบตุ ร
แลว ครอบครัวตองคอยใหกําลังใจและชวยแกปญหาเมื่อสมาชิกในครอบครัวพบอุปสรรค ซึ่ง
วัยรุนที่อยูในครอบครัวที่สมบูรณ มีทั้งบิดามารดาอยูด วยกัน
สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
รวมทั้งการปลูกฝงคานิยมทางเพศที่ถูกตอง
สงผลใหพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของวัยรุน
เปนไปในทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศ และการที่ครอบครัวมีการหยาราง ความสัมพันธ
ภายในครอบครัวอาจเปนไปในทางไมดี เด็กขาดความรักและความอบอุน
จะนําไปสูการมี
พฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม
รวมไปถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
โดย
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิสมัย นพรัตน ( 2543 : 81 ) พบวา ความผูกพันในครอบครัวเปน
ปจจัยที่ 2 ที่ถูกเลือกเขาสมการ
และสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ไดรอยละ 2.4 และสอดคลองกับการศึกษาของ ฟลิแวลลิง
และบัวแมน ( Flewelling and Bauman 1990 : 171-181 ) ศึกษาโครงสรางของครอบครัวใน
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ลักษณะตางๆ ในการทํานายการมีเพศสัมพันธเร็ว และพฤติกรรมการใชสารเสพติด และสารมอม
เมา ในกลุมวัยรุนทางตะวันออกเฉียงใตของอเมริกา จํานวน 2,102 คน ผลการศึกษาพบวา วัยรุน
ที่อยูในครอบครัวที่มีทั้งพอ และแม จะมีเพศสัมพันธชากวาและมีพฤติกรรมการใชสารเสพติด
และสารมอมเมานอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวแบบอืน่
และเมื่อวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู
เพื่อหาอํานาจในการทํานาย พบวา วัยรุน ที่มาจากครอบครัวแตกแยก จะมีความเสี่ยง ในการเริ่ม
ใชสารมอมเมา และมีเพศสัมพันธเร็วขึ้นตั้งแตวยั รุนตอนตน เชนเดียวกับ การศึกษาของ ศรีพัทรา
จาริยวงศ ( 2539 : 126 ) ศึกษาความสัมพันธภายในครอบครัวที่แตกตางกัน ของเยาวชนใน
โรงงานอุตสาหกรรม พบวา กลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธในครอบครัวดี มีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมทางเพศนอยกวากลุมตัวอยางที่มคี วามสัมพันธในครอบครัวระดับปานกลางและต่ํา
ดังนั้นจึงกลาวไดวาความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดี
เปนปจจัยที่ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของเด็กวัยรุน
สวนตัวแปรความรูเรื่องเพศศึกษา และความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศไม
เขาสูสมการถดถอย ทั้งนี้เปนผลมาจากวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยปกติการ
วิเคราะหถดถอยโดยใชวิธีตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple
Regression Analysis ) จะพิจารณาจากตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกบั ตัวแปรตามมากที่สุดไปหา
ความสัมพันธนอยที่สุด ตามลําดับ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ พบวา ตัวแปรการคลอยตามกลุมเพื่อนมี
ความสัมพันธกับตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด ( r = .715 ) จึงถูกเลือกเขา
สมการกอน สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได รอยละ 51.2
สวนตัวแปร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ(r= -586) แตไมมีน้ําหนักมากพอที่จะทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธได
ทั้งนีเ้ ปนเพราะวา
ตัวแปรความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ มี
ความสัมพันธกับตัวแปรการคลอยตามกลุมเพื่อนมาก(r = -.761) เมื่อตัวแปรการคลอยตามกลุม
เพื่อนเขาสมการ จึงทําใหตัวแปรความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศถูกเบียดออกไป ในขณะ
ที่ตัวแปรความสัมพันธภายในครอบครัวจะถูกนําเขาสูกระบวนการวิเคราะห เปนลําดับตอมา และ
สามารถอธิบายตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ได
รอยละ 2.8 ตัวแปรนีจ้ ึงถูกคัดเลือกเขาสูส มการเปนลําดับที่ 2
สวนตัวแปรความรูเรื่องเพศศึกษา เมื่อนําเขาสูกระบวนการวิเคราะห ก็ไมสามารถ
อธิบายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไมถูกคัดเลือกเขาสู
สมการถดถอยเชนกัน ดังนัน้ การที่ความรูเรื่องเพศศึกษา ไมถูกเลือกเขาสมการพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ อาจเปนเพราะวา ความรูเรื่องเพศศึกษามีความสัมพันธทางลบในระดับนอย
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กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ( r= -.254) และความรูเรื่องเพศศึกษาที่นกั เรียนไดรับอาจยัง
ไมเปนแนวทางในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ฉะนั้นความรูอีกสวนหนึ่ง
นักเรียนอาจศึกษาเพิ่มเติม จากสื่อตางๆเชน วารสาร นิตยสาร โทรทัศน ภาพยนตร อินเตอรเนต
และสื่อบุคคล คือจากครอบครัว ในดานการอบรมสั่งสอน ในเรื่องการแสดงออกดานพฤติกรรม
ทางเพศ การวางตัวกับเพื่อนตางเพศ และนอกจากนีค้ วามรูเกี่ยวกับเพศศึกษาอีกสวนหนึ่งนักเรียน
อาจเรียนรูจากเพื่อนๆ เพราะการเขากลุมเพื่อน สามารถแลกเปลี่ยนความคิด ความเขาใจทําให
นักเรียนทราบถึงปทัสถานของสังคม รวมไปถึงปทัสถานทางเพศในแนวทางที่ถกู ตองตอไป
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการปองกัน พฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน ดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาการคลอยตามกลุมเพื่อน เปนตัวทํานายทีม่ ีประสิทธิภาพ
สูงสุดของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็ก
วัยรุน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมสามัญศึกษา โรงเรียน ควรมีการ
รวมมือและประสานงานกัน
จัดโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริมรูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม โดยสอดแทรกเนือ้ หา สาระ คานิยม อันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย หรือบูรณาการ
ในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา เพือ่ ใหนกั เรียนมีสวนรวมมากที่สุด และเห็นผลกระทบของ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ซึ่งโครงการดังกลาว อาจใชแกนนําที่เปนนักเรียนในกลุม
โดยเลือกกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอ ย หรือกลุมที่กําลังจะเลิกปฏิบัติพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เพื่อใหกลุมแกนนําไดไปโนมนาวเพื่อนๆในหองเรียน เปนวิธีการชวย
ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และเปนการรณรงคการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป
2. ความสัมพันธภายในครอบครัว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ และเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเปนลําดับที่ 2
ดังนั้นบทบาทของบิดามารดา และผูปกครอง ควรใหความสําคัญในการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง
อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ใหยึดปฏิบัติพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ตามวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย เชน มีการเอาใจใสดแู ล ในเรื่องการเรียน การทํากิจกรรมตางๆของลูก การดูแลใหคําแนะนํา
การคบเพื่อนตางเพศของลูก และเปนแบบอยางที่ดีใหกับสมาชิกในครอบครัว
3. หนวยงานสาธารณสุขรวมกับโรงเรียน จัดคลีนคิ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหา
ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน การปรับตัวกับเพศตรงขามในรูปแบบตางๆ รวมทั้งให
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ความรู เกี่ยวกับเพศศึกษา เชน จัดเวบไซตเกีย่ วกับเพศศึกษาใหกับเด็กวัยรุนทางอินเตอรเนต
และเวบไซตผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 6 ดาน หรือจัดโครงการการ
สงเสริมพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เชน โครงการสงเสริมสุขภาพกับการตอตานยาเสพติด เปน
ตน
4. โรงเรียนและผูปกครองควรสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ให
นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกจิ กรรมตางๆที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยรุนในชวงวันหยุด ชวงเวลาหลัง
เลิกเรียน เชน สงเสริมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา การประดิษฐ
นอกจากจะเปนการสงเสริม
วุฒิภาวะทางอารมณแลว และยังชวยลดการหมกมุนในเรือ่ งเพศ
5. สื่อมวลชนควรเสนอขอมูลขาวสาร ที่เปนแบบอยางในเรื่องแนวทางการปองกัน
การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร โดย
คํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอ เยาวชนมากกวาที่จะคํานึงถึงผลประโยชน
ตอบุคคลในบางกลุม หรือผลประโยชนสวนตัว
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 6 ดาน โดย
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาจ
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กับนักเรียนในสังกัดประถมศึกษา และโรงเรียน
อาชีวศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางและนโยบายใน
การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กนักเรียนตอไป
2. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก กับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้ง 6 ดาน
3. ในการศึกษาตอไป ควรเพิ่มตัวแปรอื่นที่นาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธของวัยรุน เชน การทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อน กลุมเพือ่ นที่คบ แรงสนับสนุนทาง
สังคม การรับรูสมรรถนะตนเอง ( perceived self efficacy )
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั
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แบบสอบถาม
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดย
ศึกษา ความรูเรื่องเพศศึกษา ความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว การคลอยตามกลุมเพื่อน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
โปรดตอบคําถามโดย
1. กรอกขอมูลสวนตัวผูตอบโดยทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในขอที่เลือก
2. ทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองที่แสดงความคิดเห็นในแตละขอคําถาม
แบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลสวนบุคคล
ความรูเรื่องเพศศึกษา
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพื่อนตางเพศ
ความสัมพันธภายในครอบครัว
การคลอยตามกลุมเพือ่ น
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ขอขอบคุณ
นางสาวณิฐนิ นั ท วิชัยรัมย
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจงโปรดกาเครื่องหมาย ( ) ลงในชองวาง ที่ตรงตามความเปนจริงเกี่ยวกับขอมูล
สวนตัวทาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษา
ปที่ 6
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นอยกวาหรือเทากับ 2.00
2.01 –3.00
3.01- 4.00
4. คาใชจายประจําเดือน
1,001-2,000
ต่ํากวาหรือเทากับ 1,000 บาท
บาท
2,001-3,000 บาท
3,001 –
4,000 บาท
4,000 บาทขึ้นไป
5. สภาพครอบครัว
บิดามารดาอยูด วยกัน
บิดามารดาแยกกัน/
หยารางกัน
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต
สวนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษา
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครือ่ งหมาย ( x ) ตรงกับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
( 1 ) จุดประสงคที่สําคัญของการเรียนรูเรื่อง ข. เมื่อเขาสูวัยรุนทั้งชายและหญิงตองการมี
เพื่อนตางเพศ
เพศคือ
ค. เด็กชายสวนมากเจริญเติบโตเร็วกวา
ก. เขาใจเรื่องเกี่ยวกับการสืบพันธุ
เด็กหญิง
ข. เขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ง. ชวงวัยรุนทั้งหญิงและชายจะมีอารมณ
เรื่องเพศ
ทางเพศสูง
ค. สามารถรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ
(3 ) สิ่งใดทีส่ ามารถยืนยันไดแนนอนที่สดุ
ไดถูกตอง
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ง. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
( 2 ) ขอใดถือวาไมเปนความจริง
ก. หญิงเริ่มสาวเมื่อมีประจําเดือน

