บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธและอํานาจในการทํานายการ
จัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน เปนการศึกษาที่นํา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการวิจัยดังนี้
1. แนวคิดดานการจัดการชีวิต (Life management)
1.1 การเลือก (selection)
1.2 การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization)
1.3 การชดเชยหรือทดแทน (compensation)
1.4 การจัดการชีวิตกับงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน และปจจัยที่
เกี่ยวของ
2.1 วัยรุน
2.2 สุขภาพทางเพศ
2.3 ปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
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1. แนวคิดดานการจัดการชีวิต (Life management)
อะไรคือสิ่งที่เราตองการในชีวิต และจะจัดการกับชีวิตอยางไรจึงจะไปถึงเปาหมาย
และความสําเร็จ นี่เปนคําถามที่ตองคนหาคําตอบใหกับตนเอง ความมุงหวังไปสูเปาหมาย คือพลัง
ที่ชวยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาในชวงระยะเวลาของชีวิต (Baltes & Baltes, 1990; Brandtstadter, 1999;
Riediger, inpress; Heckhausen,1999) ในดานชีววิทยาและขอบังคับทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ
ตอกันในลักษณะการมีเปาหมายของบุคคลที่เหมาะสม ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะไดรับทั้งภายในและ
ภายนอก วิธีการที่เหมาะสม วิธีการที่ไมเอื้ออํานวย และการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับชวงชีวิต คือ การใหคําแนะนําทั่วไปสําหรับกลุมบุคคลที่มีอายุนอย ควรให
คําแนะนําแนวทางการบํารุงรักษาและการหลีกเลี่ยง หรือเผชิญการสูญเสียเมื่อเขาสูวัยผูใหญ
(Baltes, 1997; Brandtstadter, 1999; Heckhausen, 1999) การเปลี่ยนแปลงในการกําหนดเปาหมาย
ของบุคคล เกี่ยวพันถึงความแตกตางของอายุในการกําหนดทิศทางเปาหมายของบุคคล การมี
เปาหมายที่แตกตางกันไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในแตละชวงวัยของชีวิต แตยังเกี่ยวของกับการกําหนด
ทิศทางเป า หมายดว ย แต อยางไรก็ ตาม ทางเลือกที่เหมาะสมในผูใ หญคือ แรงจู ง ใจที่ได จ าก
คําแนะนํา เพื่อปองกันและเผชิญกับความสูญเสีย ใหไดมาซึ่งเปาหมายที่กําหนดไว สวนผูที่มีอายุ
นอย แรงจูงใจไมใชสิ่งสําคัญ แตที่สําคัญคือความเชื่อมั่นและบทบาทที่มีตอแรงจูงใจ พรอมทั้ง
ความเพี ย รพยายามและการเป น บุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพดี นอกจากนี้ ก ารเตรี ย มพร อ มตามขี ด
ความสามารถ การเพิ่มพูนความรู และทักษะใหมก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลคงไวซึ่งบทบาท
หนาที่ เมื่อตองเผชิญกับความสูญเสียในเปาหมายที่คาดหวังไวได (Baltes,1987,1997)
ขอเสนอที่ไดจากการศึกษาวิจัย พบวา การกําหนดทิศทางของเปาหมาย ประกอบดวยการ
เจริญเติบโต การรักษาและการปองกันการสูญเสีย (Baltes, Lindenberger, & Saudinger,1998) โดยเฉพาะ
ชวงอายุที่แตกตางกัน มีความสัม พัน ธกับการกําหนดทิ ศทางเป าหมาย การมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
บทบาทหนาที่ตอความคาดหมาย วิธีการตามความตองการของเปาหมาย ที่สามารถแสดงออกมา
ได จ ากพฤติ ก รรมการเลื อ ก (selection) ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู ที่ ดี ข องบุ ค คลกั บ เป า หมาย
ประสบการณทั้งภายในและภายนอกของวิธีการไปสูเปาหมาย และลักษณะความคิดที่ผานเขามา
ในชีวิต ดังนั้นการพัฒนาตามชวงระยะเวลาของชีวิต โดยการผสมผสานขอบเขตของการรับรูและ
การทํ า หน า ที่ข องร า งกาย ความสามารถในการเปลี่ย นแปลงและปรั บตั ว ใหเ หมาะสมกับ คน
สิ่งแวดลอมที่ไดสัมผัสทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมถึงระดับเปาหมาย ทิศทางและวิธีการไปสู
เปาหมายเปนการแสดงออกที่สําคัญในการพัฒนาและการจัดการชีวิต
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การจั ด การชี วิ ต ด ว ยรู ป แบบการเลื อ ก (selection) การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ภาวะที่
เหมาะสม (optimization) และการชดเชยหรือ ทดแทน (compensation) เปน แบบอย า งทั่ ว ไป
สําหรับความเขาใจในการปรับตัว และการพัฒนาที่ดีของความสําเร็จ รูปแบบนี้เปนการกําหนด
เปาหมาย การคัดเลือกเปาหมาย และการติดตามเปาหมาย ซึ่งเปนสวนสําคัญของกระบวนการ
ควบคุมดูแลในการชวยเหลือบุคคลตอการปรับตัว ทั้งสิ่งที่ไดรับและการสูญเสีย นั่นคือ การกําหนด
ทิศทางของเปาหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การรักษา การปองกันและการเผชิญกับการ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต การไดรับเปนการเคลื่อนไหวของหนาที่จากระดับต่ําไปสูระดับสูง และ
การสูญเสีย หมายถึงการเคลื่อนไหวจากระดับสูงลงสูระดับต่ํา และการไดรับคือสิ่งที่ไดมาของ
หนาที่การปฏิบัติใหมๆ การปรับปรุงแกไขประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใหดีขึ้นจากโครงสรางเกา
หรือดํารงไวซึ่งภาระและขอบเขตหนาที่ สําหรับความสูญเสียนั้นหมายถึง การหายไปของโครงสราง
องคประกอบ หรือการลดลงของปะสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงสรางเกา
รูปแบบการเลือก (selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization)
และการชดเชยหรื อ ทดแทน (compensation) ถู ก พั ฒ นาภายใต ศ าสตร ที่ ว า ด ว ยสภาวะและ
กระบวนการทางจิตที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงชวงระยะเวลาของชีวิต (Freund & Baltes, 1998;
Freund, Li, & Baltes, 1999; Lang & Baltes, 1997) และจิตวิทยาแหงชีวิต (Baltes, 1997; Baltes,
Lindenberger, & Staudiner, 1998; Freund, & Baltes, 2000) เคาโครงทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีเพื่อการ
เขาใจ การวิเคราะหความแตกตางของพัฒนาการแหงชีวิต ความแตกตางของบทบาทหนาที่จาก
ระดับเล็กๆ ไปสูระดับที่ใหญขึ้น ซึ่งทั่วโลกใชเปนกลยุทธในการพัฒนามนุษย ทําใหเห็นความ
แตกตางของแตละคนดานการเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน ทั้ง
ความเชี่ยวชาญ การประยุกตใช และการจัดการ (Baltes & Baltes, 1990; Freund & Baltes,
2000; Freund, Li & Baltes, 1990) นักจิตวิทยาพบหลักฐานที่อางอิงเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ เชน มี
พฤติกรรมการใชการเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการชดเชยหรือทดแทน
พบวามักเปนผูประสบความสําเร็จ (Baltes & Lang, 1997; Freund & Baltes, 1998; 2002)
ในการใชทฤษฎีการเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมและการชดเชยหรือ
ทดแทน เนนกลยุทธการจัดการชีวิตตามแงมุมนี้ คือ การปรับเปลี่ยนเปาหมายใหชัดเจน เรียนรู
และการมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อไปสูเปาหมาย และยืนหยัดที่จะทําตอไป แมจะพบกับความพาย
แพและความสูญเสีย การจัดการชีวิตมีความสําคัญตอความสารถในการรอเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ซึ่งเปนขอดีที่นํามาใชเมื่อตองเผชิญกับความสูญเสีย กระบวนการเผชิญปญหาหรือความ
สูญเสียที่สําคัญ คือการปรับเปลี่ยนเปาหมาย เปาหมายที่ไมประสบความสําเร็จ หรือเปาหมายที่
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ไมชัดเจน ในทางตรงกันขาม รูปแบบการเลือกการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการ
ชดเชยหรือทดแทน เปนการเรียนรูที่จะทดแทน หรือคงไวซึ่งภาระหนาที่เพื่อตอบสนองตอความ
สูญเสีย
จะเห็นวา การจัดการชีวิต เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อชวยเหลือ
บุคคลใหเกิดการเรียนรูที่จะอยูในสังคม รูจักการประยุกตใชทักษะชีวิตตอการแกปญหาตางๆ
สามารถจั ด การตนเองให มี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต อ งเมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง ท า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ การใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม การเปลี่ยนแนวคิด การจัดการความกับทอแท ความลมเหลวของชีวิต และการสราง
สุขภาพที่ดี
Paul Baltes and Margret Baltes ไดเสนอรูปแบบเพื่อการพัฒนาแบบ การเลือก
(selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization) และการชดเชยหรือทดแทน
(compensation) ซึ่งรูปแบบนี้มีการพัฒนาภายใตศาสตรที่วาดวยสภาวะและกระบวนการทาง
จิตวิทยาแหงชีวิต เพื่อความเขาใจในการวิเคราะหความแตกตางของพัฒนาการ ความแตกตาง
ของบทบาทหนาที่จากระดับเล็กๆ ไปสูระดับที่ใหญขึ้น
กลยุทธการจัดการชีวิตเกี่ยวกับการเลือก (selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่
เหมาะสม (optimization) และการชดเชยหรือทดแทน (compensation) ของ Freund and Baltes
ใชพัฒนาบุคคลทั่วไปใหประสบความสําเร็จในชีวิต การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอนนี้
ขึ้นอยูกับการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเลือก และการลงมือปฏิบัติ เพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ ใน
ขั้นตอนของการเลือก (selection) วิธีการไปสูเปาหมายนั้น กลาวถึงความรูและความสามารถใน
การพิจารณาตามวิธีการ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลทั้งทางดานจิตใจและความ
ตองการทางสังคม สวนความหมายของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization)
และการชดเชยหรือทดแทน (compensation) หมายถึงตัวเลือก วิธีการ หรือกลยุทธไปสูเปาหมาย
ของบุคคล คุณคาทางสังคมและการสนับสนุนของสิ่งแวดลอม ซึ่ง Freund and Baltes สรุป
ลักษณะเฉพาะของการเลือก (selection) การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization)
และการชดเชยหรือทดแทน (compensation) ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1
แสดงแนวคิด The SOC model ดานการเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม
และการชดเชยหรือทดแทน
การเลือก
(selection)

การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่
เหมาะสม (optimization)

การชดเชยหรือทดแทน
(compensation)

1. การเลือกที่เปนไปได
1. การเปลี่ยนวิธีการ
1. ความตั้งใจ
2. การใชโอกาสที่เหมาะสม
- การตั้งเปาหมายที่
2. การขอความชวยเหลือจาก
3. การใชความเพียรพยายาม ผูอื่น
เฉพาะเจาะจง
4. การใชวิธีการ/ทักษะใหมๆ 3. การบําบัดที่เกีย่ วของ
- แผนการตั้งเปาหมาย
5. การฝกฝนทักษะจนชํานาญ 4. การไดรับวิธีการ/ทักษะใหมๆ
- วิธีการของเปาหมาย