วาสตรีนั้นตัง้ ครรภหรือไม
ก. มีอาการคลื่นไสอาเจียร
ข. พบแพทยเพื่อตรวจปสสาวะ

ค. ประจําเดือนขาด
ง. อยากกินผลไมรสเปรี้ยว
( 4 ) การรวมเพศที่มีโอกาสตั้งครรภไดมาก
ที่สุดจะอยูในชวงใด
ก. กอนมีประจําเดือน 7 วัน
ข. กอนมีประจําเดือน 14 วัน
ค. หลังมีประจําเดือน 7 วัน
ง. มีโอกาสตั้งครรภไดเทาๆกัน
ทุกชวงเวลา
(5 ) การที่หญิงเริ่มมีประจําเดือนแสดงวา
ก. เปนวัยรุนเต็มตัวแลว
ข. เริ่มมีความตองการทางเพศ
ค. พรอมที่จะสืบพันธุ
ง. พรอมที่จะเขาสูวัยผูใหญ
(6 ) การปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณใด
ก. รังไข
ข. ทอนําไข
ค. ชองคลอด ง. โพรงมดลูก
(7 ) ประจําเดือนที่ออกมาเปนผลมาจากอะไร
ก. เสียเลือดในชองคลอด
ข. การสลายตัวของไข
ค. การสลายตัวของรังไข
ง. การหลุดลอกของเนื้อเยือ่ มดลูก
( 8 ) เพราะเหตุใดเราตองมีการปรับตัวกับเพศ
ตรงขามใหได
ก. เพื่อใหเรารูสึกพึงพอใจและรักใน

ค. เพื่อใหเรารูสึกเปนกันเองกับเพศ
ตรง ขาม
ง. เพื่อสรางความมั่นใจใหกบั ตนเองและ
เพศตรงขาม
( 9 ) ขอใดมิใชหลักในการเลือกคูครองที่ตอ งให
ความระมัดระวังเปนพิเศษ
ก. อุปนิสัยของคูครอง
ข. ความสนใจและทัศนคติของคูสมรส
ค. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของคูสมรส
ง. รูปรางหนาตาของคูส มรส
(10 ) วิธีปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่
เหมาะสมสําหรับวัยรุนคือ
ก. งดการมีเพศสัมพันธ
ข. สําเร็จความใครดวยตนเอง
ค. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ
ง. ถูกทุกขอ
( 11 ) ถาสงสัยวาตนเองไดรับเชื้อเอดส
การปฏิบตั ิขอใดไมถกู ตอง
ก. ปฏิบัติตนตามปกติไมบอกใหใครรู
ข. ปรึกษาคลีนิคนิรนาม
ค. ปรึกษาแพทยเพื่อขอคําแนะนํา
ง. ปรึกษาครอบครัว
(12 ) ขอใดตอไปนี้ถูกตองทีส่ ุด
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ตัวเรามากขึ้น
ข. เพื่อใหเราหันมาเอาใจใสตอเพศ
ตรงขาม

ค. การติดเชื้อกามโรค เชน หนองใน
ซิฟลิส ทําใหมีโอกาส ติดเชื้อเอดส
มากขึ้น
ง. ไมมีขอใดถูก
(13 ) สาเหตุที่สําคัญขอใดทีท่ ําใหวัยรุนบางคน
ไมสามารถปรับตัวเขากับเพือ่ นตางเพศได
ก. เพราะความใจรอนและมีอารมณ
รุนแรง
ข. เพราะขาดความมั่นใจในตนเอง
ค. เพราะขาดความตั้งใจในการปรับตัว
ง. เพราะขาดความเชื่อถือจากเพื่อนตางเพศ
( 14 ) การเบี่ยงเบนเพื่อผอนคลายอารมณทาง
เพศของวัยรุนควรปฏิบตั ิอยางไร
ก. การออกกําลังกายหรือทํางานอดิเรก
ข. คบเพื่อนตางเพศใหมากขึ้น
ค. ควรอานหนังสือในเรื่องเพศใหมากขึ้น
ง. ไปเที่ยวตามสถานเริงรมยตางๆ
( 15 ) เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศวัยรุนควร
ปรึกษาปญหากับบุคคลใด
ก. เพื่อนที่มีประสบการณทางเพศ
ข. ผูใหญที่มีความรูและประสบการณทาง
เพศ เชน บิดา มารดา ครู แพทย
พยาบาล
ค. เพื่อนสนิทในกลุม
ง. ไมปรึกษาใครเพราะเปนเรื่องสวนตัว

ก. การลางอวัยวะเพศหลังการรวมเพศ
สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
ข. ปจจุบันมีวัคซีนปองกันโรคเอดส
แลว
ข. พยายามหลีกเลี่ยงในการใหความ
ชวยเหลือ
ค. ชายควรเปนสุภาพบุรุษ ปกปอง และ
ชวยเหลือ สุภาพสตรีทุกเรื่อง
ง. ใหความสนิทสนมเหมือนเพื่อเพศ
เดียวกัน
( 17 ) วิธีการใดเปนการศึกษาเพศตรงขามดี
ที่สุด
ก. การคบเพื่อนตางเพศในโรงเรียน
เดียวกัน
ข. การสอบถามพฤติกรรมจากเพศตรง
ขาม จากเพื่อนเพศเดียวกัน
ค. การอานหนังสือเกี่ยวกับเพศ
ง. การคบเพื่อนตางเพศภายในกรอบ
ธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย
( 18 ) นอกจากธรรมเนียมประเพณี ทําให
วัยรุนเพศหญิง สามารถควบคุมความตองการ
ทางเพศไดดีกวาวัยรุนชาย และยังมี
องคประกอบอื่นๆที่สําคัญ คือ ขอใด
ก. เพศหญิงมีการควบคุมอารมณทางเพศ
ที่เครงครัดกวา
ข. เพศหญิงคบเพือ่ นตางเพศชากวา
เพศชาย
ค. เพศหญิงมีพัฒนาการทางเพศชากวา
เพศชาย
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( 16 ) สิ่งใดเปนหลักการวางตัวที่ดีตอเพื่อนที่
เปนเพศตรงขาม
ก. ใชกริยาวาจาตามสมัยนิยมเพือ่ ความ
เปนกันเอง

ง. การทํางานของฮอรโมนเพศหญิง
ดีกวาเพศชาย

( 21) การใสหวงอนามัยของผูหญิง ใสใน
( 19 ) การนัดหมายพบปะสังสรรคระหวาง
เพื่อนตางเพศในสังคมไทยควรปฏิบตั ิอยางไร บริเวณใด
ก. นัดพบกันเปนการสวนตัวตามลําพัง
ก. รังไข
ข. ปากมดลูก
ข. ฝายหญิงควรปรึกษาและขออนุญาต
ค. โพรงมดลูก
ผูใหญทุกครั้ง
ค. ใชถอยคําและภาษาสนิทสนมเปนกันเอง ง. ชองคลอด
ง. แตงกายใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน ( 22 ) การทําหมันชาย คือ ขอใด
( 20 ) ความเครียดทางอารมณและจิตใจของ
ก. เย็บทอน้ําอสุจใิ หติดกัน
ข. ตัดทอน้ําอสุจทิ ิ้งไป
เด็กวัยรุนที่มีอยูเสมอ อาจกอใหเกิดโรคอะไร
ค. ผูกมัดและตัดทอน้ําอสุจิใหขาดจากกัน
ก. โรคหัวใจ
ง. ทําใหตวั อสุจิเขาไปไมได
ข. โรคความดันโลหิต
ค. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ง. โรคหลอดเลือดในสมองแตก
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สวนที่ 3 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย (/ ) ลงในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
เห็นดวยคอนขางมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเพียง
ครึ่งหนึ่ง
เห็นดวยเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเพียง
เล็กนอย
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเลย

ขอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคบเพื่อนตางเพศ

การมีเพื่อนตางเพศจํานวนมาก
เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ
2 การไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศใน
เวลากลางคืนมีความสนุกสนาน
มากกวาการไปเที่ยวในเวลา
กลางวัน
3 หญิงสาวควรขออนุญาต
ผูปกครองกอนออกไปเทีย่ ว
กับเพื่อนชาย
4 การนัดเทีย่ วครั้งแรกกับเพื่อน
ชาย ผูหญิงควรชวนเพื่อนไป
ดวย
5 ขาพเจารูสึกไมพอใจ หาก
นนงเพ ตางเพศ มาจับมือถือแขน
6 การนัดพบเพื่อนตางเพศในที่ลับ
1

เห็นดวย เห็นดวย เห็น
เห็น
คอนขาง ปาน
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ตาคนเปนเรื่องไมเหมาะสม
7 การไมเคยมีนัดกับเพื่อนตางเพศ
ถือวาเปนเรื่องลาสมัยมาก

ขอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคบเพื่อนตางเพศ

8 โรงภาพยนต รานอาหารทีม่ ี
วงดนตรีและนักรองในเวลา
ค่ําคืน เปนสถานที่เหมาะสม
สําหรับการนัดพบเพื่อนตางเพศ
9 การนัดพบกับเพื่อนตางเพศตาม
ลําพัง ทําใหมคี วามสุขมากกวามี
คนอื่นไปดวย
1 หญิงสาวออกเที่ยวกลางคืนตาม
0 ลําพังกับเพื่อนชายได
1 การรักนวลสงวนตัว เปนเรือ่ ง
1 ลาสมัยแลว สําหรับหญิงสาว
ในยุคปจจุบัน
1 ควรนัดเพศตรงขามตามลําพัง
2 เปนสิ่งที่ดีเพราะทําไดสะดวกใน
การสรางความสนิทสนมคุนเคย
1 หนุมสาวทีย่ ังไมมีคนรัก ควรมี
3 นัดกับเพื่อนตางเพศใหมากที่สุด
เพื่อจะไดมีโอกาสเลือกคน
ที่ถูกใจ
14 การมีนัดกับเพือ่ นตางเพศที่สนิท
สนมและไวใจกัน โดยการหา
มุมสงบคุยกันตามลําพัง

เห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็น
ดวย
คอนขาง ปาน
ดวย
อยางยิ่ง มาก
กลาง
เล็กนอ
ย
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เปนเรื่องที่ทําได
15 ชายหญิงที่เปนเพื่อนสนิทกัน
สามารถหยอกเยาถูกเนื้อตองตัว
กันได
ขอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคบเพื่อนตางเพศ

16 การนัดพบเพื่อนตางเพศ
ในตอนกลางคืนเปนเรื่อง
ที่ไมเหมาะสม
17 การเกี้ยวพาราสีกับเพศตรงขาม
ของวัยรุนไมเปนสิ่งเสียหาย
1 การเดินกอดคอกับเพื่อนตาง
8 เพศ
ที่สนิทสนมกันเปนเรื่อง
ธรรมดา
1 การจับมือถือแขนกันระหวาง
9 เพื่อนตางเพศไมถือวาเปน
สิ่งเสียหาย
2 การกอดจูบเปนการแสดง
0 ความรัก ความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน
2 การมีเพศสัมพันธกับเพศตรง
1 ขาม กอนแตงงานไมใชเปน
สิ่งเสียหาย
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สวนที่ 4 แบบสอบถาม ความสัมพันธภายในครอบครัว
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย (/ ) ลงในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด
เห็นดวยคอนขางมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามคอนขางมาก
เห็นดวยปานกลาง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามเพียงครึ่งหนึ่ง
เห็นดวยเล็กนอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามเพียงเล็กนอย
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม
เลย

ขอ

ความสัมพันธภายในครอบครัว

ดานความผูกพันทางอารมณ
1 ขาพเจาและผูป กครองคอยดูแล
เอาใจใสกนั อยางใกลชิด
2 ผูปกครองแสดงความดีใจและ
ชื่นชมเมื่อขาพเจาทําสิ่งใด
ไดสําเร็จ
3 ขาพเจาและผูป กครองมักจะให
กําลังใจกันและกันเสมอ

เห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็น
คอนขาง ปาน
ดวย
ดวย
กลาง
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เล็กนอ
ย

ไม
เห็น
ดวย

ผูวิจัย

131

ผูปกครองเอาใจใสใจการเรียน
ของขาพเจาเสมอ
5 ผูปกครองและขาพเจาไมมีเวลา
ใสใจซึ่งกันและกัน
6 ขาพเจาและผูป กครองรูสึกอึดอัด
เมื่อตองอยูเผชิญหนากัน
4

ขอ

ความสัมพันธภายในครอบครัว

7 ขาพเจาและผูป กครองคุยกัน
อยางเปนกันเอง
8 ผูปกครองมักสนใจในสิ่งที่
ขาพเจาชอบและใหการ
สนับสนุนใหขา พเจาทําในสิ่งที่
ชอบเสมอ
9 ผูปกครองเอาใจใสขา พเจาใน
เรื่องการคบเพือ่ น
ดานขอบเขตความสัมพันธ
1 เมื่อขาพเจามีปญ
 หาผูปกครองจะ
0 ชวยแนะนําขาพเจา
11 ผูปกครองใหโอกาสขาพเจาใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน
ของตนเอง
1 ผูปกครองของขาพเจาใหโอกาส
2 ขาพเจาชี้แจงเหตุผลเสมอ
1 ผูปกครองอนุญาตใหขา พเจาคบ
3 เพื่อนตางเพศได
1 ผูปกครองสนับสนุนใหขา พเจา
4 เปดรับขอมูลใหมๆผานสื่อตางๆ
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1
5
1
6