5. การใชวิธีการที่ไมคุนเคย
- ขอผูกมัดการตั้งเปาหมาย 6. การจัดสรรปนสวน
6. การเปลี่ยนลําดับ/ขั้นตอน
7. การทําตามผูอื่นที่ประสบ
2. การเลือกที่เปนไปไมได
7. การใชแบบอยางจากผูท ี่
- เนนเปาหมายที่สําคัญทีส่ ุด ความสําเร็จ
ประสบความสําเร็จ
- ตังเปาหมายใหม
8. หลีกเลี่ยงการทดแทนที่ไม
- ปรับเปลี่ยนระดับมาตรฐาน
เหมาะสม
- คนหาเปาหมายใหม
ที่มา: The SOC model (freund and Balts, 2002)
The SOC model ไดสรางรูปแบบของการพัฒนานั่นคือ เปนกระบวนการที่เปนสากล
ภายใตกฎของการพัฒนาการ กระบวนการเหลานี้ตองอาศัยเนื้อหาขอมูลในดานจิตวิทยา และ
วัฒนธรรมเปนหลักของการทําหนาที่ เชน ภาวะสังคมสัมพันธ หนาที่ในดานความจําและการ
เรียนรู รวมไปถึงระดับของการวิเคราะห เชน สังคม กลุมคน บุคคล แลวนํามาลงมือกระทําเปน
ทฤษฎีเสมือนจริง การเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการชดเชยหรือทดแทน
อางอิงถึงกระบวนการของการตั้งคา การปฏิบัติตาม และการคงไวของเปาหมายเฉพาะบุคคล
1.1 การเลือก (selection)
การเลือก (selection) หมายถึงการตั้งเปาหมายชีวิต การกําหนดบทบาทหนาที่
และความเป น ไปได ข องทางเลื อ กในเป า หมายนั้ น สิ่ ง แรกที่ เ น น เกี่ ย วกั บ การเลื อ ก คื อ การ
ตั้งเปาหมาย โอกาสที่เหมาะสมทั้งทางกาย จิต สังคมแวดลอม และความเปนไปไดของการเลือก
เมื่อระบุหรือมุงมั่นตามวิธีการที่เลือกแลวตามระยะเวลาที่ผานมาของชีวิตหรือบทบาทหนาที่ของ
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บุคคล ซึ่งการตั้งเปาหมายคือเงื่อนไขที่วางไวเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมใหเปนระบบ บุคคลที่มี
เปาหมายชีวิตจะทําใหรูสึกวาชีวิตมีจุดมุงหมายและมีวิธีการไปสูเปาหมาย การมุงเนนเปาหมายที่
เป น ไปได สามารถผลั ก ดั น ให เ กิ ด วิ ธี ก ารใหม ๆ เช น เมื่ อ เลื อ กสิ่ ง ที่ ส นใจหรื อ เหมาะสมกั บ
ความสามารถของตนเองก็จะมีความพยายามคิดหาวิธีการตางๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
การเลือกนําไปสูการพัฒนา เพราะเปนตัวชี้นําไปสูเปาหมายสวนบุคคล และการ
บริหารจัดการพฤติกรรม การเลือกเปาหมายเปนความตองการสวนตัวที่จะพัฒนา และการกําหนด
เปาหมายควรอยูในขอบเขตของความคิดและความเปนไปได ภายใตทรัพยากรที่มี จึงจะสามารถ
ชวยใหบรรลุผล และเปนสิ่งที่เขากันไดพอดีกับบุคคล ความตองการของบุคคล และความตองการ
ดานสิ่งแวดลอม การเลือกไดสนับสนุนผลสําเร็จจากการศึกษาในกลุมตัวอยางในหลายๆ ทาง
นอกจากนี้เปาหมายยังมีสวนชวยในการจัดการกับพฤติกรรม ชี้นําความสนใจและพฤติกรรม
หลักฐานที่ไดจากประสบการณแสดงใหเห็นวา การเลือกบนพื้นฐานอันเล็กนอยนี้ เปนสิ่งเฉพาะ
ของการปรับตัวสําหรับประชาชนเปนอยางมาก
การเลือกแบงเปน 2 ประเภท คือ การเลือกที่เปนไปได (elective selection) และ
การเลือกที่เปนไปไมได (loss-base selection) รูปแบบการเลือกทั้งคูนั้นตรงกันขามในแงของการ
ทําหนาที่ การเลือกที่เปนไปได นําไปสูการวิเคราะห และจําแนกเปาหมายตามลําดับ เพื่อใหตรงกับ
ความตองการสวนบุคคล และเหตุผลที่เปนไปได หรือภายใตทรัพยากรที่สามารถมีได สวนการ
เลือกที่เปนไปไมได เปนความสําเร็จที่สูงมากกวาระดับของการทําหนาที่ นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
เปาหมาย หรือระบบของเปาหมาย เชน การสรางเปาหมายเพิ่มอีกหนึ่งเปาหมาย โดยยึดเปาหมาย
ที่สําคัญ มาตรฐานการปรับตัว หรือการปรับเปลี่ยนเปาหมายที่ไมยากเกินความสามารถ
การเลือกที่เปนไปได (elective selection) มีจุดมุงหมายที่ความตองการ สวนการ
เลือกที่เปนไปไมได (loss-base selection) เปนผลมาจากประสบการณความลมเหลว นั่น
หมายถึง การดําเนินชีวิตที่กําลังถูกคุกคาม การเลือกที่เปนไปไมได จําเปนตองสรางเปาหมายใหม
จากประสบการณที่ลมเหลวสามารถพัฒนาใหเปนเปาหมายใหมไดโดยเนนเปาหมายที่สําคัญที่สุด
หรือการปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายใหมไดงาย การเลือกที่เปนไป
ไมไดเปนกระบวนการที่สําคัญของชัยชนะแหงชีวิต เมื่อตองเผชิญกับความลมเหลว เพราะวาเปน
การเนน หรือปรั บ เปลี่ย นวิ ธี ก ารเพื่อ ทดแทนสิ่ง ที่ หาไมไ ด หรือครอบคลุม ความสูญเสีย อื่น ๆ ที่
มากกวาเปาหมายที่มีความหวัง
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการเลื อ กที่ เ ป น ไปได คื อ มี ก ารตั้ ง เป า ที่ เ ฉพาะเจาะจง มี
แผนการตั้งเปาหมาย วิธีการบรรลุเปาหมายและมีความมุงมั่นตามเปาหมาย สวนการเลือกที่
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เปนไปไมได ควรมีการปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะสําคัญ คือ เนนเปาหมายที่สําคัญที่สุด ตั้งเปาหมาย
ใหม ปรับเปลี่ยนระดับมาตรฐาน และคนหาเปาหมายใหม
การตั้งเปาหมาย เปนการกําหนดผลลัพธของการทํางานไวลวงหนา เพื่อจูงใจหรือ
ผลักดันใหคนหาวิธีการตางๆ หรือยุทธศาสตรที่จะใหบรรลุเปาหมาย (เทื้อน ทองแกว, 2550) หรือ
เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ
บุคคลจัดเปนแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูนั้นจะสงผลใหทํางานอยางมีแผนและดําเนินไปสู
เปาหมาย หรือ หมายถึง สิ่งที่เราใหความสําคัญ และปรารถนาจะเกิดขึ้นในอนาคต และเปน
แรงจูงใจใหคนเรามีพลังมุงไปสูอนาคต
วิธีการตั้งเปาหมายที่ดี ในการที่จะตั้ง หรือกําหนดนําสิ่งใดมาเปนเปาหมาย
ตองพิจารณาใหรอบคอบ สํารวจความตองการ สติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ฐานะและสุขภาพ สิ่งที่ตองการนั้นตรงกับความตองการที่แทจริงและเหมาะสมหรือไม นอกจากนี้
ยังมีหลักการที่ควรคํานึงถึงดังนี้
1. ความเปนไปได เปาหมายที่ตองการนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได สามารถบรรลุผลได
จริง และสามารถทําไดดวยตัวเอง
2. เขียนเปนลายลักษณอักษร เขียนเปาหมายไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปน
สิ่งยืนยันหรือย้ําเตือนใหระลึกถึงเปาหมายนั้นๆ คลายเปนสัญญาที่เราทํากับตัวเอง
3. มีความเฉพาะ ชัดเจน เปาหมายทีก่ ําหนดขึ้นนั้นตองไมกวางจนเกินไปควรเปน
เปาหมายที่ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เชน
- อยากมีรายไดเดือนละ 20,000 บาท
- อยากเรียนใหจบปริญญาตรี
- อยากมีงานที่มนั่ คงทํา ฯลฯ
4. มีประโยชน เปาหมายที่ตั้งความปรารถนาไวนั้น เปนสิ่งที่มีประโยชนทําใหพึ่ง
ตนเองไดหรือชวยเหลือบุคคลรอบขางและสังคมได
การตั้งเปาหมายจะตองกําหนดไวใหพอดี เหมาะสม ไมตั้งไวจนสูงเกินไป เมื่อทํา
ไมได ไมสําเร็จก็จะทําใหผิดหวัง ทอแท ไมอยากทําอะไรอีก เปนผูไรความสําเร็จ แตถาตั้งไวต่ํา
จนเกินไป ก็จําทําใหไมมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ไมมีความกระตือรือรน
ขาดความอดทน ไมสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ
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ประเภทของการวางเปาหมาย
ในแตละชวงชีวิตของคนเราควรจะตองมีการตั้งเปาหมายไวอยางชัดเจน การวาง
เปาหมายอาจแบงออกไดตามระยะเวลาที่กําหนดเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. เปาหมายระยะสั้นที่สุด (Micro goals) เปนการกําหนดเปาหมายในชวงเวลา
15 นาทีจนถึง 60 นาที เปาหมายนี้สามารถทําไดตามที่กําหนดและควบคุมใหเปนไปไดมากที่สุด
หากทําไมไดก็เปนความลมเหลวที่จะมีผลตอเปาหมายในระยะอื่นๆ ดวย
2. เปาหมายระยะสั้นมาก (Mini goals) เปนการวางเปาหมายชวง 1 วันจนถึง 1 เดือน
3. เปาหมายระยะสั้น (Short range goals) เปนการวางเปาหมายชวง 1 เดือนถึง 1 ป
4. เปาหมายระยะกลาง (Medium range goals) เปนการวางเปาหมายในชวง
ระยะ เวลา 5-6 ป ขางหนาวาในอนาคตของเราตองการอะไร มีสิ่งใดที่จะตองทําใหไดในชวง
ระยะเวลา 5-6 ป
5. เปาหมายระยะยาว (Long-range goals) เปนการกําหนดวางเปาหมายของ
ชีวิตอาจใชเวลาตั้งแต 10 ป หรือมากกวา
1.2 การปฏิบตั ิเพื่อใหเกิดภาวะทีเ่ หมาะสม (optimization)
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม (optimization) หมายถึงสิ่งที่ไดมาจาก
การเลือกสรรตามความตองการ รวมถึงการประยุกตใชและการปรับเปาหมายใหตรงกับความ
ตองการของชีวิต ภายใตลักษณะสวนบุคคลและสังคมวัฒนธรรม การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่
เหมาะสม รวมถึงสิ่งที่ไดมาและวิธีการที่ตรงกับความตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางรูปแบบ
การเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมและการทดแทนที่เลือกสรรมาแลวไดผลลัพธเปน
ที่นาพอใจ การประยุกตใช และการปรับเปาหมายที่ตรงกับความตองการเปนสิ่งสําคัญของชีวิต
การปฏิบัติตามทฤษฎีที่มีความสัมพันธกับแนวคิดที่มุงมั่นในเปาหมาย ประเภทของเปาหมายนั้น
จะชวยใหบรรลุตามเปาหมายไดงาย ขึ้นอยูกับชนิดของเปาหมายซึ่งพิจารณาภายลักษณะสวน
บุคคล สังคม วัฒนธรรม และวิธีการหลากหลายที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย อยางไรก็ตาม ควรมีการ
ระบุประเภทเปาหมาย วิธีการบรรลุเปาหมายวาตรงกับเปาหมายที่ตองการ
สําหรับผลที่ออกมาคือ เราไดทําสําเร็จตามความตองการในขอบเขตความคิดของ
การเลือก เปาหมายอยูในประเด็นที่ตรงกับปญหา ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ตองการ การประยุกตใชและการ
แกไขใหดีขึ้น ความหมายนั้นก็คือ สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการที่จะทําใหไดผลสําเร็จในหนึ่ง
เปาหมายที่ตั้งไว ตามเปาหมายหลักเฉพาะ (เชน ครอบครัว กีฬา) บุคลิกสวนตัว ลักษณะเฉพาะ
(เชน อายุ เพศ) และเนื้อหาของสังคม วัฒนธรรม (เชน ระบบสถาบันสนับสนุน) ความคิดแบบเดิม
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สิ่งที่มีอยูเดิมจะถูกแทนที่ดวยการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม ซึ่งเปนการลงทุนในเรื่องของ
เวลาและพลังงาน เพื่อใหไดซึ่งความหมายของเปาหมายที่ตองการ รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ที่เปน
ผลสําเร็จ และการปฏิบัติของเปาหมายในดานทักษะ
ในบุคคลที่อายุมากแลว การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมนําไปสูการพัฒนา
ที่สําคัญ ที่เนนผลสําเร็จ เพราะสัญญาความผูกมัดในการเติบโตพัฒนา ที่สัมพันธกับเปาหมายที่
เปนการทําหนาที่ปกติที่ดี การทดลองเพื่อพิสูจนความสําเร็จ เปนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เติบโตของเปาหมาย กับระดับของประสิทธิภาพสวนตัว และนําไปสูสภาวะอารมณในทางที่ดี และ
พัฒนาไปสูความอยูดีมีสุข ในกลุมผูสูงอายุมักพบการสูญเสียไดบอยๆ บางทีมันอาจเปนสิ่งที่
สนับสนุนการเติบโตของเปาหมายเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเปนอยูที่ดี
ลักษณะสําคัญของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมคือ ความตั้งใจ การใช
โอกาสที่เหมาะสม การใชความเพียรพยายาม การใชวิธีหรือทักษะใหมๆ การฝกฝนทักษะจน
ชํานาญ การจัดสรรปนสวน และการปฏิบัติตามผูอื่นที่ประสบความสําเร็จ
1.3 การชดเชยหรือทดแทน (compensation)
การชดเชยหรือทดแทน (compensation) หมายถึง การรักษาไวซึ่งบทบาทหนาที่
เมื่อตองเผชิญกับความลมเหลว หรือความสูญเสียชั่วคราวหรือถาวร โดยการทดแทนสิ่งใหมหรือ
การปรับเปลี่ยนเปาหมายใหม การทดแทนคลายกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม การ
ชดเชยหรือทดแทนเปนการรักษาบทบาทหนาที่เมื่อไมไดตามเปาหมายที่กําหนด ในบุคคลที่อายุ
มากแลว จะทําอยางไรกับการบริหารจัดการเพื่อที่จะคงไวซึ่งการทําหนาที่ที่ดี ในแงของขอจํากัดใน
ดานสุขภาพและสภาวะสูญเสีย การรักษาไวซึ่งการทําหนาที่ที่ดีในแงของสภาวะที่การสูญเสีย บาง
ทีอาจเนนสิ่งสําคัญสําหรับการสนับสนุนผลสําเร็จของการศึกษากลยุทธหนึ่งที่สําคัญที่เปนหลัก
ของการเลือกบนพื้นฐานสภาวะของการสูญเสีย ไดถูกนํามาพิจารณากัน การเลือกบนสภาวะของ
การสูญเสีย แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเปาหมาย ตัวอยางคือ การปรับเปลี่ยน
เปาหมายที่ไมสามารถบรรลุผลได แลวพัฒนาเปาหมายใหม โดยการพัฒนาเปาหมายใหมนี้จะถูก
สนับสนุนใหเกิดในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม เปาหมายสวนบุคคลที่สําคัญ บางทีอาจ
เปนหลักสําคัญที่ทําใหเกิดหลักการอยูดีของบุคคลได และไมงายเชนกันที่จะมองขามในสภาวะที่
สูญเสีย ในกรณีนี้มันอาจเปนอะไรที่มากกวาการปรับตัวเพื่อคงไวซึ่งเปาหมาย โดยหาแหลง
ทรัพยากรใหมที่ไมไดถูกนํามาใชใหสามารถนํามาใชเปนทรัพยากรที่มีประโยชน สําหรับเปาหมาย
ที่เปนทางเลือกอื่น กระบวนการนี้นําไปสูกระบวนการชดเชย หรือกระบวนการหาสิ่งทดแทน
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ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการชดเชยหรื อ ทดแทนคื อ การเปลี่ ย นวิ ธี ก าร การขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่น การบําบัดที่เกี่ยวของ การไดรับวิธีการ/ทักษะใหมๆ การใชวิธีการที่ไมคุนเคย
การเปลี่ยนลําดับหรือขั้นตอน การใชแบบอยางจากผูที่ประสบความสําเร็จ และการหลีกเลี่ยงการ
ชดเชยหรือทดแทนที่ไมเหมาะสม ขอสรุปสําคัญคือ กระบวนการชดเชยหรือทดแทนนั้นเปนสิ่งที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการคงไวซึ่งระดับการทําหนาที่ที่ดี กระบวนการชดเชยหรือทดแทนแตกตาง
จากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสมนั้น ความมุงหมายเพื่อใหหักลบกัน หรือหลีกเลี่ยงการ
สูญเสีย ซึ่งคอนขางจะเปนความสําเร็จในดานที่ดี
ดังนั้นการเลือกการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม และการชดเชยหรือทดแทน
เปนสวนที่สําคัญที่จะชวยให รูจักที่จะพิจารณาความตองการของตนเองที่แทจริง สามารถกําหนด
เปาหมายชีวิตไดอยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
1.4 การจัดการชีวิตกับงานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากการศึกษาของ Freund และ Baltes ในเรื่อง Selection, optimization and
compensation as strategies of life management: correlations with subjective indicators of
successful aging. (1998) พบวา การใชกระบวนการ selection, optimization and compensation
(SOC) ในพฤติกรรมการจัดการชีวิต มีความสัมพันธกับระดับของปจจัยที่ทําใหเกิดการประสบ
ความสําเร็จ ไดแก ปจจัยดานการมีสุขภาพที่ดี ปจจัยดานการมีอารมณในดานบวก ขอตกลงสวน
บุคคล การเปดเผย การควบคุมความเชื่อ เชาวนปญญา และอายุ
Baltes, and Baltes, (1990) ไดศึกษาในเรื่อง Psychological perspective on successful
aging: The model of Selective optimization with compensation. ไดทําการศึกษาในบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต พบวากลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในชีวิต มีการพัฒนาตนเอง
โดยอาศัยกระบวนการ SOC ซึ่งประกอบไปดวย การเลือก การปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม
และการชดเชยหรือทดแทน โดยปรับกระบวนการการพัฒนาและการจัดการชีวิตของตนเองตาม
กระบวนการ SOC ใหเหมาะสมกับสภาพการณสวนบุคคลและสังคม ผลที่ไดแสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางหรือบุคคลที่ไดใชกระบวนการ SOC ในการพัฒนาและจัดการชีวิตของตนเองนั้น สงผลให
เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตตามมา และสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
Freund, & Baltes, (2002) ไดศึกษาในเรื่อง Life-management strategies of selective,
optimization and compensation: Measurement by self-report and construct validity. พบวา การ
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เลื อกบนพื้ น ฐานของการสูญเสีย การปฏิบัติเ พื่อใหเ กิด ภาวะที่เ หมาะสม และการชดเชยหรือ
ทดแทน (SOC) เปนยุทธวิธีในการบริหารจัดการชีวิต โดยบุคคลในชวงวัยกลางคนจะแสดงผลการ
รับรองหรือเห็นพองกับ SOC มากกวาวัยหนุมสาวหรือผูสูงอายุ ยิ่งไปกวานั้น SOC ไดแสดงใหเห็น
ถึงความหมายและประโยชนที่เกิดขึ้น และความแตกตางออกไปของโครงสรางดานจิตวิทยา (เชน
รูปแบบการคิดตางๆ) และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกกับชีวิตความเปนอยู ซึ่งยังคงมีอยู
ถึงแมวาความเปนสวนตัวและการปรับเปลี่ยนโครงสรางจะเปลี่ยนแปลงและถูกควบคุม
จากที่ไดกลาวมาแลวนั้น การจัดการชีวิตโดยอาศัยแนวคิด The SOC model เปนการ
สงเสริมและพัฒนาใหวัยรุนมีการตั้งเปาหมายชีวิตของตนเองที่ชัดเจน กําหนดทิศทางและแนว
ทางการปฏิ บั ติ การปรั บ เปลี่ ย นเป า หมายในชี วิ ต ให ชั ด เจน มี ก ารเรี ย นรู และการมี วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมเพื่อไปใหถึงการบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะในดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศของตนเองในชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสูการเปนวัยรุนที่มีทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม ลดอัตราการเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพทางเพศ และเติบโตเปนผูใหญที่เปน
ประชากรที่มีคุณภาพของสังคม มีคานิยมที่ดีที่ใชในการนําทางชีวิต และสามารถจัดการกับชีวิต
ตนเองไดอยางมีคุณภาพตอไป
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของวัยรุน และปจจัยที่เกี่ยวของ
2.1 วัยรุน
พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2521 มาตรา 3
กําหนดวา “วัยรุน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุไมเกินยี่สิบหาป
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลวัยรุนและครอบครัว และวิธี พิจารณาคดีวัยรุนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534 บัญญัติวา “วัยรุน” หมายความถึง บุคคลอายุเกินสิบสี่ปบริบูรณ แตยังไมถึง
สิบแปดปบริบูรณ
วัยรุน ตามความหมายขององคการอนามัยโลกหมายความวา เปนชวงอายุที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายในลักษณะที่พรอมที่จะมีเพศสัมพันธได เปนระยะที่มีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ไปสูภาวะที่ตองรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง
สรุป วัยรุน มีความหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณและอายุไมเกิน
ยี่สิบหาปบริบูรณ
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วัยรุน (Adolescent) ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ชวงความเปนวัยรุนไดขยาย
ออกไปประมาณชวงอายุระหวาง 12-25 ป อาจแบงชวงวัยรุนเปน 3 ระยะ โดยใชเกณฑความเปน
เด็ก-ผูใหญตัดสิน คือ ชวงอายุประมาณ 12-15 ป เปนชวงวัยแรกรุน ยังมีพฤติกรรมคอนไปทาง
เปนเด็กอยูมาก ชวงอายุ 16-17 ป เปนระยะวัยรุนตอนกลาง พฤติกรรมก้ํากึ่งทางเปนผูใหญ ชวง
อายุ 18-25 ป เปนระยะวัยรุนตอนปลาย พฤติกรรมคอนไปทางเปนผูใหญ (ศรีเรือน แกวกังวาน,
2549) ในชวงนี้เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน ตองมี
การปรั บ ตั ว หลายอย า งพร อ มกั น รวมไปถึ ง ทางด า นจิ ต ใจและอารมณ ต า งๆ ควบคู กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม โดย เฮอรลอก (Hurlock, 1973 อางใน ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549) ได
อธิบายวาวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอเปนวัยแหงการปรับตัวทางสังคม และวัยแหงปญหา มีความ
เครงเครียดทางอารมณตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและทางสังคมของ
วัยรุนอาจมีความขัดแยง ในดานอารมณและสัมพันธภาพกับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขาม
ซึ่งแสดงพฤติกรรมตางๆที่เดนชัดตางจากวัยอื่น ซึ่งบางครั้งก็พบวากอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
วัยรุนเปนชวงวัยที่สําคัญของชวงชีวิตพัฒนาการในชวงวัยนี้จะเห็นพัฒนาการได
ชัด ทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสติปญญา และดานสังคม การเปลี่ยนแปลง
อยางมากจะเกิดในพัฒนาการตางๆ ดังนี้
พั ฒ นาการทางรา งกาย การเปลี่ย นแปลงทางดา นรา งกายจากอิท ธิ พลของ
ฮอร โ มนเพศจะทํ า ให มี ก ารเจริญ เติบ โตของร า งกายที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น การเจริ ญ เติ บ โตภายนอกที่
มองเห็นไดงาย เชน สวนสูง น้ําหนัก รูปราง สัดสวน ฯลฯ และความเจริญสวนภายใน เชน การ
ทํางานของตอมบางชนิดโครงกระดูกแข็งแรงขึ้น และโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ
อยางสมบูรณ มีการผลิตเซลลสืบพันธุในเด็กชาย การมีประจําเดือนของเด็กหญิง มีผลทําใหมี
ความสามารถในการสืบพันธุอยางสมบูรณ (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549) หญิงและชายมีความ
แตกตางกันในดานจังหวะ การเริ่มตน ความเร็วและระยะเวลาของการเจริญเติบโต โดยพัฒนาการ
ของลักษณะทางเพศของวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุ อวัยวะเพศเริ่มมีขนาดใหญ
ขึ้น และเริ่มทําหนาที่ ผูชายจะมีความสามารถในการขับอสุจิออกมา ผูหญิงจะมีการตกไข และมี
การเปลี่ ย นแปลงด า นร า งกายที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบสื บ พั น ธุ เช น การมี ข นตามตั ว การ
เปลี่ยนแปลงที่ตอมเหงื่อ ตอมไขมัน และกลามเนื้อที่กลองเสียง ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางเพศนี้เรียกวา “ระยะแรกรุน”
พัฒนาการทางดานอารมณ การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางรางกาย
ทั้ ง ภายในและภายนอกย อ มส ง กระทบกระเทื อ นต อ แบบแผนอารมณ ข องวั ย รุ น มี อ ารมณ
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เปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว ไมมั่นคง ระดับความเขมขนของอารมณแตละอยางนั้นขึ้นอยูกับ
บุคลิกภาพเดิมและตัวเราที่ทําใหเกิดอารมณ บางทานเรียกลักษณะอารมณของเด็กวัยรุนวาเปน
แบบ “พายุบุแคม” (storm and stress) ไมวาอารมณประเพศใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย
เปลี่ยนแปลงงาย การควบคุมอารมณยังไมดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจสูง
บางครั้งไมแนใจ (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549) วัยรุนมีความคิดฝนเกี่ยวกับเรื่องเพศ และอาจจะทํา
ใหเกิดการโทษตนเองวาผิด (guilt) หรือเริ่มมีการสําเร็จความใครดวยตนเอง และเขาใจผิดคิดวา
เปนความผิดเชนกัน เริ่มมีกิจกรรมทางเพศที่ไมใชการรวมเพศ (physical contact) เชน โทรศัพท
พูดคุยกันนานๆ พอเขาสูวัยรุนตอนกลางเริ่มมีพลังทางเพศสูงขึ้น มีพฤติกรรมทางเพศแบบคนหา
เริ่มมีการนัดพบและมีเพศสัมพันธ แตจะยังไมยอมรับผลกระทบจากพฤติกรรมทางเพศ ทําใหมี
ความสับสนภายในจิตใจไมกลาที่จะแสดงออกตองเก็บไว คิดมาก ซึ่งบางครั้งอาจแสดงออกทาง
อารมณเศราได (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ และคณะ ,2547) การเกิดอารมณที่งายและรุนแรง
ของวัย รุนนั้ น อาจนําไปสู การยุ ยง หรื อชักชวนใหเ กิ ดการอยากลองทั้งในทางที่ดีและไมดี ดว ย
ความคิดชั่ววูบของอารมณนั้นอาจจะเปนสิ่งที่ทําใหวัยรุนแสดงพฤติกรรมที่ผิดหรือไมเหมาะสม
เกิดขึ้นได
ลักษณะสําคัญของทางอารมณของวัยรุน มีดังนี้
- มีความรุนแรง บางครั้งมีการประชดและทํารายตนเอง
- มีความเปลี่ยนแปลงไดงาย ไมคงที่ ไมสม่ําเสมอ
- ขาดการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ
- มักเกิดความรูสึกผิดหวังแมในตอนแรกจะแสดงออกอยางรุนแรง แตนานๆ เขา
แมความรุนแรงจะลดลงไปบางแลวก็ตาม แตอารมณดังกลาวจะยังติดคางอยูในใจของวัยรุนได
- อารมณออนไหวงาย คลอยตามสิ่งที่ไดฟง ไดอาน ไดพบเห็น ไดงายสามารถ
บรรยายอารมณดังกลาวตามจินตนาการของตนเองไดเปนอยางดี
- อารมณคาง ความเครียด ความวิตกกังวล ใจในเรื่องตางๆ ไมสามารถถูกขจัดให
หายไปในระยะเวลาอันสั้น มักหมกมุนกับปญหาตางๆ ที่ตนเองแกไขไมได (พรพิมล เจียมนาคริ
นทร, 2539 อางใน ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549)
พัฒนาการทางดานสังคม วัยรุนใหความสัมพันธกับเพื่อนรวมวัยมากกวาใน
ระยะวัยเด็กตอนกลาง จับกลุมกันไดนาน แนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น กลุมจะไม
มีเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันเทานั้น แตมีเพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย กลุมเพื่อนเปนสังคมที่
สําคัญของวัยรุนมาก การเปนที่ยอมรับของเพื่อนและกลุมเพื่อนจะทําใหวัยรุนเกิดความมั่นใจและ
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ภาคภูมิใจในตนเอง ฉะนั้นวัยรุนจะไววางใจและสนิทสนมกับเพื่อนมากกวาผูใหญ เมื่อมีปญหาก็
จะปรึกษาหารือกันเชื่อฟงซึ่งกันและกัน วัยรุนจะชอบการแสดงออก ชอบการออกงานกับเพื่อนสนิท
ที่รูใจกัน เขาใจกัน ที่มีความสนใจคลายๆ กัน มีความสามารถพอๆ กันและเมื่อมีการรวมกลุมกัน
จะสรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุมเพื่อใชเฉพาะสมาชิกของกลุม ปรับตัวเองใหเขากับ
กฎเกณฑและกติกาของกลุม กลุมยังสนองความตองการความตองการทางสังคมดานตางๆ ซึ่ง
วัยรุนตองการมากระยะนี้เชน การเปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมีอํานาจ การหนีสภาพเบื่อหนาย
ของบาน ฯลฯ การคบเพื่อนรวมวัยเปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของเด็กวัยรุน แตการ
คบเพื่อนยอมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจในยามทุกขรอนชี้แนะสิ่งที่มี
ประโยชน และอาจชักนําไปในทางเสื่อมถอยไดเชนกัน
พัฒนาการทางสังคมระหวางเพศและการเรียนบทบาททางเพศ สัมพันธภาพ
ระหวางเด็กหญิงและเด็กชายแปลกไปจากเด็กวัยเด็กตอนปลาย ความเจริญเติบโตของลักษณะ
ทุติยภูมิทางเพศเปนแรงกระตุนใหเด็กชายและเด็กหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจ
พบปะสั ง สรรค ร ว มเล น ร ว มเรีย น ทํ า งาน พูดคุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น เมื่ อ เด็ก ชายและ
เด็ก หญิ ง เริ่ม สนใจกั น และกั น แลว ทั้ง สองฝา ยเริ่ มใหค วามสํา คั ญตอ การประพฤติปฏิบัติ ต าม
บทบาททางเพศของตน (sex role) การเลียนและเรียนบทบาททางเพศของเด็กในระยะนี้ ไมจํากัด
วาเลือกเลียนเฉพาะบุคคลที่เด็กรักและพบเห็นในบานที่เปนเพศเดียวกับตน แตขยายวงมาเลือก
เพื่อนรวมวัย บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร ในวงการบันเทิง ธุรกิจ ในหนังสืออานเลน และบุคคล
อื่นที่เด็กรูจักและพบเห็น เด็กเลือกใครมาเลียนแบบนั้นขึ้นอยูกับรากฐานบุคลิกภาพดั้งเดิมของเด็ก
และเปนเชนนี้ไปจนสิ้นสุดวัยรุน การเขากลุมเปดโอกาสใหเด็กชายหญิงไดรูจักมักคุน เขาใจความ
แตกตางระหวางเพศ รูจักประพฤติตนตามบทบาททางเพศ รูจักปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมเพศและตาง
เพศ (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549)
เนื่องวัยรุนชายหญิงในสังคมปจจุบันมีโอกาสพบปะสัมพันธใกลชิดกันมากขึ้น จน
อาจมีความสัมพันธถึงขั้นเลยเถิดในขณะที่ตนยังไมมีความพรอมที่จะมีบุตร ดังนั้นการใหการ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศแกวัยรุนในสังคมปจจุบันจึงมีความจําเปน ความรูเรื่อง
เพศสัมพันธของวัยรุนมักไดรับมาจากคําบอกเลาของเพื่อนรวมรุน หรือรุนพี่ และมักจะอายๆ กลัวๆ
กลาๆ ที่จะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นปจจุบันนี้พอแมของวัยรุนและสังคมเห็นความจําเปนที่
จะตองจัดใหมีการเรียนเรื่องเพศศึกษาอยางเปนเรื่องเปนราวในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
Fuhrmann (1990) อางใน ศรีเรือน แกวกังวาน (2549) ไดรวบรวมผลงานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สรุปไดความวา การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนไมไดกอใหเกิดการทดลองกิจกรรม
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ทางเพศมากขึ้น การสอนเพศศึกษาเปนการอธิบายความจริงใหเด็กวัยรุนเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตัวเอง ลดความกลัว ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ และความสัมพันธกับเพศตรงขามของ
วัยรุน
ขอเสนอแนะสําหรับการสอนเพศศึกษาสําหรับเด็กอายุ 7-12 ป การสอน
เพศศึกษาควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พัฒนาการสวนบุคคล การเปลี่ยนแปลงของรางกาย และอารมณใหมๆ ที่เกิดขึ้น
- ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของตางเพศ
- ชวงระยะเวลาที่จัดสอนควรใหเหมาะสมกับวัยที่แปรเปลี่ยนไป
สําหรับเด็กวัย 12 ปขึ้นไป ควรสอนเกี่ยวกับ
- การเกิดแรงกระตุนทางเพศ
- การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
- การใชยาคุมกําเนิด
- โรคที่ติดตอทางเพศ
- เพศและความสัมพันธทางเพศ
- รักรวมเพศ
อัมพร เบญจพลพิทักษ (2551) ไดกลาวถึงเพศศึกษากับพฤติกรรมทางเพศไววา การ
มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ทั้งในสวนของความ
ตระหนักรูในตน (Self-awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ความรับผิดชอบในตนเอง
(Self-responsibility) รวมถึงการเรียนรูการชะลอความพึงพอใจ (delayed gratification) ทั้งนี้ หาก
วัยรุนไดมีความรูความเขาใจถึงอิทธิพลตางๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิตอยางถูกตอง จะชวยใหวัยรุนมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไดมากขึ้น ความรูความเขาใจดังกลาว ควรรวมถึงองคประกอบตางๆ
ดังนี้
1. พัฒนาการทางเพศ (human sexuality development)
2. สุขอนามัยทางเพศ (sexual health)
3. พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior)
4. สัมพันธภาพ (relation)
5. ทักษะที่จําเปนของบุคคล (personal skill)
6. สังคมและวัฒนธรรม (Social and culture)
7. บทบาททางเพศ (Gender role)
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ดวยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดใหมี
การสอนสาระดานเพศศึกษาตางๆ ดังกลาวเบื้องตน แกชวงวัยตางๆ ของเด็กกอนที่จะกาวสูความ
เปนวัยรุนที่สามารถมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไดในอนาคต อยางไรก็ตาม บทบาทการสอน
ในโรงเรียนนั้น เปนเพียงองคประกอบที่ชวยเติมเต็ม และยังตองอาศัยการเตรียมการและติดตาม
จากครอบครัว และทุกฝายของสังคมอยางใกลชิดดวย
พัฒนาการทางดานสติปญญา วัยรุนจะมีความสมบูรณทางสติปญญา มีความ
กระตือรือรน มีความสามารถตางๆ เพิ่มขึ้น มีการใชความคิดอยางมีเหตุผล สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ร ว มกั บ คนอื่ น ๆ กล า แสดงออกมากขึ้ น รู จั ก สั ง เกตความรู สึ ก ของผู อื่ น รู จั ก แยกแยะ
ความชอบและไมชอบ ชอบแสดงความคิดและทํากิจกรรมดวยตนเอง มีการเรียนรูโดยเริ่มจากการ
ลองผิดลองถูกและชอบแกปญหาดวยตนเอง พรอมทั้งปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเปนไป
ตามที่สังคมยอมรับ
ลักษณะของพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน (สุชา จันทรเอม, 2536) จะมี
ความจําดีมาก มีสมาธิดี มีความคิดกวางขวาง พยายามแสวงหาความรูใหมๆ มีจินตนาการมาก
มีความเชื่อมั่น
ลักษณะและความตองการของวัยรุน วัยรุน เปนวัยที่มีลักษณะและความ
ตองการทีจ่ ําเปนเฉพาะของตนเอง (สุชา จันทรเอม, 2536)
1. มีพลังมาก ตองการการแสดงออกที่ดีและเหมาะสม เพือ่ ใหเปนที่ยอมรับของพอ
แม ครู และกลุม เพื่อนของตนเอง และผูกพันกับกลุมเพื่อนมาก บางครั้งจะเชื่อฟงเพื่อนในกลุมมาก
2. ตองการพึ่งตนเองไดมากขึ้นและพึ่งผูใหญใหนอ งลง มักปฏิเสธความชวยเหลือ
จากผูใหญเนือ่ งจากตองการแสดงความเปนผูใหญ และตองการทดลองแกปญหาดวยตนเองกอน
3. ตองการความเปนอิสระ มีความเปนสวนตัวมากขึ้น ตองการแสดงความเปน
ตัวของตัวเองโดยการแสวงหาปรัชญาและอุดมการณของตนเอง ครอบครัวควรสงเสริมใหบุตรไดมี
ความเปนอิสระและเปนตัวของตัวเอง
4. มีความสนใจเพศตรงขามและตองการมีเพื่อนตางเพศโดยการแสดงออกเพื่อ
ทําความรูจักในดานความตองการทางเพศครอบครัวมีความสําคัญอยางมากในการใหความรู