ขอ

ได
ขาพเจาและผูป กครองรวมกันใช
เหตุผลแกปญหาความขัดแยงที่มี
ตอกัน
ผูปกครองมักใหขา พเจามีสวน
รวมตัดสินใจในเรื่องตางๆเสมอ
ความสัมพันธภายในครอบครัว

1 ขาพเจาและผูปกครองมักจะไม
7 คอยปรึกษาหารือกันในเรื่อง
ตางๆ
ดานการใชเวลาอยูรวมกัน
18 ผูปกครองและขาพเจาชวยกันทํา
ความสะอาดบานเสมอ
1 ขาพเจาและผูป กครองมักดูทีวี
9 ดวยกัน
2 ขาพเจาและผูป กครองมักไป
0 ทองเที่ยวพักผอนในชวง
ปดเทอมเสมอ
2 ขาพเจาและผูป กครองมักมี
1 กิจกรรมพิเศษหรืองานอดิเรก
รวมกันเสมอ เชน เลนกีฬา
ปลูกตนไม ไปซื้อของใชตางๆ
ดูหนัง ฟงเพลง ดวยกัน
2 ถึงมีเวลาวางแตขา พเจาและ
2 ผูปกครองก็ไมคอ ยจะมีกิจกรรม
หรือทําอะไรรวมกัน
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2 ขาพเจาและผูป กครองมักคุยกัน
3 เสมอเมื่อมีเวลาวาง

สวนที่ 5 แบบสอบถามการคลอยตามกลุม เพื่อน
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
เปนไปไดมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด
เปนไปได ไดมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถามมาก
เปนไปได หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบแบบสอบถาม
เพียงครึ่งหนึ่ง
เปนไปไดนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถามนอย
เปนไปไดนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการยอมรับและการปฏิบัติของผูตอบ
แบบสอบถามนอยที่สุด

ขอ

การคลอยตามกลุมเพื่อน

1 เมื่อเพื่อนชวนดื่มสุราหรือของ
มึนเมาขาพเจาจะยอมรับ
คําชวนนัน้
2 เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว
คาราโอเกะ ขาพเจาจะตอบรับ
3 เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว
คอฟฟชอฟ ไนตคลับ
คอกเทลเลาจ ขาพเจา

เปนไป
ไดมาก
ที่สุด

เปนไป
ไดมาก

เปนไป
ได

เปนไป เปนไป ผูวิจัย
ไดนอย ไดนอย
ที่สุด
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จะตกลงทันที
4 เมื่อเพื่อนชวนดู หนังสือ
วีดิทัศน ภาพยนตร และ
อินเตอรเนต กระตุน อารมณ
ทางเพศ ขาพเจาจะตอบรับ
คําชวนนัน้
ขอ

การคลอยตามกลุมเพื่อน

5

เมื่อเพื่อนชวนไปเทีย่ วสถาน
บริการทางเพศ ขาพเจาจะไม
ปฏิเสธคําชวนนั้น
เมื่อเพื่อนชวนไปดูการแสดง
คอนเสิรตตามหางสรรพสินคา
ในชวงวันหยุด ขาพเจาจะ
ตอบ
รับทันที
เมื่อเพื่อนชวนใหซื้อหนังสือ
วิดีโอ ซีดี เกี่ยวกับการกระตุน
อารมณทางเพศ ขาพเจา
จะซื้อดวย
เมื่อเพื่อนของขาพเจามีนัดกับ
เพื่อนตางเพศ ขาพเจา
จะปฏิบัติตาม
เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวที่ศนู ย
การคา ขาพเจาจะไมปฎิเสธ
เมื่อเพื่อนของขาพเจา จับมือถือ
แขนกับเพศตรงขาม ขาพเจา
คิดวาวันหลังจะทําบาง
เมื่อเพื่อนของขาพเจา เดินโอบ

6

7

8

9
1
0
1
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1 กอดกับเพศตรงขาม ในที่
สาธารณะ ขาพเจา คิดวา
จะลองปฏิบัติเชนนั้นบาง
1 เมื่อเพื่อนของขาพเจา มีการกอด
2 จูบกับเพศตรงขาม ขาพเจาคิด
วาจะปฏิบัติตามเมื่อขาพเจามี
โอกาสอยูดวยกันสองตอสอง
ขอ

การคลอยตามกลุมเพื่อน

1 เมื่อเพื่อนของขาพเจา มีการ
3 เลาโลมกับเพศตรงขาม
ขาพเจาคิดวาวันหลังจะปฏิบตั ิ
ตาม
เชนเดียวกัน
1 ก) เมื่อเพื่อนขาพเจาแตงกาย
4 โดยใชเสื้อผาที่บาง ๆ
สวมเสื้อรัดรูป ใสเสื้อสายเดี่ยว
เสื้อเกาะอก ขาพเจาจะแตง
แบบนั้นบางเพราะทันสมัยดี
(นักเรียนหญิง )
ข ) เมื่อเพื่อนขาพเจา สวม
เสื้อยืดรัดรูป สวมกางกงรัดรูป
เพื่อโชวสัดสวนขาพเจาคิดวาจะ
ลองแตงบางเวลาไปเที่ยวดวยกัน
( นักเรียนชาย)
1 เมื่อเพื่อนขาพเจาอยูก ับ
5 เพศตรงขามตามลําพัง ขาพเจา
คิดวาจะปฏิบัติตามเมื่อมีโอกาส

เปนไป
ไดมาก
ที่สุด

เปนไป
ไดมาก

เปนไป
ได

เปนไป เปนไป ผูวิจัย
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สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
ปฏิบัติประจํา

หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติมากกวาหรือเทากับ 7 ครั้ง/

เดือน
ปฏิบัติเปนสวนมาก
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติเปนสวนนอย
ไมเคยปฏิบัติ

หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 5-6 ครั้ง/ เดือน
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 3-4 ครั้ง/เดือน
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเทากับ 1-2 ครั้ง/เดือน
หมายถึง ผูต อบแบบสอบถามไมไดปฏิบัติ

ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประจํา

การใชสารเคมีกระตุนอารมณ
ทางเพศและการดื่มของมึนเมา
1 ขาพเจาดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรงขาม
ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา
2 ขาพเจาดื่มเครือ่ งดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล กับเพศตรงขาม
เพื่อระบายความเครียดหรือ
มีเรื่องกังวลใจ
3 ขาพเจาดื่มเบียร สุรา และไวน

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้
เปน
สวนมาก ง

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย

ไมเคย
ปฏิบัติ

ผูวิจัย
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รวมกับเพศตรงขาม ในเวลา
หลังเลิกเรียน
4 ขาพเจาและเพศตรงขามดื่มสุรา
และสูบบุหรี่ ในชวงวันหยุด
เสาร-อาทิตย
5 ขาพเจาใชสารเสพติด และ
เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล
เพื่อใหเกิดความตองการทางเพศ
ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประจํา

6

7
8

9

1
0

การเที่ยวสถานบันเทิงและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะ
ชวนกันไปเทีย่ ว คอฟฟชอฟ
คาราโอเกะ
ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไป
ดูภาพยนต รอบค่ําหรือรอบดึก
ขาพเจาและเพศตรงขามจะไป
เที่ยวเตรที่ศูนยการคา เวลาหลัง
เลิกเรียน หรือพลบค่ําดวยกัน
ตามลําพัง
ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะไป
นั่งทานอาหารที่รานอาหารที่มี
นักรอง และดนตรี
ในชวงเวลาดึก
ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไป
นั่งเลนที่สวนสาธารณะ
ในเวลาค่ําคืน

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้
เปน
สวนมาก ง

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย

ไมเคย
ปฏิบัติ
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การเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชนในลักษณะกระตุน
อารมณทางเพศ
11 ขาพเจาดูภาพยนตร ละคร
โทรทัศน หรือละครวิทยุ ที่มี
เรื่องราวเกีย่ วกับ การไดเสียกัน
ของชายหญิงกอนแตงงาน
ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประจํา

12 ขาพเจาอานคอลัมนตอบปญหา
เรื่องการรวมเพศ จาก
หนังสือพิมพ หรือนิตยสารตางๆ
13 ขาพเจาอานหนังสือประเภทยั่วยุ
กามารมณ เชน หนังสือ
การตูนญี่ปุน
14 ขาพเจาดูภาพยนตร หรือวีดโี อที่
แสดงภาพการรวมเพศ หรือ
ยั่วยุกามารมณ ประเภทอาร
หรือเอกซ
1 ขาพเจาดูหนังสือที่แสดงภาพการ
5 รวมเพศ หรือ หนังสือโป
16 ขาพเจาจะเปดอินเตอรเนต
ในเว็บไซด ทีม่ ีเรื่อง ปลุกเรา
อารมณทางเพศ และ
ภาพโปตางๆ
การแตะตองสัมผัสชายหญิงใน
เชิงชูสาว

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้
เปน
สวนมาก ง

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย

ไมเคย
ปฏิบัติ
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17 ขาพเจาไดรับการโอบกอด
จากเพศตรงขาม
1 ขาพเจาและเพศตรงขามไดกอด
8 จูบและเลาโลมกัน
1 ขาพเจาและเพศตรงขาม
9 นอนหนุนตักกันและกัน
2 ขาพเจาสัมผัสรางกายเพศตรง
0 ขามเพื่อกระตุนอารมณทางเพศ
ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประจํา

2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะ
นั่งมอเตอรไซค
ไปเที่ยวดวยกันตามลําพัง
ขาพเจาและเพศตรงขามชอบ
นั่งเลนใตตนไมดวยกันสองตอ
สอง ในเวลาค่ําคืน
ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไป
นอกสถานที่ ดวยกัน
สองตอสอง
ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะอยู
ตามลําพังที่สวนสาธารณะ
ในชวงเวลากลางคืน
ขาพเจาและเพศตรงขาม
อยูในหองดวยกันสองตอสอง
ขาพเจาและเพศตรงขามอยู
ดวยกันตามลําพังในที่มแี สง
สวางนอยหรือลับตาผูคน

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้
เปน
สวนมาก ง

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย

ไมเคย
ปฏิบัติ
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การแตงกายทีล่ อแหลม
2 ขาพเจาสวมเสือ้ สายเดี่ยว เสื้อ
7 เกาะอก(นักเรียนหญิง) /
สวมเสื้อยืดรัดรูป เพื่อโชวสรีระ
(นักเรียนชาย) ขณะอยูก ับ
เพื่อนๆ และเพศตรงขาม

ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ประจํา

2 ขาพเจาสวมใสเสื้อผาบาง ๆ
8 กางเกงรัดรูป (นักเรียนหญิง)
/ สวมเสื้อกลามเพื่อโชว
กลามเนื้อ ( นักเรียนชาย) เวลา
ออกไปเที่ยวกับเพื่อนและเพศ
ตรงขาม
2 ขาพเจาสวมใสเสื้อโชวแขน
9 เสื้อรัดรูป (นักเรียนหญิง) /
สวมเสื้อลักษณะเผยใหเห็น
แผนอก (นักเรียนชาย)
เวลาอยูกับเพศตรงขาม
3 ขาพเจาแตงกายโดยการปลด
0 กระดุมเสื้อดานหนาเพื่อโชว
หนาอก และดึงดูดความสนใจ
จากเพศตรงขาม
(ทั้งนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง)

ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้
เปน
สวนมาก ง

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย

ไมเคย
ปฏิบัติ

ผูวิจัย
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
ความรูเรื่องเพศศึกษา
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

3
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0

8
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0

9
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0

10
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0

11
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

12
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0

13
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
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N
23
24
25
26
27
28
29
30

1
1
0
1
1
1
0
1
1
รวม 14
p .47
q .53
pq .25

2
1
0
0
0
0
1
0
1
14
.47
.53
.25

3
0
1
1
0
1
1
1
0
18
.60
.40
.24

4
1
1
0
0
0
1
0
1
11
.37
.63
.23

ความรูเรื่องเพศศึกษา (ตอ)
5
6
7
8
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
15 3 13 20
.50 .10 .43 .67
.50 .90 .57 .33
.25 .09 .25 .22

9
0
0
0
0
0
1
0
1
18
.60
.40
.24

10
0
0
1
0
1
1
0
1
13
.43
.57
.25

11 12 13
0 0 0
0 1 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
7 14 20
.23 .47 .67
.77 .53 .33
.18 .25 .22
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

14
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

15
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

16
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0

17
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0

ความรูเรื่องเพศศึกษา ( ตอ )
18 19 20 21
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

22
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

X
5
8
12
15
5
11
8
14
14
12
16
12
15
9
14
12
5
17
17
15
15
9
8
13
8
5

X2
25
64
144
225
25
121
64
196
196
144
256
144
225
81
196
144
25
289
289
225
225
81
64
169
64
25
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N
27
28
29
30

14
1
1
1
1
รวม 20
p .67
q .33
pq .22

15
1
0
0
1
21
.70
.30
.21

16
1
0
1
1
18
.60
.40
.24

17
1
1
1
1
20
.67
.33
.22

ความรูเรื่องเพศศึกษา ( ตอ )
18 19 20 21
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
16 21 17 16
.53 .70 .57 .53
.47 .30 .43 .47
.25 .21 .25 .25

22 X X2
1 14 196
1 16 256
0 10 100
0 17 289
22 351 4547
.73
.27
.20 pq= 4.96

หาความแปรปรวน = nΣx2 – (Σx)2
n(n-1)
= 30( 4,597) – (351)2
30 (30-1)
=

15.18
= n
rtt
n-1
= 22
22-1 15.18
คาความเชื่อมั่น
= .70

1- Σpq
st 2
1- 4.96
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
Item-total statistics
Scale
Scale
corrected
Mean Variance
Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation
Deleted
A1
73.0667
261.9264
.3773 .9217
A2
72.9333
243.6506
.6948 .9151
A3
71.6000
272.1793
.2677 .9225
A4
72.3333
259.2644
.4754 .9198
A5
73.0333
250.7920
.5299 .9192
A6
72.2667
263.9954
.3166 .9230
A7
72.3000
248.2172
.6867 .9155
A8
72.2667 252.4092 .6680
.9162
A9
72.7000 242.0103 .7717
.9133
A10 72.4333
.4466 .9203
260.1851
A11 72.1333
252.3264
.6250 .9169
A12 72.6000
239.2828
.8787 .9110
A13 72.4000
253.2828
.6649 .9163
A14 73.5000
255.5000
.5363 .9186
A15 73.5667
258.2540
.5847 .9180
A16 72.9333
253.1678
.5432 .9186
A17 72.9333
257.0299
.4500 .9206
A18 73.2333
252.3920
.6257 .9169
A19 72.5667
238.7368
.7758 .9131
A20 72.3333
243.7471
.7180 .9146
A21 72.8667
264.4644
.3307 .9224
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9215

N of Items = 21
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
ความสัมพันธภายในครอบครัว
Item-total statistics
Scale
Scale
corrected
Mean Variance
Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation
Deleted
B1
84.1667
270.8333
.5713 .9335
B2
84.0333
267.1368
.7945 .9309
B3
84.4667
265.0851
.7292 .9312
B4
84.1667
271.1782
.6038 .9331
B5
84.9333
272.4782
.6567 .9328
B6
84.9000
276.7828
.4740 .9348
B7
84.2667
261.8575
.7129 .9312
B8
84.5000
260.9483
.7532 .9306
B9
84.8667
275.6368
.3697 .9367
B10 84.5667
262.1851
.7475 .9308
B11 84.3000
262.9759
.6740 .9319
B12 84.5667
265.0126
.6690 .9320
B13 84.7333
278.4092
.2996 .9378
B14 84.1667
278.6264
.3416 .9367
B15 84.5667
264.4609
.7491 .9309
B16 84.8000
254.3724
.8562 .9286
B17 84.3333
257.4023
.7919 .9298
B18 84.7000
276.3552
.3645 .9367
B19 84.4667
272.8782
.4681 .9351
B20 85.1000
264.1621
.5838 .9335
B21 85.1333
267.9126
.5478 .9340
B22 84.8333
268.9713
.5440 .9340
B23 84.7667
261.6333
.6443 .9324
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9358