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของวัยรุน เพื่อหลีกเลี่ยงการที่วัยรุนไปแสวงหาความรูใน
เรื่องเพศจากที่อื่นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียไดถาไดรับขอมูลที่ผิดๆ
5. ความรูสึกก้ํากึ่งสับสนบทบาทตน บางครั้งรูสึกเปนผูใ หญ บางครั้งรูสึกเปนเด็ก
6. ความตองการปรัชญาชีวิตทีน่ า พอใจซักถามเรื่องที่สนใจ อยากรูอยางมีเหตุผล
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กลาวโดยสรุป วัยรุนเปนระยะชวงคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญเปนวัยที่การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆ ดานเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีความออนไหวทําใหเกิดปญหาตางๆ ได
งาย นับเปนเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ซึ่งหากผานชวงเวลานี้ไปอยางราบรื่นโดยไมมีปญหามากนัก
จะสามารถเขาสูวัยผูใหญไดดี แตถาเปนไปในทางที่ตรงกันขามก็มักจะเกิดปญหายุงยากในการดําเนิน
ชีวิตตามมา โดยเฉพาะวัยรุนในชวงอายุระหวาง 15-18 ป ที่ผูวิจัยทําการศึกษา จัดอยูในชวงวัยรุน
ตอนกลางถึงตอนปลาย ซึ่งเปนวัยที่รางกายมีการเจริญเติบโต พัฒนาเต็มที่ มีความคิดเปนเหตุเปนผล
มากขึ้น แตเนื่องจากยังขาดประสบการณ และไมมองไกลถึงผลเสียที่จะตามมา ประกอบกับความ
อยากรูอยากลองในเรื่องเพศ อาจจะทําใหวัยรุนทดลองทําในสิ่งที่เปนผลเสียตอตนเองได เชน การมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เปนตน
2.2 สุขภาพทางเพศ
โดยทั่วไปความหมายของคําวาสุขภาพทางเพศคอยขางยุงยาก เนื่องมาจากวา
เรื่องเกี่ยวกับเพศของแตละบุคคลไมเหมือนกัน มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ
การตระหนักรูในเรื่องเพศ เพศ บทบาททางเพศ และ ความไมเทาเทียมทางเพศ เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลกระทบตอสุขภาพทางเพศ (UNFPA, 2000 อางใน ปรียกมล รัชนกุล, 2546) การให
ความหมายของสุขภาพทางเพศมีมาตั้งแตป ค.ศ.1975 และปรับปรุงใหมในป ค.ศ.1999 โดย
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายวา สุขภาพทางเพศยังหมายความรวมไปถึงในดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม ซึ่งเปนองคประกอบของการมีสุขภาพทางเพศที่ดีอยางแทจริง
และยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และความรัก ตอมา ICPD ไดรายงานเพิ่มเติม
ความหมายของการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ใหรวมถึงการพัฒนาชีวิตและสัมพันธภาพสวน
บุคคลเขาไวดวย ไมเฉพาะแตการใหคําปรึกษา และการดูแลที่เกี่ยวของกับการเจริญพันธุเทานั้น
(UN 1994 cited in Hardon, 1995 อางใน ปรียกมล รัชนกุล, 2546)
ICPD มีความตองการเผยแพรรายละเอียดขอเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัยรุน
ยกตัวอยางเชน คณะกรรมาธิการสุขภาพทางเพศของวัยรุนแหงชาติในอเมริกาไดใหรายละเอียด
ของลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพทางเพศที่ดีของวัยรุน ดังนี้ (Haffner, 1995 อางใน ปรียกมล
รัชนกุล, 2546)
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ตารางที่ 2.2
แสดงลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพทางเพศที่ดีของวัยรุน
หัวขอที่เกี่ยวของ
1. ความเปนตัวของตัวเอง

ลักษณะและพฤติกรรม
1.1 ความพึงพอใจในตนเอง
- เขาใจในการเปลี่ยนแปลงของชวงวัย
- มีความคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชวงวัยที่เปน
ปกติ
- ปฏิบัติการทางสุขภาพ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
รวมถึงการงดเวนจากแอลกอฮอล และสารเสพติดทุกชนิด
และไดรับการตรวจรางกายอยางสม่ําเสมอ
1.2 ความรูสึกรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง
- คานิยมของตนเอง
- ตัดสินไดวา อะไรคือบุคลิกภาพสวนบุคคลที่ถูกตอง
และปฏิบัติตามคานิยมนั้นๆ
- เขาใจในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
- เขาใจในขอความสื่อ สามารถแยกแยะสิ่งที่ไมดี ไมจริง
การคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องเพศและการมีสัมพันธใกลชิด
- สามารถแบงแยกสิ่งที่บุคคลตองการจากกลุมเพื่อน
- เขาใจวาแอลกอฮอลและยาเสพติดตางๆ ในปริมาณ
เทาไรที่สามารถทําใหเสียการตัดสินใจ
- รูถึงพฤติกรรมที่จะทําลายตนเองและหาทางแกไข
1.3 ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ
- มีความสุขกับความรูส ึกทางเพศโดยปราศจากการ
แสดงออกทางพฤติกรรม
- เขาใจถึงผลที่เกิดจากการมีพฤติกรรมทางเพศ
- มีการตัดสินใจสวนบุคคลในการทําการสําเร็จความใคร
ดวยตนเองตามคานิยมของบุคคล
- มีการตัดสินใจที่ดีในการมีพฤติกรรมทางเพศกับคูของตนเอง
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ลักษณะและพฤติกรรม
- เขาใจถึงผลของการเลียนแบบบทบาททางเพศและมี
ตัวเลือกสําหรับบทบาททางเพศที่เหมาะสมของตนเอง
- เขาใจในการใหคําแนะนําเรื่องเพศ
- คนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องทางเพศทีต่ องการศึกษา
- เขาใจการเปรียบเทียบ และความกดดันทางวัฒนธรรม
ที่พาดพิง เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
- ยอมรับวาบุคคลแตกตางทางคานิยมและประสบการณ
2. กับบิดามารดาและ
2.1 ผลของการสื่อสารกับครอบครัวในเรื่องเพศ
สมาชิกครอบครัว
- รักษาความเหมาะสม เทาเทียม ระหวางบทบาทใน
ครอบครัว ความรับผิดชอบและความตองการเติบโตอยาง
อิสระ
3. กับบุคคลในวัยเดียวกัน 3.1 ปฏิกิริยาระหวางความเหมาะสมในเรื่องเพศและความ
เคารพนับถือ
- ผลของการสื่อสารกับเพื่อน
- มิตรภาพระหวางเพศชายและเพศหญิง
- ความลําบากในการสรางสัมพันธภาพ
- ความสามารถในการพิสูจนและหลีกเลี่ยงการหา
ประโยชนจากสัมพันธภาพ
- เขาใจและปฏิเสธเรื่องเพศที่รบกวนหรือทําใหลําบากใจ
- ความเคารพในสิทธิของผูอื่น การรักษาความลับ
- ความสามารถในการเจรจากับครอบครัว
- เชื่อฟงในสิ่งที่ถูกตอง เชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใหญ
- ความเขาใจและคนหาขอมูลจากบิดามารดา คานิยม
ของครอบครัว และพิจารณานํามาเปนคานิยมของตนเอง
- ถามคําถามกับบิดามารดาและผูที่ไววางใจไดเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ
- ยอมรับ ไววางใจในการพูดคุยเรื่องทางเพศกับผูใหญที่
ไววางใจได และพยายามสอบถามปญหา ความคิดเห็น

39

หัวขอที่เกี่ยวของ

ลักษณะและพฤติกรรม
จากบิดามารดา
3.1 การแสดงออกทางการกระทําทางคานิยมของตนเอง และ
ความเชื่อเมื่อเกิดความขัดแยงกับกลุม
- เขาใจในความกดดันที่มีอยูมากและยอมรับ และ
ตัดสินใจที่ถกู ตองตรงกันกับคานิยมของตนเอง
4.1 กับคูรัก
- การอยูรวมกับคูรัก การตัดสินใจมีสัมพันธทางเพศ และ
การวางแผนพฤติกรรม
- การมีเพศสัมพันธ การปองกันตนเองและคูรักจากการ
ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคและการเกิดโรค
- รูวาใชอยางไรและมีระบบการดูแลสุขภาพ การสื่อสาร
กับตัวแทน ศาสนา ขนบธรรมเนียมและโรงเรียน คนหา
คําแนะนํา ขอมูลขอเท็จจริงและการบริการที่ตองการ
ที่มา: ลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพทางเพศที่ดขี องวัยรุน Haffner, 1995 อางใน ปรียกมล
รัชนกุล, 2546
สุขภาพทางเพศมีความสําคัญกับสภาพรางกายและสุขภาพจิตอยางแนบแนน มนุษย
นอกจากจะเจ็บปวยดวยโรคทางกายและโรคทางจิตแลว ยังอาจเจ็บปวยหรือทุกขทรมานจาก
ความเปนเพศของมนุษยเอง ดังนั้นองคการอนามัยโลก จึงกําหนดลักษณะของความมีสุขภาพ
อนามัยทางเพศที่สมบูรณไดวา
1. มีความสามารถที่จะเปนสุข และควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ให
สอดคลองกับจรรยาของสังคม และไมละเมิดศีลธรรมของผูอื่น
2. ปราศจากความรูสึกกลัว อับอายและละอายใจ ความหลงผิด และสภาวะทาง
จิตใจจะยังยั้งการตอบสนองทางเพศ และทําใหสัมพันธภาพทางเพศเสื่อมลง
3. ปราศจากความผิดปกติทางรางกาย โรคภัยไขเจ็บ และความบกพรองตางๆ ที่จะ
ขัดขวางการทําหนาที่ทางเพศ
เรื่องของเพศเปนเรื่องสวนบุคคล โดยที่บุคคลนั้นยอมสามารถมีความรัก ความสุข
และความพอใจจากเพศของตนเอง และสามารถที่จะแบงปนความสุขและความพอใจนั้นกับผูอื่น
โดยอยู ใ นหลั ก ของศี ล ธรรมอั น ดี โดยไม เ บี ย ดเบี ย นหรื อ เอาเปรี ย บกั น และโดยปลอดภั ย จาก
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เนื่องจาก ความเปนเรื่องสวนบุคคลนี้เองยอมไมสามารถนําเรื่องเพศ
ของแตละคนมาเปรียบเทียบกันได บางคนอาจจะเขาใจผิดวาตนเองมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งๆ
ที่เปนปกติ ในอดีตสังคมคอนขางจะจํากัดการรับรู เรื่องทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชน
ความรูเรื่องเพศมักไดมาจากคําบอกกลาวของเพื่อนรุนพี่ การไปใชบริการหญิงโสเภณี การอาน
หนังสือ ดูวิดีโอลามกอนาจาร ทําใหเยาวชนรับรูเรื่องทางเพศอยางผิดๆ และทําใหเกิดความหลงผิด
ตามมา เชน ผูชายบางคนเขาใจผิดวาสุขภาพทางเพศที่ดี หมายถึง ตองมีความสามารถในการรวม
เพศไดมากครั้ง รวมเพศไดนานและมีคูนอนจํานวนมากๆ ทัศนคติผิดๆ ดังกลาวนํามาซึ่งพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม เชน การเสริมอวัยวะเพศดวยวิธีการตางๆ การสําสอนทางเพศฯลฯ สรางปญหา
ใหกับตัวเองตามมา
การที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดี ยอมหมายถึงการเดินสายกลาง โดยมีเพศสัมพันธกับคู
สมรส ในเวลาที่เหมาะสม ไมชิงสุกกอนหาม และมีการแบงปนซึ่งกันและกัน ดวยความรัก ความ
เขาใจ การมีเพศสัมพันธ อยางปลอดภัย (Safe sex) ปราศจากการเสี่ยงตอการติดเชื้อกามโรค
และโรคเอดส การมีความเขาใจ ในเรื่องการคุมกําเนิด เพื่อปองกันการตั้งครรภที่ไมปรารถนา รูจัก
ยับยั้งชั่งใจ ในเมื่อไมถึงเวลา และโอกาสอันควร รูจักเคารพ ในสิทธิสวนบุคคล และใหเกียรติเพศ
ตรงขาม โดยเฉพาะผูเยาว และผูที่ออนแอกวา ทั้งหมดนี้ ยอมจะนํามา ซึ่งสุขภาพอนามัยทางเพศ
ที่สมบูรณ ภายใตขอบเขต ของศีลธรรมจรรยาอันดีงามในสังคม (สัญญา ภัทราชัย, 2541)
ประภาส ภูคําใบ (2550) ไดใหความหมายของสุขภาพทางเพศ หมายถึง ความพึง
พอใจทางเพศ การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ การมีอนามัยเจริญพันธุ การตอบสนองทางเพศ มี
สัมพันธภาพทางเพศ การทําหนาที่ทางเพศและการเจริญพันธุ “สุขภาพทางเพศ” จึงมีความสําคัญ
และจําเปนสําหรับชีวิตมนุษยทั้งชายและหญิง การที่วัยรุนรูจักการปฏิบัติตนใหถูกตองในเรื่องเพศ
จะทําใหวัยรุนมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี สงผลถึงการมีสุขภาพทางเพศที่ดีดวย ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยของ มรรยาท รุจิวิชชญ และคณะ (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย เปรียบเทียบและศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความ
เชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทยในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 6,485 คน พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
ในเยาวชนไทย ไดแก ปจจัยดานวัยรุน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานเพื่อน และปจจัยดานสื่อ
หรือแหลงขอมูล และในสวนของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความรู ความเชื่อ/ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลพบวา
ดานความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 เมื่อจําแนกตาม
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ระดับการศึกษาของเยาวชน และสถานภาพสมรสของบิดามารดา ดานความเชื่อ/ทัศนคติ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลําดับ และในดานความรู ความ
เชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย มีความสัมพันธ
กันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากที่ ผู วิ จั ย ได ท บทวนวรรณกรรมในข า งต น สามารถสรุ ป ได วา สุข ภาพทางเพศ
หมายถึง การดูแลตนเองในดานที่เกี่ยวของกับการเจริญพันธุตั้งแตเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธ ทั้งใน
ดานการรักษาความสะอาดและตรวจความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธ การศึกษาหาความรูและ
การพูดคุยเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ การคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
การหากิจกรรมเพื่อลดความหมกมุนเรื่องเพศ พรอมทั้งการปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสมใน
เรื่องเพศ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของตนเองที่ดีตอไปในอนาคต
2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวาปจจัยที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลกับการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุนมีหลายปจจัยดวยกัน ขอมูลจากรายงานของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข (2550) พบวาปจจัยที่มีอิท ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ ไดแก ปจจัยดา น
ครอบครั ว ซึ่ ง เป น สถาบัน แรกที่อ บรมทางดา นจิต ใจ และปลู ก ฝง พฤติก รรมสุ ขภาพให แ กเ ด็ ก
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ รวมถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนดวย ปจจัยดานเพื่อน
เพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ ความคิด และการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ รวมทั้งในเรื่องเพศ
ด ว ย ป จ จั ย ทางสั ง คม วิ ก ฤตการณ ท างเศรษฐกิ จ ค า นิ ย มที่ ผิ ด สื่ อ ต า งๆ ที่ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมทางเพศในทางที่ผิด ทําใหเกิดผลเสียในทางพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแกเยาวชนได ปจจัย
ในดานวัฒนธรรม ไดแก อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก ที่ไดแพรกระจายมายังประเทศไทย เชน
วัฒนธรรมทางการแตงกายใชเสื้อผานอยชิ้นทําใหวัยรุนเกิดการเลียนแบบ การแสดงตางๆ ที่พบ
เห็นจากสื่อจะมีบทรักที่แสดงทั้งแบบสุภาพและไมสุภาพหรือแบบอนาจารซึ่งมีใหเห็นมากมาย
วัยรุนสามารถเรียนรูจากภาพที่เห็นได คานิยมในเรื่องการรักนวลสงวนตัวเริ่มจะหายไปเพราะรับ
เอาค า นิ ย มใหม ที่ม องวา การมี เ พศสั ม พัน ธ เ ปน เรื่อ งธรรมดา วั ฒ นธรรมทางเพศของเยาวชน
เปลี่ยนไป เชน คานิยมการมีกิ๊ก วัยรุนคิดวาเปนเรื่องเทและนาสนใจ ซึ่งบางครั้งบางโอกาสอาจจะ
ทําใหเกิดปญหาทางเพศได และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยไดนําปจจัยสวนบุคคลมารวมในการศึกษา ไดแกเพศ ระดับการศึกษา และการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ เนื่องจากปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความเปน
ตนเองมากที่สุด จึงถือเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการชีวิตมากกวาปจจัยดานอื่นๆ
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2.3.1 ปจจัยดานเพศ
ปจจัยดานเพศเปนอีกปจจัยสวนบุคคลปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศในวัยรุน เนื่องจากบุคคลแตละคนจะมีลักษณะสวนบุคคลและประสบการณ
เฉพาะของตนเองแตกตางจากคนอื่นๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรมในครั้งตอๆ ไป
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996) สอดคลองกับการศึกษาของ อนงค ชีระ
พันธุ (2544) กลาวไววา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา คาใชจายที่ไดรับ และ
ความรูเรื่องเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวงหทัย นุมนวล (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา เพศ อายุ และลักษณะที่อยู
อาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ปจจัยดานครอบครัว การใหความรูเรื่องเพศ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน อรชร อัฐทวีลาภ (2544) ไดศึกษาพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุนในจังหวัดภูเก็ต พบวาปจจัยดานเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัมพร เบญจพลพิทักษ (2551) ไดกลาวถึง วัยรุน (Adolescent)
หมายถึง ชวงวัยที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในระยะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ
ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม รวมทั้ง มีการพัฒนาทาง
เพศที่สมบูรณ (full sexual maturation) แมการเขาสูความเปนวัยรุนจะแตกตางกันในแตละเพศใน
แตละบุคคล และในแตละยุคสมัย กลาวคือ เด็กหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กผูชาย โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ป และในแตละประมาณ 10 ป ที่ผานไป เด็กจะเขาสูความเปนวัยรุนเร็วขึ้นประมาณ 6
เดือน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของรางกายมีผลกระทบอยางยิ่งตอวัยรุน และสามารถ
นําไปสูความหมกมุนตอการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยที่ความชา/เร็วของการเขาสูวัยรุนเมื่อเปรียบเทียบ
กับเพื่อนฝูงรวมวัยรวมกับอิทธิพลของคานิยมสังคม จะสงผลตอการรับรูและยอมรับตนเอง (self
perception and self acceptance) รวมถึง การนําไปสูรูปแบบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรม
ทางสังคมอื่นๆ ของวัยรุนได
พัฒนาการทางเพศในเพศหญิง ในประเทศแถบตะวันตก เด็กหญิงมี
ประจําเดือนครั้งแรกที่ชวงอายุประมาณ 10-16 ป แตในบางกลุมประเทศ เด็กหญิงจะมีประจําเดือนครั้ง
แรกที่อายุมากกวานี้ เชนใน Papua New Guinea เด็กหญิงมีประจําเดือนที่ชวงอายุ 18-20 ป ความ
แตกตางของอายุที่เริ่มเขาสูความเปนวัยรุนนี้ ไดรับอิทธิพลจากอาหารสภาพการทํางานและสภาพ
คุณภาพชีวิต โดยพบวา เมื่อองคประกอบเหลานี้ดีขึ้น เด็กจะเขาสูความเปนวัยรุนไดเร็วขึ้น ดังนั้น
ในระยะเวลาที่มีการพัฒนาทางวัตถุอยางรวดเร็วในระยะที่ผานมา ประเทศที่พัฒนาแลวจึงพบวา
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เด็กไดเขาสูความเปนวัยรุนรวดเร็วขึ้นกวาเดิมอยางชัดเจน (Baker and Bellis 1995) นอกเหนือจาก
อิทธิพลจากโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ถือเปนปจจัยทางชีวภาพแลว ยังมีการศึกษาที่พบวาปจจัย
ดานอารมณก็สงอิทธิพลตออายุที่เริ่มมีประจําเดือนเชนกัน กลาวคือ Aro และ Taipale (1987) พบวา
เด็กหญิงในครอบครัวที่มีความขัดแยงและปราศจากพอมีแนวโนมมีประจําเดือนเร็วกวาเด็กหญิงอื่น ๆ
รวมทั้งเด็กหญิงกลุมนี้จะเริ่มตนมีเพศสัมพันธ ใชสุราและบุหรี่เร็วกวาเด็กหญิงอื่น ๆ ดวย การศึกษานี้
จึงเปนสวนหนึ่งที่สะทอนวา การมีประจําเดือนนั้น เปนภาวะขึ้นที่ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ (dependent
variable) (Belsky et al., 1991) ทั้งในสวนของปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางพฤติกรรมที่สัมพันธกัน
อยางใกลชิด และในทางตรงขาม พฤติกรรมทางเพศเหลานี้ ก็จะสงอิทธิพลยอนกลับไปสูการเราความ
ขัดแยงในครอบครัวใหรุนแรงขึ้น โดยพฤติกรรมปญหาในเด็กหญิงลักษณะดังกลาว จะพบไดในโรงเรียน
สหศึกษามากกวาโรงเรียนที่มีนักเรียนหญิงลวน การศึกษานี้จึงอาจสะทอนใหเห็นวา กลุมเพื่อนยังมีผล
ตอพฤติกรรมทางเพศของเด็กหญิงอีกดวย
นอกจากนี้ ยังพบวา มุมมองของเด็กหญิงที่มีตอการมีประจําเดือนยังสงผล
ตอพฤติกรรมและการแสดงออกทางอารมณอีกดวย ในเด็กหญิงที่ทัศนคติดานลบตอการมี
ประจําเดือนและมีประจําเดือนเร็วกวากลุมเพื่อนฝูงมีแนวโนมจะรับรูประสบการณครั้งแรกของการ
มีประจําเดือนในฐานะของสถานการณดานลบ (Brooks – Gunn and Reiter, 1990) ทั้งนี้ การมี
ประจําเดือนครั้งแรกเร็วกวาเด็กอื่นจะสัมพันธกับการเพิ่มของปญหาทางจิตใจของเด็กหญิง โดย
สวนหนึ่งอาจเกิดจากการที่เด็กหญิงรายนั้นๆ จะมีเวลาในการเตรียมตัวนอยกวาเพื่อนรวมวัย
ประกอบกับการมีประจําเดือนทําใหเด็กหญิงตองเผชิญกับความคาดหวัง ความเครียด รวมทั้ง
สิ่งแวดลอมแบบใหมโดยที่ยังขาดความพรอมทางดานจิตใจ (Ge et al., 1996) หลังจากมี
ประจําเดือนแลว มีแนวโนมวาเด็กหญิงจะเริ่มใสใจตอการควบคุมอาหารเพื่อรักษา รูปราง ทั้งนี้
การศึกษาพบวา การควบคุมอารมณนี้เปนผลมาจากทัศนคติที่ดีตอความผอมของรูปรางมากกวาที่
จะเปนผลจากอิทธิพลทางการเปลี่ยนแปลงของรางกาย (Rutter and Rutter 1992)
พัฒนาการทางเพศในเด็กชาย เด็กชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
ชากวาเด็กหญิงประมาณ 18-24 เดือน ทั้งนี้ พบวา การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเด็กชาย จะ
สงผลตอสถานภาพในกลุมเพื่อนฝูงอยางชัดเจน กลาวคือ เด็กชายที่มีพัฒนาการของรางกายเร็ว
จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนฝูงและมีภาพลักษณะแหงตน (Self-image) ที่ดี ซึ่งในดานจิตใจนั้น
อาจอธิบายไดจากการที่ความ “เปนหนุม” เปนลัญลักษณของความแข็งแรงและสะทอนถึง
ประสิทธิภาพในการขยายเผาพันธุ (Weisfileld et al., 1987) นอกจากนี้ ยังมี ขอนาสังเกตชัดเจน
วา พอแมมีแนวโนมแสดงทาทีและความคาดหวังที่แตกตางตอการ “เปนหนุม” ของลูกชาย และ
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การ “เปนสาว” ของลูกสาว เด็กหญิงมักไดรับความรูและการบอกกลาวเกี่ยวกับการมีประจําเดือน
ครั้งแรกจากแมหรือบุคคลที่สนิทสนมอื่น
ขณะที่เด็กชายมักไมมีโอกาสไดพูดคุยเกี่ยวกับ
“ความสามารถในการสรางอสุจิครั้งแรก” (Spenmarche) กับพอของตน (Durkin 1995).