N of Items = 23
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
การคลอยตามกลุมเพื่อน
Item-total statistics
Scale
Scale
corrected
Mean Variance
Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation
Deleted
C1
32.1000
154.5759
.7218 .9249
C2
32.0667
157.3747
.6606 .9267
C3
32.5333
151.2920
.8713 .9206
C4
31.8667
156.6023
.5807 .9296
C5
32.6667
163.0575
.4373 .9335
C6
31.5333
168.3264
.3287 .9355
C7
32.2000
156.7172
.7933 .9234
C8
32.3333
153.5402
.8216 .9222
C9
31.4333
159.4264
.5891 .9287
C10 32.1000
153.1966
.8032 .9226
C11 32.5333
152.1885
.8402 .9215
C12 32.3667
153.4126
.7933 .9228
C13 32.4333
157.4264
.8236 .9231
C14 32.6000
168.5931
.3536 .9343
C15 32.2333
160.3230
.6228 .9277
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0

N of Items = 15

Alpha = .9312

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
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Item-total statistics
Scale
Scale
corrected
Mean Variance
Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
D1
52.7333
326.5471
.6665
D2
52.6333
324.3782
.6098
D3
52.9333
329.6506
.6097
D4
52.9000
332.8517
.6382
D5
53.0000
334.2069
.6899
D6
52.5000
324.1897
.7151
D7
52.3333
325.2644
.6994
D8
52.7000
329.3897
.6763
D9
52.6667
324.2299
.7508
D10 52.7667
317.6333
.8649
D11 52.0333
333.8954
.4587
D12 51.9000
331.2655
.6188
D13 52.2333
322.9437
.7124
D14 52.4667
322.3264
.7276
D15 52.4667
316.1885
.8201
D16 52.5667
329.7023
.5822
D17 52.3667
317.8954
.8400
D18 52.6000
329.4207
.7081
D19 52.6667
331.6092
.6086
D20 52.9667
333.3437
.6665
D21 52.3333
332.2989
.4716
D22 52.8667
336.7402
.4912
D23 52.8000
338.5103
.4647
D24 52.8000
326.8552
.7420
D25 52.7000
330.3552
.5576
D26 52.7333
332.9609
.5795
D27 52.6667
316.0920
.8424
D28 52.7667
323.4264
.7552
D29 52.6667
330.5057
.6136
D30 52.8000
331.3379
.5386
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9606

.9592
.9598
.9596
.9595
.9593
.9588
.9589
.9591
.9585
.9575
.9607
.9595
.9588
.9587
.9579
.9598
.9577
.9590
.9596
.9594
.9608
.9603
.9605
.9587
.9600
.9598
.9577
.9585
.9596
.9601

N of Items = 30

ภาคผนวก ค
คะแนนเฉลี่ยรายขอ
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ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอของตัวแปรในการวิจยั
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ตารางที่ 15 แสดงคารอยละ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) ของความรูเรื่องเพศศึกษา
ความรูเรื่องเพศศึกษา
( 1 ) จุดประสงคที่สําคัญของการเรียนรูเรื่องเพศคือ
( 2 ) ขอใดถือวาไมเปนความจริง
(3 ) สิ่งใดทีส่ ามารถยืนยันไดแนนอนที่สดุ วาสตรีนั้น
ตั้งครรภหรือไม
( 4 ) การรวมเพศที่มีโอกาสตั้งครรภไดมากที่สุดจะอยู
ในชวงใด
(5 ) การที่หญิงเริ่มมีประจําเดือนแสดงวา
(6 ) การปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณใด
(7 ) ประจําเดือนที่ออกมาเปนผลมาจากอะไร
( 8 ) เพราะเหตุใดเราตองมีการปรับตัวกับเพศ
ตรงขามใหได
( 9 ) ขอใดมิใชหลักในการเลือกคูครองที่ตองใหความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
(10 ) วิธีปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เหมาะสม
สําหรับวัยรุนคือ
( 11 ) ถาสงสัยวาตนเองไดรบั เชื้อเอดส การปฏิบัติขอใด
ไมถูกตอง
(12 ) ขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุด
(13 ) สาเหตุที่สําคัญขอใดที่ทําใหวยั รุนบางคนไม
สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศได
( 14 ) การเบี่ยงเบนเพื่อผอนคลายอารมณทางเพศของ
วัยรุนควรปฏิบัติอยางไร

X
.47
.56
.53

S.D
.50
.50
.50

.36

.48

.62
.24
.40
.56

.49
.43
.49
.50

.66

.47

.70

.46

.56

.50

.58
.54

.49
.50

.89

.32
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ตารางที่ 15 ( ตอ)
ความรูเรื่องเพศศึกษา
( 15 ) เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศวัยรุน ควรปรึกษา
ปญหากับบุคคลใด
( 16 ) สิ่งใดเปนหลักการวางตัวที่ดีตอเพื่อนที่เปน
เพศตรงขาม
( 17 ) วิธีการใดเปนการศึกษาเพศตรงขามดีที่สุด
( 18 ) นอกจากธรรมเนียมประเพณี ทําใหวัยรุนเพศหญิง
สามารถควบคุมความตองการทางเพศไดดกี วาวัยรุนชาย
และยังมีองคประกอบอื่นๆทีส่ ําคัญ คือ
( 19 ) การนัดหมายพบปะสังสรรคระหวางเพื่อนตางเพศ
ในสังคมไทยควรปฏิบัติอยางไร
( 20 ) ความเครียดทางอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนทีม่ ี
อยูเสมอ อาจกอใหเกิดโรคอะไร
( 21) การใสหวงอนามัยของผูหญิง ใสในบริเวณใด
( 22 ) การทําหมันชาย คือ

X
.85

S.D
.36

.76

.43

.75
.66

.43
.47

.76

.43

.37

.48

.40
.64

.49
.48

หมายเหตุ รายละเอียดของตัวเลือก ก ข ค และ ง หนา 123-126
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
1. การมีเพื่อนตางเพศจํานวนมากเปนสิ่งที่นาภาคภูมใิ จ
2. การไปเทีย่ วกับเพื่อนตางเพศในเวลากลางคืนมีความ
สนุกสนานมากกวาการไปเที่ยวในเวลากลางวัน
3. หญิงสาวควรขออนุญาตผูปกครองกอนออกไปเที่ยว
กับเพื่อนชาย
4. การนัดเทีย่ วครั้งแรกกับเพื่อนชาย ผูหญิงควรชวนเพื่อน
ไปดวย
5. ขาพเจารูสึกไมพอใจ หากเพื่อนตางเพศมาจับมือถือแขน
6. การนัดพบเพื่อนตางเพศในทีล่ ับตาคน เปนเรื่อง
ไมเหมาะสม
7. การไมเคยมีนดั กับเพื่อนตางเพศเลยถือ วาเปนเรื่อง
ลาสมัยมาก
8. โรงภาพยนตร รานอาหารทีม่ ี วงดนตรีและนักรอง
ในเวลา ค่ําคืนเปนสถานที่เหมาะสมสําหรับการนัด
พบเพือ่ นตางเพศ
9. การนัดพบกับเพื่อนตางเพศตามลําพัง ทําใหมีความสุข
มากกวามีคนอืน่ ไปดวย
10.
หญิงสาวออกเที่ยวกลางคืนตามลําพังกับเพือ่ น
ชายได
11.
การรักนวลสงวนตัวเปนเรื่องลาสมัยแลวสําหรับ
หญิงสาวในยุคปจจุบัน
12. ควรนัดเพศตรงขามตามลําพังเปนสิ่งที่ดีเพราะทําได
สะดวกในการสรางความสนิทสนมคุนเคย
13. หนุมสาวที่ยังไมมีคนรัก ควรมีนัดกับเพื่อนตางเพศให
มากที่สุด เพื่อจะไดมโี อกาสเลือกคนที่ถูกใจ

คาระดับ
ความคิดเห็น
2.76 1.17 ปานกลาง
2.35 1.34 เล็กนอย
X

S.D.

4.36 1.10

มาก

4.37 1.03

มาก

3.38 1.33
4.18 1.20

ปานกลาง
มาก

2.17 1.34
เล็กนอย
2.21 1.28
เล็กนอย
2.45 1.43
2.08 1.17
2.02 1.41

เล็กนอย

2.05 1.22

เล็กนอย
เล็กนอย

2.08 1.16

เล็กนอย
เล็กนอย

154

ตารางที่ 16 ( ตอ )
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศ
14.
โดย

คาระดับ
ความคิดเห็น
การมีนัดกับเพื่อนตางเพศที่สนิทสนมและไวใจกัน 2.56 1.15 ปานกลาง

การหามุมสงบคุยกันตามลําพัง เปนเรื่องที่ทําได
15. ชายหญิงทีเ่ ปนเพื่อนสนิทกันสามารถหยอกเยาถูกเนือ้
ตองตัวกันได
16. การนัดพบเพื่อนตางเพศ ในตอนกลางคืนเปนเรื่องที่
ไม
เหมาะสม
17. การเกี้ยวพาราสีกับเพศตรงขามของวัยรุนไมเปนสิ่ง
เสียหาย
18. การเดินกอดคอกับเพื่อนตางเพศ ที่สนิทสนมกันเปน
เรื่อง
ธรรมดา
19. การจับมือถือแขนกันระหวางเพื่อนตางเพศไมถือวา
เปน
สิ่งเสียหาย
20. การกอดจูบเปนการแสดงความรัก ความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน
21. การมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม กอนแตงงานไมใช
เปน
สิ่งเสียหาย

X

S.D.

2.61 1.14

ปานกลาง

3.68 1.44

มาก

2.72 1.36

ปานกลาง

2.26 1.23
2.59 1.29

เล็กนอย
ปานกลาง

1.95 1.23
เล็กนอย
1.83 1.24
เล็กนอย
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ตารางที่ 17 การวิเคราะหคา ระดับความสัมพันธภายในครอบครัว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
X
S.D. คาระดับ
ความสัมพันธภายในครอบครัว
ดานความผูกพันทางอารมณ
4.14 1.02
มาก
1. ขาพเจาและผูปกครองคอยดูแลเอาใจใสกันอยางใกลชดิ
มาก
2. ผูปกครองแสดงความดีใจและชื่นชมเมือ่ ขาพเจาทําสิ่งใด 4.22 1.01
ไดสําเร็จ
4.00 1.02
มาก
3. ขาพเจาและผูปกครองมักจะใหกําลังใจกันและกันเสมอ 4.10 1.00
มาก
4. ผูปกครองเอาใจใสใจการเรียน ของขาพเจาเสมอ
2.17 1.23
5. ผูปกครองและขาพเจาไมมีเวลาใสใจซึ่งกันและกัน
นอย
6.ขาพเจาและผูปกครองรูสึกอึดอัดเมื่อตองอยูเผชิญหนากัน 1.90 1.21
นอย
4.02
1.09
7. ขาพเจาและผูปกครองคุยกันอยางเปนกันเอง
มาก
3.66 1.18
8. ผูปกครองมักสนใจในสิ่งที่ขาพเจาชอบและใหการ
มาก
สนับสนุนใหขาพเจาทําในสิ่งที่ชอบเสมอ
3.87 1.10
มาก
9. ผูปกครองเอาใจใสขา พเจาในเรื่องการคบเพื่อน
3.96 1.08
ดานขอบเขตความสัมพันธ
มาก
4.21 .93
10. เมื่อขาพเจามีปญหาผูป กครองจะชวยแนะนําขาพเจา
มาก
11.ผูปกครองใหโอกาสขาพเจาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
3.73 1.07
เรียนของตนเอง
3.47 1.20
มาก
12.ผูปกครองของขาพเจาใหโอกาสขาพเจาชี้แจงเหตุผล
3.74 1.16 ปานกลาง
เสมอ
มาก
3.72 1.11
13.ผูปกครองอนุญาตใหขาพเจาคบเพื่อนตางเพศได
14.ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจาเปดรับขอมูลใหมๆผาน
มาก
3.48 1.14
สื่อตางๆได
15.ขาพเจาและผูปกครองรวมกันใชเหตุผลแกปญหาความ 2.34 1.33 ปานกลาง
ขัดแยงทีม่ ีตอกัน
16.ผูปกครองมักใหขาพเจามีสวนรวมตัดสินใจในเรื่อง
นอย
ตางๆเสมอ
17.ขาพเจาและผูปกครองมักจะไมคอยปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องตางๆ
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ตารางที่ 17 ( ตอ )
ความสัมพันธภายในครอบครัว
ดานการใชเวลาอยูรวมกัน
18. ผูปกครองและขาพเจาชวยกันทําความสะอาดบานเสมอ
19. ขาพเจาและผูปกครองมักดูทีวดี วยกัน
20. ขาพเจาและผูปกครองมักไปทองเที่ยวพักผอนในชวง
ปดเทอมเสมอ
21.
ขาพเจาและผูปกครองมักมีกิจกรรมพิเศษหรืองาน
อดิเรก
รวมกันเสมอ เชน เลนกีฬา ปลูกตนไม ไปซื้อของ
ใช
ตางๆดวยกัน ดูหนัง ฟงเพลง ดวยกัน
22.
ถึงมีเวลาวางแตขาพเจาและผูปกครองก็ไมคอย
จะมี
กิจกรรมหรือทําอะไรรวมกัน
23.
ขาพเจาและผูป กครองมักคุยกันเสมอเมื่อมีเวลา
วาง

X

S.D.

คาระดับ

3.65
3.93
3.22

1.10
1.13
1.28

มาก
มาก
ปานกลาง

3.28

1.24

ปานกลาง

2.55

1.29

3.56

1.16

ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 18 การวิเคราะหคา ระดับการคลอยตามกลุมเพือ่ น ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
การคลอยตามกลุมเพื่อน
1. เมื่อเพื่อนชวนดื่มสุราหรือของมึนเมาขาพเจาจะ
ยอมรับ คําชวนนัน้
2. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวคาราโอเกะ ขาพเจาจะตอบรับ
3. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวคอฟฟชอฟ ไนตคลับ
คอกเทลเลาจ ขาพเจาจะตกลงทันที
4. เมื่อเพื่อนชวนดู หนังสือ วีดิทศั น ภาพยนตร และ
อินเตอรเนตกระตุน อารมณทางเพศ ขาพเจาจะ
ตอบรับคําชวนนัน้
5. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ ขาพเจาจะ
ไมปฏิเสธคําชวนนั้น
6. เมื่อเพื่อนชวนไปดูการแสดง คอนเสิรตตามหางสรรพ
สินคาในชวงวันหยุด ขาพเจาจะตอบรับทันที
7. เมื่อเพื่อนชวนใหซื้อหนังสือ วิดีโอ ซีดี เกี่ยวกับ
การกระตุนอารมณทางเพศ ขาพเจาจะซื้อดวย
8. เมื่อเพื่อนของขาพเจามีนัดกับเพื่อนตางเพศ ขาพเจา
จะปฏิบตั ิตาม
9. เมื่อเพื่อนชวนไปเทีย่ วทีศ่ ูนยการคา ขาพเจาจะไมปฏิเสธ
10. เมื่อเพื่อนของขาพเจาจับมือถือแขนกับเพศตรงขาม
ขาพเจา คิดวาวันหลังจะทําบาง
11.
เมื่อเพื่อนของขาพเจา เดินโอบกอดกับเพศตรง
ขาม ในที่
สาธารณะ ขาพเจาคิดวาจะลองปฏิบัติเชนนั้นบาง
12.
เมื่อเพื่อนของขาพเจา มีการกอดจูบกับเพศตรง
ขาม
ขาพเจาคิดวาจะปฏิบัติตามเมือ่ ขาพเจามีโอกาส
อยูดว ยกันสองตอสอง

X
2.18

S.D.
1.29

คาระดับ
นอย

2.64

1.30

ปานกลาง

2.11

1.24

นอย

2.20

1.23

นอย

1.86

1.30

3.41

1.31

1.80

1.12

นอย
ปานกลาง
นอย

2.05

1.10

3.37
2.06

1.25
1.21

1.80

1.08

ปานกลาง
นอย

1.79

1.10

นอย

นอย

นอย
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ตารางที่ 18 ( ตอ )
การคลอยตามกลุมเพื่อน
13. เมื่อเพื่อนของขาพเจา มีการเลาโลมกับเพศตรงขาม
ขาพเจาคิดวาวันหลังจะปฏิบัติตามเชนเดียวกัน
14. ก) เมื่อเพื่อนขาพเจาแตงกายโดยใชเสื้อผาที่บาง ๆ
สวมเสือ้ รัดรูป ใสเสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก
ขาพเจา
จะแตงแบบนั้นบางเพราะทันสมัยดี (นักเรียนหญิง )
ข ) เมื่อเพื่อนขาพเจา สวมเสื้อยืดรัดรูป สวม
กางเกง
รัดรูป เพื่อโชวสัดสวนขาพเจาคิดวาจะลองแตงบาง
เวลาไปเที่ยวดวยกัน ( นักเรียนชาย)
15.
เมื่อเพื่อนขาพเจาอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
ขาพเจา
คิดวาจะปฏิบัติตามเมื่อมีโอกาส

X
1.72

S.D.
1.05

คาระดับ
นอย

1.86

1.10

นอย

2.02

1.19

นอย
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ตารางที่ 19
มัธยม

การวิเคราะหคาระดับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ของนักเรียนระดับ
ศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
การใชสารเคมีกระตุนอารมณทางเพศและการดื่มของ
มึนเมา
1. ขาพเจาดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกับ
เพศตรงขามในชวง 1 เดือน ที่ผานมา
2. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มทีผ่ สมแอลกอฮอล กับเพศตรง
ขาม
เพื่อระบายความเครียด หรือมีเรื่องกังวลใจ
3 ขาพเจาดื่มเบียร สุรา และไวน รวมกับเพศตรงขาม
ในเวลาหลังเลิกเรียน
4. ขาพเจาและเพศตรงขามดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ในชวง
วันหยุดเสาร-อาทิตย
5. ขาพเจาใชสารเสพติด และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล
เพื่อใหเกิดความตองการทางเพศ
รวม

X

S.D.

คาระดับ

1.99

1.04

นอย

1.87

1.02

นอย

1.60

.96

นอย

1.57

.99

นอย

1.37
.84

1.67
91

.814
7

นอยที่สุด

นอย
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การเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผอนหยอนใจ
6. ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะชวนกันไปเที่ยว
คอฟฟช อฟ คาราโอเกะ
7. ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไปดูภาพยนตร รอบค่ํา
หรือรอบดึก
8. ขาพเจาและเพศตรงขามจะไปเที่ยวเตรที่ศูนยการคา
เวลาหลังเลิกเรียน หรือพลบค่ําดวยกันตามลําพัง
9. ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะไปนั่งทานอาหารที่ราน
อาหารที่มีนักรอง และดนตรี ในชวงเวลาดึก
10. ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไปนั่งเลนที่
สวนสาธารณะ
ในเวลาค่ําคืน
รวม
ตารางที่ 19 ( ตอ)
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุน
อารมณทางเพศ
11 ขาพเจาดูภาพยนตร ละครโทรทัศน หรือละครวิทยุ ที่
มี
เรื่องราวเกีย่ วกับ การไดเสียกันของชายหญิงกอน
แตงงาน
12.
ขาพเจาอานคอลัมนตอบปญหาเรื่องการรวมเพศ
จาก
หนังสือพิมพ หรือนิตยสารตางๆ
13. ขาพเจาอานหนังสือประเภทยัว่ ยุกามารมณ เชน หนังสือ
การตูนญี่ปุน
14. ขาพเจาดูภาพยนตร หรือวีดีโอที่แสดงภาพการรวมเพศ
หรือยั่วยุกามารมณ ประเภทอาร หรือเอกซ

1.79

1.09

นอย

1.85

1.10

นอย

1.77

1.07

นอย

1.54

.93

นอย

1.58

.90

1.70
68

.847
7

นอย

X

S.D.

คาระดับ

2.84

1.10

ปานกลาง

2.61

1.05

ปานกลาง

2.10

1.04

นอย

2.01

1.01

นอย

1.85
1.67

.99
.94

นอย

นอย
นอย
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15. ขาพเจาดูหนังสือที่แสดงภาพการรวมเพศหรือหนังสือ
โป
16. ขาพเจาจะเปดอินเตอรเนต ในเว็บไซด ที่มีเรื่อง ปลุก
เรา
อารมณทางเพศ และภาพโปตางๆ
2.18
รวม
07
การแตะตองสัมผัสชายหญิงในเชิงชูสาว
1.89
17. ขาพเจาไดรับการโอบกอดจากเพศตรงขาม
18. ขาพเจาและเพศตรงขามไดกอด จูบ และเลาโลมกัน 1.66
1.77
19. ขาพเจาและเพศตรงขาม นอนหนุนตักกันและกัน
1.59
20. ขาพเจาสัมผัสรางกายเพศตรงขามเพือ่ กระตุนอารมณ
ทางเพศ
1.72
รวม
70
การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง
2.17
21. ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะนั่งมอเตอรไซค
ไปเที่ยวดวยกันตามลําพัง
1.60
22. ขาพเจาและเพศตรงขามชอบนั่งเลนใตตนไมดว ยกัน
สองตอสองในเวลาค่ําคืน

.742
6

นอย

1.11
1.04
1.06
.98

นอย
นอย
นอย
นอย

.917
7

นอย

1.17

นอย

.99

นอย

X
1.35

S.D.
.78

คาระดับ
นอยที่สุด

1.53

.94

นอย

1.54
1.60

.92
.94

นอย
นอย

ตารางที่ 19 ( ตอ )
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
23. ขาพเจาและเพศตรงขามชอบไปคางคืนนอกสถานที่
ดวยกันสองตอสอง
24.
ขาพเจาและเพศตรงขามมักจะอยูตามลําพังที่
สวนสาธารณะ ในชวงเวลากลางคืน
25.
ขาพเจาและเพศตรงขามอยูในหองดวยกันสอง
ตอสอง
26.
ขาพเจาและเพศตรงขามอยูดว ยกันตามลําพังในที่
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มี
แสงสวางนอยหรือลับตาผูคน
รวม
การแตงกายทีล่ อแหลม
27. ขาพเจาสวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก(นักเรียนหญิง)
/
สวมเสือ้ ยืดรัดรูป เพือ่ โชวสรีระ(นักเรียนชาย) ขณะ
อยู
กับเพื่อนๆ และเพศตรงขาม
28.
ขาพเจาสวมใสเสื้อผาบาง ๆ กางเกงรัดรูป
(นักเรียน
หญิง) / สวมเสื้อกลามเพื่อโชวกลามเนื้อ (
นักเรียน
ชาย) เวลาออกไปเทีย่ วกับเพื่อนและเพศตรงขาม
29. ขาพเจาสวมใสเสื้อโชวแขน เสื้อรัดรูป (นักเรียน
หญิง)
/ สวมเสื้อลักษณะเผยใหเห็นแผนอก (นักเรียน
ชาย)
เวลาอยูกับเพศตรงขาม
30. ขาพเจาแตงกายโดยการปลดกระดุมเสื้อดานหนาเพื่อ
โชวหนาอก และดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม
(ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง)
รวม

1.62
96

.774
5

นอย

1.60

.94

นอย

1.61

.94

นอย

1.72

1.05

นอย

1.52

.89

นอย

1.60
91

.829
6

นอย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยูปจจุบนั

นางสาวณิฐนิ นั ท วิชยั รัมย
บานเลขที่ 33 หมู 10 บานสุขสมบูรณ ถนนสุขาภิบาล 3
ตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 31000

ที่ทํางานปจจุบัน

โรงเรียนหวยราชพิทยาคม ตําบลหวยราช
อําเภอหวยราช จังหวัดบุรรี ัมย

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. 2544
ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2535 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. 2537
อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. 2540
อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน
อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนหวยราชพิทยาคม ตําบลหวยราช
อําเภอหวยราช จังหวัดบุรรี ัมย