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทางเพศครอบคลุมทั้งพฤติกรรมที่อยูภายใน
(covert behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมไดแสดงออกมาใหเห็น อาทิเชน ความคิด คานิยม ซึ่งมี
ผลอยางยิ่งตอพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน (overt behavior) เชน การคบเพื่อน
ตางเพศ จนกระทั่งถึงการมีความสัมพันธทางเพศ การศึกษาโดยทั่วไป พบวา เด็กชายและ
เด็กหญิงวัยรุน มีแนวโนมการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางกัน เด็กชาย 95% มีการ
สําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbate) ขณะที่เด็กหญิงมีอัตราของพฤติกรรมนี้ประมาณ 60%
ตา แมในภาวะปจจุบัน พอแมในประเทศสวนใหญยังมีแนวโนมที่จะหวงใยตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของกับเพศและเพศสัมพันธในลูกสาวมากกวาในลูกชาย ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งคือ
แมวาคานิยมของสังคมที่มีตอเพศหญิงในประเทศตางๆ จะมีความแตกตางหลากหลาย แตแนวคิด
ที่มองเห็นบทบาทเพศชายเปรียบเสมือนผูลา (predator) นั้น กลับเกิดขึ้นอยางคลายคลึงกันในทุก
ภูมิภาคของโลก ดวยคําอธิบายทางชีวสังคมและเหตุผลตางๆ นานา นอกจากนี้ยังพบวา เพศหญิง
และเพศชาย ยังมีคานิยมหรือแบบแผนความคิดในเรื่องเพศสัมพันธที่แตกตางกัน เพศชายมักรับรู
ประสบการณทางเพศครั้งแรกของตนในฐานะสิ่งที่พึงพอใจและภาคภูมิ ในขณะที่เพศหญิงมักมี
ความรูสึกวิตกกังวลอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม Durkin (1995) ไดเสนอวา คานิยมตลอดจนแบบแผน
ความคิดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ ความแตกตางเชนนี้ไดลดลงเรื่อยๆ ในชวงเวลาที่ผานมา
ในสั ง คมไทยให ก ารยอมรั บ การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นแต ง งานของผู ช าย โดยมี ค วามเชื่ อ ว า เป น
ธรรมชาติของผูชายที่ตองมีความตองการทางเพศและจําเปนตองหาทางปลดปลอย แตผูหญิงกลับ
มิไดถูกคาดหวังจากสังคมวาเปนผูมีความตองการทางเพศหรือแมแตมีความสนใจทางเพศ สังคม
จึงมีขอกําหนดที่คอนขางเขมงวดกับผู หญิง (นภาภรณ หะวานนท , 2542) ดังนั้นจึง สงผลตอ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนชายที่สามารถหาประสบการณทางเพศไดมากกวาเพศหญิง เห็นได
จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2550) รายงานขอมูลจากการศึกษาเยาวชนที่กําลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ พบวามีเพศสัมพันธเร็วขึ้นประมาณ 2
เทาตัว โดยเด็กชายมีเพศสัมพันธแลวจากรอยละ 10 ในป 2539 เปนรอยละ 21 ในป 2549 สวน
เด็กหญิงเพิ่มจากรอยละ 4 เปนรอยละ 12 ในชวงเดียวกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ศรีสุมาลย
ศาสตรสาระ (2544) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติในเรื่องเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของวัยรุนโสด
ในชนบทไทย พบวา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นชัดเจนในเรื่องมาตรฐานทางเพศที่ไมเหมือนกัน
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ระหวาง เพศชายและเพศหญิง วัยรุนหญิงมีทัศนคติตอเรื่องเพศตามคานิยมและวัฒนธรรมไทย
เชน มากกวาครึ่งหนึ่งของวัยรุนชายเห็นดวยกับการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานถาหากวารักกัน
ในขณะที่วัยรุนหญิงเห็นดวยเพียงรอยละ 17 เทานั้น เชนเดียวกันวัยรุนชาย เกือบรอยละ 50 คิดวา
ผูชายควรเปนผูเริ่มกิจกรรมทางเพศ ในขณะที่วัยรุนหญิงเพียง รอยละ 3 ตอบวา ผูหญิงควรเปนผู
เริ่มกิจกรรมทางเพศ จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางหญิงสวนใหญ (ประมาณ 2 ใน 3 หรือ
รอยละ 65.2) ยังไมมีพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได ขณะที่มีกลุมตัวอยางชาย มีเพียง
รอยละ 28.2 ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานเพศ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาวัยรุนหญิงมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธนอย
กวา วัยรุนชาย 7.4 เทา
2.3.2 ปจจัยดานระดับการศึกษา
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น เพราะจะมีผลใน
การพัฒนาความรูความสามารถ ระดับการศึกษาจึงเปนเครื่องบงชี้ระดับความรู และประสบการณ
การเรีย นรูข องบุคคล ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต างกันออกไป ผูที่มี
การศึกษาสูงยอมมีการแสวงหาความรูและรูจักใชบริการตางๆ มากกวาผูมีการศึกษานอย และผูที่
มีการศึกษานอยมักจะมีขอจํากัดในการแกปญหา (ณัฐพร สายพันธุ, 2546) จากการศึกษาของ
อนงค ชีระพันธุ (2544) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมทาง
เพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัยรุนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมทาง
เพศเพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ วั ย รุ น เป น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในด า นพั ฒ นาการหลายด า น มี ก าร
เจริญเติบโตไปพรอมกับการเติบโตทางดานการศึกษา ธนวรรณ ชุมแวงวาป (2550) ไดกลาวไววา
สังคมทุกแหงในปจจุบันนี้ยอมรับกันทั่วไปวาวัยรุน (Adolescence) เปนชวงระยะที่สําคัญที่สุด
เปนวัยที่เชื่อมตอระหวางเด็กกับผูใหญ เปนระยะที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ซึ่งชีวิตบั้นปลายจะ
ราบรื่นหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิตของระยะวัยรุนนี้ เพราะเหตุวาเด็กวัยรุน
จะตองประสบความยุงยาก มีปญหาตาง ๆ นานา ประการ และตองกับความลําบากในการปรับตัว
จึงมักมีผูกลาววา “เปนวัยวิกฤติ” (Critical Period) บาง หรือ “วัยแหงพายุบุแคม” (Storm &
Stress) บางทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเขาสูวัยรุนนั้นเปนไปทีละนอยๆ วัยรุนมีสิ่ง
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นไดแกการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและสรีระ เชน โครงสรางทางรางกาย
อวัยวะตางๆ เกี่ยวกับเพศรวมทั้งระบบการทํางานตางๆ ของรางกาย ซึ่งเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามกระบวนการของมันจนถึงขั้นวุฒิภาวะ (Maturity) หรือเขาสูวัยผูใหญมี
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ความสามารถในการทํางานได เด็กทุกคนจะตองระยะแหงความเปลี่ยนแปลงในวัยนี้ อาจชาหรือ
เร็วยอมแตกตางกันไปในแตละบุคคล
สถาบันการศึกษาเปนอีกสถาบันทางสังคมอีกสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษาอยางเหมาะสม แตเนื่องจากคานิยมในสังคมไทยมองเรื่องเพศเปนเรื่อง
ตองหาม และเปนเรื่องสวนตัวมาเปนเวลานาน การสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมในสถาบันจึงไม
เกิ ด ขึ้ น การสอนเพศศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมคื อ การเริ่ ม สอนตั้ ง แต ร ะดั บ
ประถมศึกษา ในเรื่องบทบาทชายหญิง การยอมรับในบทบาททั้งชายหญิง การเรียนรูที่จะอยู
รวมกันดวยความสัมพันธที่ดี ความรับผิดชอบระหวางเพศ ครอบครัวศึกษา บทบาทหนาที่ระหวาง
บิ ด ามารดาและบุ ต ร ในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น เรี ย นรู เ รื่ อ ง
สรีรวิทยา ระบบเจริญพันธุทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องไมเหมาะสม
การปฏิบัติตนระหวางหญิงชายในวัยรุน วิถีชีวิต คานิยมในสังคมไทยที่ไมนิยมใหวัยรุนหญิงชาย
ประพฤติหรือมีพฤติกรรมชิงสุกกอนหาม ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียนรูเรื่องความรับผิดชอบระหวางเพศ การมีวุฒิภาวะที่ดีในเรื่องเพศ ถาสถาบันการศึกษาไดให
ความรู แ ละการรั บ รู ที่ ดี ใ นเรื่ อ งเพศศึ ก ษาอย า งเหมาะสม เยาวชนไทยทั้ ง หญิ ง และชายจะมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณระหวางเยาวชนหญิงชาย จะทํา
ใหเติบโตเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะในเรื่องเพศ
โรงเรี ย นเปน อีก สถาบัน หนึ่ง ที่ ก ลา วกัน วา มีค วามสํ า คัญอัน ดั บรองจาก
สถาบันครอบครัวในการใหทิศทางในเรื่องเพศที่ถูกตองเหมาะสมแกวัยของเด็กและเยาวชน ในชั้น
เรียนครูยังสามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับนักเรียนทุกระดับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่อง
เพศ บทบาททางเพศที่เหมาะสม รวมทั้งบทบาทหนาที่ของการเป น สมาชิก ของสัง คมไทยที่ มี
คุณภาพ ครูยังเปนที่ปรึกษา แนะนําปญหาตางๆ แกนักเรียนของตนไดตามความจําเปน ดังนั้นครู
และการศึกษาจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสงเสริมพัฒนาเยาวชน เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคา
ของสังคมและประเทศชาติตอไป (นงลักษณ เอมประดิษฐและคณะ, 2546)
ในประเทศไทยหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเริ่มมีการแทรกสาระตางๆ ที่
พอจะมีความสัมพันธกับเพศศึกษาไดบาง ดังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ปพ.ศ.2521 ที่ไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2533 โดนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีหลายวิชาที่สอดแทรก
เนื้ อ หาทางเพศศึ ก ษาทั้ ง โดยตรงและโดยอ อ ม เช น วิ ช าสุ ข ศึ ก ษา ให ค วามรู เ รื่ อ งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณและบุคลิกของวัยรุน การวางแผนครอบครัว เปนตน หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ป พ.ศ.2524 ที่ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2533 มีหลายวิชาที่สอดแทรก
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เนื้อ หาทางเพศศึก ษาและที่ เ กี่ยวขอ งเชน กัน เชน วิช าสุขศึ กษา (พ.042) ให ค วามรู เ รื่ อ งความ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจของวัยรุ น พฤติกรรมทางสั งคม การเจริญเติ บโตและ
พัฒนาการทางเพศ ตลอดจนปญหาการปองกันและแกไข วิชาสุขศึกษา (พ.606) ใหความรูเรื่อง
การติดตอสัมพันธกับเพศตรงขาม การมีครอบครัว เปนตน (วันทนีย วาสิกะสิน, 2537) และมี
การศึกษามากมายที่พบวาระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมทางเพศ เชน การศึกษาของ วัฒนา
สาระขวั ญ (2544) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมทางเพศสั ม พั น ธ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นสั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา ในเขตเมื อ งและชนบท จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยทางชีวสังคมดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียน และระดับการศึกษา สามารถรวมกับตัวแปรดานทัศนคติทางเพศสัมพันธ แรง
สนับสนุนทางสังคมและสถานภาพสมรสของบิดามารดสา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมทาง
เพศสัมพันธไดรอยละ 13.90 สอดคลองกับการศึกษาของพิชุสินี พงษจงมิตร (2546) ไดศึกษา
การเปดรับขาวสาร ความรู และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับชั้นการศึกษา และ
ประเภทโรงเรียนตางกันจะมีความรูเรื่องเพศแตกตางกัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะมี
ความรูเรื่องเพศมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จะเห็น ไดว า วั ย รุน เติบโตไปพรอมกั บ การศึก ษาทั้ง ในดา นวิชาการและ
การศึกษาในดานชีวิต วัยรุนมีการเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายที่เขามา ซึ่งการที่วัยรุนมีระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นไป เปนไปไดวา การเจริญเติบโตทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคม และวุฒิภาวะมักจะถูกขัด
เกลาใหเติบโตไปพรอมๆ กัน ซึ่งโดยเฉพาะวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนวัยที่มีวุฒิภาวะที่มากพอสมควร
การศึกษาจะชวยใหวัยรุนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมากขึ้น แตอาจจะยังขาดประสบการณ
และการตัดสินใจที่ดีพอ ดังนั้น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป นาจะมีผลในการพัฒนาวัยรุนใหเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถและวุฒิภาวะและการตัดสินใจที่เหมาะสมมากขึ้น
2.3.3 ปจจัยดานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ ในที่นี้มีความหมายเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นของวัยรุนในโรงเรียนในการประเมินตนเองวามีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศมาก
นอยเพียงใด ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุนเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก จากการศึกษา
ของ ณั ฐ ฤดี สิ น ทิ พ ย ส มบู ร ณ (2541) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมทางเพศของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา ผลการศึกษาระดับความรู
เรื่องเพศ นักศึกษามีความรู ในระดับปานกลาง คือ 13.46 จาก 20 คะแนน และตัวแปรดานความรู
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เรื่องเพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา จากความคิดแบบเดิมวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่
ตองปกปดและเปนสิ่งที่หยาบคาย โดยแทจริงแลวไมไดหมายถึงความตองการทางเพศเพียงอยาง
เดียวเทานั้น แตในความจริงแลวหากมีความรูความเขาใจเรื่องเพศที่ถูกตองจะชวยใหวัยรุนมี
ความรูเรื่องสรีระทั้งของตนเองและเพศตรงขามทําใหรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพรอม
กั บ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น การเรี ย นรู เ รื่ อ งเพศจะขจั ด ความกลั ว ความสงสั ย ความกั ง วล และ
ความคิดที่ไมดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทําใหมีพัฒนาการในทางที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีในเรื่องเพศ
เขาใจความตองการทางเพศของตนเองเมื่อถึงวัยอันควร รูจักปองกันตัว การวางตัว การคบเพื่อน
ตางเพศ รวมทั้งการคุมกําเนิดเมื่อถึงวัยอันควรเพื่อปองกันตนเอง นอกจากนี้ ยังชวยใหบุคคลมีวุฒิ
ภาวะสมวัย เติบโตเปนผูใหญที่ดี มีเหตุผล เปนบิดามารดาที่ดีตอบุตร ดังนั้นการเรียนรูเรื่องเพศจะ
ทําใหวยั รุนเติบโตเปนผูใหญที่ดีในวันหนา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เปน,ประชากรที่มีคุณภาพ
ของสังคม (บุปผา ศิริรัศมี, 2546) ซึ่งสอดคลองกับพนม เกตุมาน (2551) ที่ไดใหขอคิดเกี่ยวกับ
เรื่องการสอนใหวัยรุนมีความรูความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาไววา การสอนเรื่องเพศแกเด็กและ
วัยรุน เปนกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ตั้งแตเกิดจนตาย เปนการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรี ยน และนอกระบบโรงเรี ย น ที่ จะใหบุคคลได เรียนรู ธรรมชาติความเป นจริงของชี วิ ตและ
สังคม เพื่อใหบุคคลมีความรู มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมถูกตองในเรื่องเพศ ตลอดจนสามารถ
ปรั บ ตั ว ตามพั ฒ นาการของชี วิ ต อย า งเหมาะสม การสอนดั ง กล า วมี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม
กวางขวาง เกิดขึ้นตอเนื่องตามพัฒนาการเด็กตั้งแตเกิด และตอเนื่องไปตามวัยจนถึงวัยรุน เด็ก
เรี ย นรู จ ากการเปลี่ ย นแปลงทางร า งกาย และจากตั ว อย า งและการสอนโดยบิ ด า
มารดา ครอบครัว และสังคมสิ่งแวดลอม ไปตามระดับสติปญญาและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
และสิ่งแวดลอม พัฒนาเปนเอกลักษณทางเพศ บทบาททางเพศที่เหมาะสม ปรับตัวเอง และ
ควบคุ ม ตั ว เองในเรื่ อ งเพศได การสอนเรื่ อ งเพศจํ า เป น ให ส อดคล อ งตามพั ฒ นาการทางเพศ
ปกติ ผูสอนเรื่องเพศจึงตองศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเพศตั้งแตเด็กจนถึงวัยรุน เพื่อใหจัดการ
เรียนรูไดอยางถูกตอง
การสอนเรื่องเพศสามารถสอนไดตั้งแตเด็กยังเล็ก สอดแทรกไปกับการ
สงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ พอแมควรเปนผูสอนเบื้องตน เมื่อเขาสูโรงเรียน ครูจะชวยสอนให
สอดคลองไปกับที่บาน เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน ควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูดวยตัวเองแตมีแนวทางที่
ถูกตอง

49

การสอนเพศศึ ก ษาในโรงเรี ย นนั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวง
สาธารณสุขไดรวมกันกําหนดหลักสูตรการเรียนรูเรื่อง “เพศศึกษา” ในนักเรียน โดยแบงการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 6 ดาน ซึ่งสามารถใชเปนหลักในการสอนที่บานไดดวยเชนกัน ดังนี้
1. พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development) ความรูความเขาใจใน
เรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการทางเพศตามวัย ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
2. สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) การสรางและรักษาความสัมพันธ
กับบุคคลในสังคม การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ การเลือก
คู การเตรียมตัวกอนสมรสและการสรางครอบครัว ความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยา พอ-แม-ลูก
3. ทักษะสวนบุคคล (Personal and communication skills) ความสามารถใน
การจัดการสถานการณที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน ทักษะการสื่อสาร การสรางความสัมพันธ และ
ควบคุ ม ความสั ม พั น ธ ให อยู ในความถู ก ต องเหมาะสม ทั กษะการปฏิ เสธ ทั ก ษะการขอความ
ชวยเหลือ ทักษะการจัดการกับอารมณ ทักษะการตัดสินใจและแกปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
4. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors) การแสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
เพศหรือบทบาททางเพศ (Gender role) ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศและวัย เปนที่ยอมรับของ
สังคม ไมเกิดความเสี่ยงทางเพศ(เชน เพศสัมพันธในวัยรุน เพศสัมพันธที่ปราศจากการปองการ
ตั้งครรภหรือการติดเชื้อ) การสรางเอกลักษณทางเพศที่เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ และ
บทบาททางเพศที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล
5. สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) ความรูความเขาใจและสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยทางเพศไดตามวัย เชน การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ อนามัยการเจริญ
พันธุ สังเกตการเปลี่ยนแปลงตางๆและความผิดปกติในลักษณะและหนาที่ของอวัยวะเพศ การ
หลีกเลี่ยงอันตรายจากการชอกช้ํา บาดเจ็บ อักเสบ และติดเชื้อ รวมถึงการถูกลวงเกินทางเพศ
6. สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) คานิยมในเรื่องเพศที่
เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การใหเกียรติเพศตรงขาม การรักนวลสงวนตัว ไม
ปลอยใจใหเกิดเพศสัมพันธโดยงาย การปรับตัวตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
จากสื่อที่ยั่วยุทางเพศตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
ในการสอนเพศศึ ก ษาในนั ก เรี ย นดั ง กล า ว ยั ง ได กํ า หนดช ว งชั้ น ที่ ส อน
ออกเปน 4 ระดับ ชวงชั้นแรกตั้งแต ป.1-3 ชวงชั้นที่ 2 ตั้งแต ป.4-6 ชวงชั้นที่ 3 ตั้งแตม.1-3 ชวงชั้น
ที่ 4 ตั้งแต ม.4-6 โดยออกแบบใหเนื้อหาสอดคลองกับการเรียนรู และแทรกลงไปในการเรียนของ
เด็กตั้งแตชั้นประถมศึกษาตอนตนไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคลองกับการศึกษาของ
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มรรยาท รุจิวิชชญ และคณะ (2548) ที่กลาวไววา ความรูและทัศนคติมีผลตอการปฏิบัติตนของ
เยาวชนไทย เยาวชนที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพปานกลาง และมีทัศนคติที่ดีพอควร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจทําใหการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทางเพศไดบอยครั้ง ดังนั้น
การจัดใหมีการเรียนการสอนในเรื่องเพศจึงเปนสิ่งที่นาสนใจในการนํามาใหความรูที่ถูกตองอยาง
แทจริงกับวัยรุน เหมือนดังที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (2551) กลาวไววา การสอนและอบรม
เรื่องเพศศึกษามุง สอนใหเยาวชนรูเ ทาทั นพัฒนาการดานรางกาย จิตใจและค านิยมดานเพศ
ตลอดจนสอนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหสถานการณเรื่องเพศของตนเองอยางมีวิจารณญาณ
เพราะเยาวชนยังขาดความรูที่ครบถวนเพียงพอและถูกตองในเรื่องการมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย
เปนสุขและปราศจากโรค ดังนั้นการที่วัยรุนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศที่ถูกตองอยางแทจริงไมใชสิ่งที่ผิด ในทางตรงกันขามนาจะเปนแนวทางอันจะ
นําไปสูการลดปญหาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนในอนาคต และมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมอยางแทจริง และจากการศึกษาของ เจตนิพิฐ สมมาตย
(2550) พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิตรวมกับกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ทักษะชีวิต และพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธดีขึ้นกวา
กอนการทดลองและ ดีกวากลุมเปรียบเทียบในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สอดคลองกับการศึกษาของ ปรียกมล รัชนกุล (2546) ไดสรุปขอคิดเห็นจากเยาวชนที่เขารวม
โปรแกรมการใหความรูสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ไดขอคิดเห็นวา การไดรับความรู
ในเรื่องเพศเปนเรื่องใกลตัวมากที่สุด สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งการดู แลสุข อนามั ย ทางเพศของตัว เอง และการไดรับ ความรู ค วามเขา ใจที่ถูก ต อง จะ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ทําใหดําเนินชีวิตไดถูกตอง และจากการศึกษาของ สุรางรัตน
โฆษิตธนสาร (2548) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาเพื่อปองกันพฤติกรรมทาง
เพศที่ไมพึงประสงค ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดาน ความรู
เรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึงประสงค ทัศนคติตอพฤติกรรม
ทางเพศ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมทางเพศที่ไมพึงประสงค
ความภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมทางเพศ มากกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จะเห็นไดวา ในปจจุบันมีสื่อหลายแขนงที่สามารถเขาถึงเรื่องเพศไดอยาง
งายดาย วัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีความอยากรูอยากลอง หากมีความสนใจที่จะหาความรูเรื่องเพศดวย
ตนเองตามชองทางการเรียนรูที่หลากหลายในแบบที่ไมเหมาะสมที่ เชน การดูหนังโป สื่อทาง
อิ น เตอร เ น็ ต ที่ส ามารถเข า ถึ ง ได อย า งง า ยดาย ก็ จ ะทํา ให เ กิด การเรี ย นรู เ รื่ อ งเพศในแบบที่ ไ ม
เหมาะสมไดมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจากสิ่งที่ไดพบเห็นตามมา จึงจะเห็นไดวา
การที่วัยรุนมีความรูเรื่องเพศที่ถูกตองไมใชสิ่งที่เสียหาย แตกลับเปนแนวทางที่ดีที่จะชวยสราง
เสริมสุขภาพทางเพศที่ดีและมีความเหมาะสมตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุ ข ภาพทางเพศ ได แ ก ก ารศึ ก ษาของ ดวงหทั ย นุ ม นวล (2545) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ดานทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศสวนใหญมีระดับทัศนคติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีทัศนคติ
ในระดับสูงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียวนํามาซึ่งปญหาได เชน การตั้งครรภ โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ ทัศนคติเรื่องการที่ผูชายเที่ยวโสเภณี หรือมีประสบการณทางเพศแสดงถึงความ
เปนชายชาตรีมีทัศนคติในระดับต่ํา การปฏิบัติตนในเรื่องเพศพบวาสวนใหญมีเพื่อนตางเพศ มี
พฤติกรรมจับมือถือแขนมากที่สุด และเคยมีเพศสัมพันธ ความสัมพันธของตัวแปรพบวา เพศ อายุ
และลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ปจจัยทางทัศนคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศ การปฏิบัติตนในเรื่องเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน และ
ปจจัยดานการเปดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุน
จุฬารัตน หาวหาญ (2539) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่มี
ความสั มพันธต อการมีเพศสัม พันธของนักเรี ยนวัยรุ นชายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร
จํานวน 434 คน โดยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ การคุมกําเนิด และโรคเอดสระดับปานกลาง มีทัศนคติเปน
กลางตอการมีเพศสัมพันธ รอยละ 66.6 เคยดื่มสุรารอยละ 73.4 เคยสูบบุหรี่รอยละ 44.7 เคยดู
วีดีโอ โทรทัศน ภาพยนตรที่ปลุกอารมณทางเพศ รอยละ 92.2 เคยอานหนังสือที่ปลุกเราอารมณ
ทางเพศ รอยละ 91.0 เคยไปเที่ยวคลับ บาร หรือสถานเริงรมยอื่นๆ รอยละ 51.4 เคยไปเที่ยวสถาน
อาบ อบ นวด รอยละ 4.6 แหลงความรูเรื่องเพศสวนใหญไดจากเพื่อน รอยละ 25.8 โดยมีเพื่อน
สนิทที่เคยมีเพศสัมพันธกับคูรัก และ/หรือ กับหญิงบริการทางเพศ รอยละ 40.1 ในดานพฤติกรรม
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ทางเพศ พบวา เคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 25.8 เคยสําเร็จความใครดวยตนเองรอยละ 32.7 อายุ
ต่ําสุดในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ 8 ป สูงสุด 19 ป อายุที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก โดยเฉลี่ย
เทากับ 16.1 ป คูเพศสัมพันธครั้งแรกสวนใหญคือ เพื่อนหญิง รอยละ 59.8 เคยใชการคุมกําเนิด
บางเปนครั้งคราวรอยละ 55.4 และเหตุผลที่ไมใชเพราะคิดวาเปนชวงปลอดภัย รอยละ 43.8 วิธี
คุมกําเนิดที่ใชคือ ถุงยางอนามัย รอยละ 79.2 เคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธรอยละ 3.6
ศุภลักษณ ธนธรรมสถิต และปนัดดา สุขสําราญ (2548) ไดศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 ในเขตสาธารณสุขที่ 11 ไดแก จังหวัดมุกดาหาร
นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ และเขตสาธารณสุขที่ 14 ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ยโสธร ศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
6 ปการศึกษา 2548 จํานวน 4,186 คน โดยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เคยมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม จําแนกรายจังหวัด สูงที่สุดคือจังหวัดยโสธร รอยละ 7.5 รองลงมา
คือจังหวัดกาฬสินธุ รอยละ 5.3 และจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร ศรีสะเกษ นครพนม อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ พบรอยละ 5.0, 4.7, 4.6, 4.2, 3.8 และ 3.1 ตามลําดับ อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้ง
แรกเทากับ 14.7 ป อายุต่ําสุด 10 ป สวนใหญมีเพศสัมพันธกับแฟนหรือคนรัก คิดเปน รอยละ 53.6
รองลงมาคือเพื่อนรอยละ 18.0 เรื่องความรักและอยากลองเปนสาเหตุสําคัญของการมีเพศสัมพันธครั้ง
แรก สถานที่ที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกมีทั้งที่พักตนเอง ที่พักคนที่มีเพศสัมพันธดวย บานเพื่อน คิดเปน
รอยละ 25.8,20.1 และ 20.6 ตามลําดับ นักเรียนที่มีเพศสัมพันธและมีการปองกันการตั้งครรภรอยละ
47.4 โดยใชวิธีการสวมถุงยางอนามัยรอยละ 37.6 หลั่งภายนอกรอยละ 16.5
สุวรรณา เรืองกาณจนเศรษฐ (2547) ไดนําเสนอผลการสํารวจภาคสนาม โดย
สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “ประสบการณและทัศนะของวัยรุนตอปญหา
พฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน:กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนที่มีอายุ 15 - 25 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทําการสํารวจระหวางวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2547 จํานวนทั้งสิ้น 1,627 คน ผลการสํารวจ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคือ รอยละ 6.7 มีประสบการณดานการมีแฟน / คนรัก โดยรอยละ 37.5
เคยมีแฟน / คนรักมากกวา 1 คน ประเด็นที่นาสนใจคือตัวอยางถึงรอยละ 11.2 มีแฟน / คนรัก มากกวา
4 คน (5 คนขึ้นไป) และกลุมตัวอยางถึงรอยละ 42.4 คน เคยมีประสบการณดานเพศสัมพันธ โดยรอยละ
16.1 เคยประสบปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค ที่นาตกใจคือรอยละ 13.9 ระบุวายอมรับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธกับผูที่เพิ่งรูจักตามสถานที่ตางๆ เชน ผับ เธค และหางสรรพสินคา เชนเดียวกับกลุม
ตัวอยางถึงรอยละ 91.5 เคยมีประสบการณการบริโภคขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศในดานตางๆ ไม
วาจะเปนเคยดูหนังโปจากวีดีโอ/ซีดี การดูเว็บโป และอานหนังสือโป โดยกลุมตัวอยางใหทัศนะวาปจจัย
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ที่มีสวนสงเสริม/กระตุนใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม ไดแก การที่วีซีดี/ดีวีดีหนังลามกหา
ซื้อไดงาย และการแพรระบาดของเว็บไซดลามก ตลอดจนการลงภาพโป/ลามกของสื่อหนังสือพิมพ/
นิตยสารตาง ๆ ก็มีสวนกระตุนไดมากขณะที่ไมมีที่/แหลงใหคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหาเรื่องเพศ โดยกลุม
ตัวอยางใหความเห็นในการแกปญหาดังกลาว ดวยการสรางระบบควบคุมการใชอินเตอรเน็ทของวัยรุน
และการออกกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมความสัมพันธทางเพศของนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษา

