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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจัิย การแกไ้ขพฤติกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาระดบัชั้น 

 ชั้นปีท่ี1 หอ้ง1/2-1/3-1/8   ประดบั ชั้นป่ีท่ี 3 ห้อง3/1- 3/2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือผู้วจัิย อาจารยปิ์ยพงษ ์ชยัประเสริฐ 

สาขาวชิา พื้นฐานทัว่ไป 

ปีการศึกษา 2560 

 

 วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อเป็นการแก้ไขพฤติกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ในระดับนักศึกษา

ระดบัปวชชั้นปีท่ี 1 /2 ,1/3,1/8 ในรายวชิาท่ีสอนวชิาเพศวถีิศึกษาและระดบัปวชชั้นปีท่ี 3 /1,3/2 ในรายวิชาท่ี

สอนวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติซ่ึงเน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเก่ียวการแกไ้ขพฤติกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์

ซ่ึงนกัศึกษาทั้งหมดเป็นนกัศึกษาท่ีขา้พเจา้ทาํการสอน  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นนกัเรียนนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการวิทยา  จาํนวน 175 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบและ

แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ  

1.สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล         

2.การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล         

3.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของ

ขอ้มูล ดงัน้ี            

n       แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง     

�̅�แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)  

S.D.    แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาในเปรียบเทียบ 2 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนั 
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม    

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเร่ืองเพศ    

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษา    

 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ความรู้เร่ืองเพศของนกัศึกษา  

ผลการวจัิยพบว่า 

1. จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการอบรมและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัอบรมโดยใชก้าร

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองเพศมีค่า t-test คือ -12.478 และค่า sig. เท่ากบั .00 พบวา่คะแนนหลงัการอบรมสูงกวา่

ก่อนการอบรมอยา่งมีวนิยัสาํคญัทางสติถิท่ีระดบั .05 แสดงวา่การปรับพฤติกรรทางเพศโดยการอบรมให้

ความรู้ทาํใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและมีความรู้เร่ืองเพศมากข้ึน  
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กติตกิรรมประกาศ 

  

 วจิยัเร่ือง “การแกไ้ขพฤติกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์

พณิชยการระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.(ชั้นปีท่ี 1/2,1/3 ,1/8 ,3/1,3/2)วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการประจาํปีการศึกษา  2560” วิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและด้วยการสนับสนุนจากท่าน  

ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง คณะผูบ้ริหาร  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจนการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเสร็จ

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณท่านอาจารยศิ์ริ    ซาํมาซา ท่ีไดช่้วยส่งเสริมและเป็นกาํลงัใจใหต้ลอดมา 

            ขอขอบคุณท่านอาจารยธ์ัญศญา  ธรรมมิกสกุลและศูนยว์ิจยั ท่ีไดช่้วยส่งเสริมการทาํ QR โคด้ทาํ

แบบทดสอบเคร่ืองมือวจิยัและเป็นกาํลงัใจใหต้ลอดมา 

ขอขอบคุณนักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์จนทาํให้การเก็บ

ขอ้มูลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี   

 การวจิยัน้ีหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการวจิยัในคร้ังน้ีจะสามารถก่อประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจท่ีจะนาํงานวิจยั

ในคร้ังน้ีไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อพฒันาตนเองและปรับ

พฤติกรรมทางเพศใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัวยั 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

          จากสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า นกัศึกษามีมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ได้

ป้องกนัซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัเรียน ทอ้งไม่พร้อมทาํให้นกัเรียนหลายๆตอ้งออกจากเรียน

และพกัการเรียนคน ทาํให้เสียโอกาส และบางรายป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  มีแนวโน้มสูงข้ึน

เน่ืองจากเด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคมทุกมิติ เป็นวยัท่ีตอ้งการ

พึ่งตนเองเพิ่มข้ึน  ซ่ึงวยัรุ่นบางคนเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์  ไม่สามารถปรับตวักับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งวฒันธรรมและสังคมได ้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนาํมาซ่ึงความไม่

เข้าใจกันของคนในครอบครัว  นอกจากนั้ นยงัพบว่าวยัรุ่นขาดการการส่ือสารระหว่างวยัรุ่นกับคนใน

ครอบครัว  เน่ืองจากคิดวา่เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถพูดหรือส่ือสารกนัได ้ และอุปสรรคเก่ียวกบัความ

ไม่สะดวกในการส่ือสารเร่ืองเพศซ่ึงคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะท่ีคุยกันเร่ืองเพศอาจจะสืบเน่ืองมาจาก

ขนบธรรมเนียมหรือวฒันธรรมท่ีเป็นมาตั้งแต่ในอดีตเพราะถา้คุยกนัเร่ืองเพศอาจจะถูกมองวา่เป็นคนท่ีหยาบ

คายลามกและอาจถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีแต่เน่ืองจากวฒันธรรมท่ีเปล่ียนสังคมท่ีเปล่ียนไปการเรียนรู้การ

เขา้ถึงข่าวสารค่อยข้างเร็วและสามารถค้นหาได้ง่ายและอาจเป็นสาเหตุให้เด็กๆเรียนรู้พฤติกรรมท่ีผิดๆ  

โดยเฉพาะเร่ืองเพศแลว้ซ่ึงหากไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเขา้ใจ  และนาํมาดูแลแกไ้ขก็อาจทาํให้เกิดความเส่ียงต่อ

ปัญหาต่างๆท่ีตามมา  ส่งผลให้เกิดการแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

โทรทศัน์  และส่ืออินเตอร์เน็ต  ทาํใหเ้กิดความคลุมเครือ  เขา้ใจผิด ปัญหาสําคญัท่ีพบมากในวยัรุ่นคือปัญหา

เร่ืองพฤติกรรมทางเพศซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเช่นการคบเพื่อนต่างเพศท่ีไม่เหมาะสมพฤติกรรมมี

เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงัน้อยการไม่ใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์การด่ืมสุราหรือใช้ยาเสพติด

ก่อนมีเพศสัมพนัธ์พฤติกรรมเหล่าน้ีทาํให้เส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์การตั้งครรภ์ท่ี

ไม่พึงประสงคแ์ละการทาํแทง้ จึงส่งผลใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภยั  ปัญหาบางอยา่ง

เกิดข้ึนมานาน  จนทาํให้การแกไ้ขปัญหาทาํไดย้าก  การป้องกนัปัญหาจึงมีความจาํเป็น  และสําคญัมากกว่า

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้   การป้องกนัดงักล่าว  ควรเร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพทางจิตตั้งแต่เด็ก เด็กท่ี

มีพฒันาการของบุคลิกภาพดี  จะมีภูมิตา้นทานท่ีดีและช่วยป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตในวยัรุ่นไดอ้ย่างมาก

เช่นกนั  พอ่แม่และครูอาจารย ์ จึงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมสุขภาพทางจิตตั้งแต่เด็กจนถึงวยัรุ่นเป็นอยา่ง

ยิง่  

 นอกจากน้ีปัจจุบนัวยัรุ่นตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดจากการพฒันา

ประเทศไปสู่ความทนัสมยัเปิดรับวฒันธรรมจากต่างประเทศท่ีแพร่เขา้มาในสังคมไทยอย่างรวดเร็วเช่น  

ค่านิยมการบริโภคการแต่งกายท่ีเปิดเผยให้เห็นสัดส่วนของร่างกายค่านิยมทางเพศจากส่ือสารมวลชนทาง
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ภาพยนตร์อินเตอร์เน็ตวีซีดีหนังส่ือลามกรูปภาพท่ีย ัว่ยุอารมณ์ทางเพศซ่ึงส่งเสริมให้วยัรุ่นมีความสนใจ

พฤติกรรมทางเพศมากข้ึนมีการคบเพื่อนต่างเพศไปเท่ียวตามแหล่งสถานบนัเทิงกลางคืนมีการสัมผสัร่างกาย

กนัซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมความเส่ียงทางเพศทาํให้เกิดปัญหาทางเพศตามมาอยา่งคาดไม่ถึง

จนนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนปัญหาทางเพศท่ีพบบ่อยในวิทยาลยัไดแ้ก่  การตั้งครรภ์เม่ืออายุยงั

นอ้ยการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท์าํให้มีผลเสียต่อสุขภาพสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและอนาคต   ซึงในปี

การศึกษา 2559 ทั้งภาคเรียนท่ี 1และ 2  มีนักศึกษาท่ีตั้ งครรภ์รวมทั้ งหมดจาํนวน  26 คนโดยแบ่งตาม

ระดบัชั้นปีดงัต่อไปน้ี  ระดบัปวช. 1 จาํนวน  5 คน  , ระดบัปวช.  2 จาํนวน  1   คน, 

ระดบัปวช.  3  จาํนวน  5    คน  ,  ระดบัปวส.1  จาํนวน  10    คน  , ระดบัปวส.2  จาํนวน  5    คนและในปี

การศึกษา  2560  ในภาคเรียนท่ี  1  มีนกัศึกษาท่ีตั้งครรภ์แลว้จาํนวน   2  คน   ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหา

พฤติกรรมทางเพศในวยัรุ่นและถา้มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากหลายๆปัจจยัเพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากทั้งร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางเพศวยัรุ่นจะเร่ิมให้ความสนใจต่อ

เพสตรงกนัขา้ม เร่ิมมีความรู้สึกทางเพศ ประกอบเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีการแสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีรุนแรงและยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งนกัในเร่ืองเพศรวมทั้งสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมีปัจจยั

และสถานการณ์ท่ีย ัว่ยุชักนําให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายและอาจนํามาซ่ึงการมี

เพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภโ์ดยไม่ไดใ้จ  ท่ีจะทาํให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์  

ถูกพกัการเรียน  ฆ่าตวัตาย  ทาํแทง้ผิดกฎหมาย  ทอดทิ้งเด็ก เป็นตน้ วยัรุ่นจึงมีการแสดงออกทางเพศท่ี

เหมาะสม  รู้จกัหลีกเล่ียงและป้องกนัตนเองจากปัจจยัและสถานการณ์ส่ิงท่ีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์และ

ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพื่อท่ีจะไดชี้วิตอย่างสดใสในช่วงวยัรุ่นและเติบโตไปสู่ผูใ้หญ่อย่างมีความสุข  การ

เปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั  นาํมาซ่ึงปัจจยัและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีล่อแหลมและอนัตรายต่อวยัรุ่น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเป็นปัญหาท่ีสําคญัประการหน่ึงของวยัรุ่น  หากวยัรุ่นมีพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไม่เหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพนัธ์  อาจทาํให้เกิดปัญหาการติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์อ่ืนๆ  ตามมา  และในวยัรุ่นหญิงอาจทาํให้เกิดการตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจได ้    ดงันั้นนกัศึกษาซ่ึง

อยู่ในวยัรุ่นจึงควรหลีกเล่ียงและป้องกนัตนเองจากปัจจยัและสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์  และ

ตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจ  เพื่อท่ีจะนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        จากสถานการณ์ในปัจจุบนั พบว่า วยัรุ่นไทยมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่

ป้องกนัซ่ึงสงผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น การทาํแทง้ และการป่วยดว้ยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

และมีแนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจากวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงทางดา้น ร่างกาย  จิตใจ และสังคมในทุกมิติเป็นวยัท่ีมี

ความตอ้งการพึ่งตนเองเพิ่มข้ึนรวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางเพศวยัรุ่นเร่ิมให้ความสนใจต่อเพศตรงขา้มเร่ิมมี

ความรู้ทางเพศประกอบกบัเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงและอาจ

ยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งนกัในเร่ืองเพศรวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีย ัว่ยุสถานการณ์ชกันาํให้วยัรุ่นมี

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมไดง่้ายและอาจนาํมาซ่ึงการมีเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภโ์ดยไม่ไดต้ั้งใจ 
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  พฤติกรรมเก่ียวกบัเพศเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติกาํหนดให้มีข้ึนในมนุษยเ์พื่อทาํให้มีการสืบเผ่าพนัธ์ุของ

มนุษยมิ์ใหสู้ญหายพฤติกรรมดงักล่าวจะเร่ิมข้ึนเม่ือมนุษยเ์จริญเติบโตจนถึงวยัหน่ึงเรียกวา่“วยัรุ่น” วยัน้ีเป็น

วยัสาํคญัของชีวิตก่อนเป็นผูใ้หญ่ช่วงน้ีวยัรุ่นจะมีร่างกายเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากต่อมใตส้มองขบั

ฮอร์โมนออกมากระตุน้การเจริญเติบโตของอวยัวะเพศกระตุน้การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุและกระตุน้การสร้าง

ฮอร์โมนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลให้ลกัษณะทางเพศของวยัรุ่นเด่นชดัข้ึนในขณะเดียวกนัฮอร์โมน

เหล่าน้ียงัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกทางเพศมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายโกรธง่ายมี

ความรู้สึกรุนแรงวติกกงัวลและด้ือร้ันขาดเหตุผลจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์และสังคมของเด็กวยัน้ี

ทาํให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเป็นคร่ึงเด็กคร่ึงผูใ้หญ่และส่งผลให้วยัรุ่นสับสนในบทบาทของตนเองโดยบางคร้ัง

จะเลียนแบบผูใ้หญ่ในเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศนึกถึงการมีครอบครัวมีอาชีพและตอ้งการแสวงหาอิสรเสรี

การแต่งกายตามสมยันิยมและการรับวฒันธรรมใหม่ๆแปลกๆไดร้วดเร็วโดยเฉพาะวยัรุ่นในเมืองจะไดรั้บ

อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มต่างๆ(อาภาภรณ์เตชรัตน์. 2546 :บทนาํ)หากไม่ไดเ้ตรียมตวัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

ตั้งแต่วยัเด็กอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพ

และปัญหาสังคมได ้

 เม่ือเด็กไทย “ทอ้งในวยัเรียน” สังคมไทยจะเป็นเช่นไร  2 พฤษภาคม 2553 

 สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบนัไดท้วีความรุนแรงสูงมากข้ึนเกือบทุกดา้น ไม่ว่า

จะเป็นดา้นการมีทศันคติและพฤติกรรมเบ่ียงเบนเหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริดภคนิยมอยา่งฟุ่มเฟือย การ

ทะเลาะววิาท ติดเกมติดยาเสพติด  การเสพส่ือลามกอนาจาร เป็นตน้  ซ่ึงปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร และขาดความรู้ความเขา้ใจในการคุมกาํเนิดและการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนไทย ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีมีแนวโนม้รุนแรงและหนกัหน่วงจนน่าตกใจ ซ่ึงปัจจยัหน่ึงมาจากการแพร่

ระบาดของส่ือท่ีไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารผา่นส่ือแต่ละประเภท จนทาํให้เด็กและเยาวชนไทยซ่ึงขาด

ภูมิคุม้กนัในการบริโภคส่ือ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและนาํไปสู่ปัญหาดงักล่าว 

 ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจยัหน่ึงมาจากความไม่สมดุลของ

ครอบครัวเน่ืองจากครอบครัวจาํนวนไม่น้อยขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา จึงไม่สามารถเป็นท่ี

ปรึกษาให้กับบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมสําหรับบางครอบครัวได้ผลักภาระหน้าท่ีการให้ความรู้ด้าน

เพศศึกษาไปให้ครูอาจารยห์รือผูส้อนแทน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพราะทศันคติว่าเพศเป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายตอ้ง

ปกปิดไม่สมควรพูดอย่างเปิดเผยหรือเขา้ใจว่าการสอนเร่ืองเพศเป็นดาบสองคมนอกจากนั้นการไม่มีเวลา

พูดคุยให้คาํแนะนาํปรึกษากบัลูกหลานเพราะห่วงเร่ืองเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพเป็นหลกัการให้

ความรู้เร่ืองคาํแนะนาํท่ีตอ้งเร่ืองเพศศึกษานั้น ผูป้กครองในครอบครัวสามารถให้ความรู้กบัลูกหลานได้

ใกลชิ้ดกวา่คนอ่ืนและเด็กจะเช่ือฟังมากวา่  

 จากรายงานสาํรวจของหน่วยงานต่างๆพบวา่วยัรุ่นไทยท่ีเร่ิมมี0 พฤติกรรมทางเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น

ในประเทศไทยพบว่า อายุเฉล่ียของวยัรุ่นท่ีเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์อายุน้อยลงเร่ือยๆมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2552

โดยอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกมีอายุระหว่าง 15-16 ปี แหล่งขอ้มูลสถาบนัวิจยัสาธารระสุข 
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พ.ศ. 2539 อายุเฉล่ีย 18-19  สํานกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั พ.ศ. 2545 อายุเฉล่ีย 15-16 เอแบคโพลล ์ 

พ.ศ. 2547 อายุเฉล่ีย 15-16  อนามยัโพลล์  พ.ศ. 2547 อายุเฉล่ีย 15-16  ค่าเฉล่ียของการเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์

สะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์และเป็นการมีเพศสัมพนัธ์แบบขาดความรับผิดชอบ(sex 

without responsibilities) หรือสังคมยงัไม่ยอมรับ โดยมีปัจจยัท่ีเป็นเหตุกระตุน้หลายประการเช่นการเขา้

วยัรุ่นท่ีเร็วข้ึน การกระตุ้นโดยส่ือท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ปัญหาสังคมอันเน่ืองมาจากพฤติกรรมการมี

เพศสัมพนัธ์และผลของการกระทาํทวคีวามรุนแรงและสลบัซบัซ้อนมากข้ึนเห็นไดจ้ากการหยา่ร้างท่ีเพิ่มข้ึน

หรือฝ่ายชายทิ้งไปปล่อยใหฝ่้ายหญิงแบกรับภาระและความเครียดทั้งหมด 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มวยัรุ่นมีความเส่ียงต่อการเกิด

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โรคเอดส์การตั้งครรภอ์นัไม่พึงประสงคก์ารทาํแทง้เถ่ือนการทอดทิ้งเด็กการเป็น

โสเภณีเด็กรวมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศการขาด

เจตคติ และทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองเพศ จึงอาจทาํให้นกัเรียนเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์โดยนกัศึกษาเอง

ไม่ไดต้ั้งใจหรือส่ิงแวดลอ้มมีส่วนทาํใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงได ้

 ในฐานะท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทหน้าท่ีเป็นอาจารยส์อนวิชาเพศวิถีศึกษาและวชิาการพฒันาคุณภาพชีวิต 

ไดส้ังเกตพฤติกรรมเก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะนาํไปสู่ปัญหาต่อ

ตนเองและสังคมไดเ้ช่นการประพฤติตวัไม่เหมาะสมผิดระเบียบวินยัของโรงเรียนภาษาท่ีใชใ้นการสนทนา

กบัเพื่อน ไม่สุภาพเรียบร้อยเป็นตน้ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียุคข่าวสารไร้พรมแดนดว้ย

ทาํให้ช่องทางในเรียนรู้ของพฤติกรรมวยัรุ่นเปล่ียนไปทาํให้โอกาสเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีตอ้งไดรั้บ

การอบรมสั่งสอนให้ความรู้ช้ีแน่ะแนวทางรวมถึงทกัษะการปฏิบติัในการป้องกนัอนัตรายไม่ให้เกิดข้ึนกบั

ตนเองต่อไป 

 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมทางเพศให้

เหมาะสมกบัวยัซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นเพื่อจะนาํผลการวจิยัมาวางแผนการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะเก่ียวกบั

เร่ืองเพศวิถีศึกษารวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศและเสริมสร้างความรู้เร่ืองเพศให้

ถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อให้นกัศึกษาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวุฒิภาวะและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมเพื่อการดาํเนิน

ชีวติอยา่งมีคุณภาพเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศชาติสืบต่อไป 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช. 1/2 ,1/3,1/8 , 3/1,3/2 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 และปวช. 3 

3. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษา 
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ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

               ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปวช.1  จาํนวน  

3 หอ้งจาํนวน  107     คน 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปวช. 3    จาํนวน   2  หอ้งจาํนวน   68     คน 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวจัิย 

               กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ปวช.1  จาํนวน  3 หอ้งจาํนวน  107      คน 

 โดยทาํการสอนในรายวชิาเพศวถีิศึกษา  3/1, 3/2  รวมจาํนวน  68    คน 

              กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ปวช.3  จาํนวน  2  หอ้งจาํนวน   68      คน 

 โดยทาํการสอนในรายวชิาเพศวถีิศึกษา และวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติ   รวมจาํนวน   175    คน 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

1.1 เพศ(นกัศึกษา) 

1.2 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

1.4 ทกัษะการปฏิบติัเร่ืองเพศ 

 2. ตวัแปรตามการแกไ้ขเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  หอ้ง 2,3,8 และ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 1,2 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.พฤติกรรมทางเพศ หมายถึงการกระทาํหรือการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศโดยครอบคลุมถึง

พฤติกรรมทีแสดงออกสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า หรือกิริยาของส่ิงมีชีวติท่ีแสดงออกมาเพื่อ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ทั้งส่ิงเร้าภายใน และส่ิงเร้าภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศส่ิงเร้า คือ 

สัญญาณหรือการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลต่อกิจกรรมของส่ิงมีชีวติ ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้เร่ืองเพศ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ โดยมี 3 ปัจจยัหลกั  ครอบครัว   เพื่อน   สังคม  และ วฒันธรรม 

2.ความรู้เร่ืองเพศ หมายถึง การรับทราบ การรับรู้ และการเขา้ใจขอ้เทจ็จริงในพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพของวยัรุ่นตอนตน้ เร่ืองของการคบเพื่อนต่างเพศ เจตคติต่อ
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เร่ืองเพศ พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ และทกัษะการปฏิเสธในการป้องกนัการมี

เพศสัมพนัธ์ 

3.ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเร่ืองเพศศึกษา 

 4.การปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองเพศ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติซ่ึงเป็นกิจวตัรประจาํวนั อันเป็น

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศโดยตรง 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบพฤติกรรมทางเพศและแกไ้ขพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาท่ีเราสอน 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวชิาเพศวถีิศึกษาระดบัปวช.ปี 1 และวชิาการพฒันา

คุณภาพชีวติ ระดบัปวช.ปี 3 ใหน้กัศึกษาไดป้รับเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรมทางเพศและตระหนกัเรียนรู้เขา้ใจ

การป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

3. เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาการแกไ้ขพฤติกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาโดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ดงัภาพประกอบ 

 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ(นกัศึกษา) 
 

การแกไ้ขพฤติกรรม

การมีเพศสัมพนัธ์ 

ของนกัศึกษาระดบัปวช

ชั้นปีท่ี 1หอ้ง2,3,8และ

นกัศึกษาระดบัปวชชั้น

ปีท่ี 3หอ้ง1,2 

 

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

ทกัษะการปฎิบติัเร่ืองเพศ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาการแกไ้ขเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ 

 1.1เพศวถีิศึกษาของสาํนกังานคระกรรมการการอาชีวะศึกษา    

 1.2การพฒันาคุภาพชีวติของสาํนกังานคระกรรมการการอาชีวะศึกษา    

 1.3 การพฒันาการทางเพศของวยัรุ่น 

 1.4พฤติกรรมทางเพศ 

2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ 

 2.1 งานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

 

1. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาค้นคว้า 

 การพฒันาการและพฤติกรรมทางเพศเป็นการเปล่ียนแปลงทางเพศของมนุษยเ์ร่ืองน่ีมีการศึกษากนั

มานานทั้งนกัวิทยาศาสตร์  แพทยแ์ละนักจิตวิทยาในปัจจุบนัเช่ือกนัว่าพฤติกรรมทางเพศไม่ค่อยมีความ

แตกต่างกนัมากนกั ปัจจยัหลกัเกิดจากการพฒันาการทางเพศปัจจยัทางชีวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทาง

สังคม สุขภาพทางเพศมีความสัมพนัธ์กบัสภาพร่างกาย และสุขภาพจิตอย่างแนบแน่น ทั้งน้ีเพราะมนุษย์

นอกจากจะเจบ็ป่วยดว้ยโรคทางกาย ยงัอาจเจบ็ป่วยหรือทุกขท์รมานจากความเป็นเพศของมนุษยเ์องดว้ย การ

ท่ีจะมีสุขภาพทางเพศท่ีดี  โดยมีเพศสัมพนัธ์ ในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ชิงสุกก่อนห่าม และมีการแบ่งปันซ่ึงกนั

และกนั ดว้ยความรัก ความเขา้ใจ การมีเพศสัมพนัธ์อยา่งปลอดภยั (Safe Sex) ปราศจากการเส่ียงต่อการติด

เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์การมีความเขา้ใจ ในเร่ืองการคุมกาํเนิด เพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์

ท่ีไม่ปรารถนา รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ในเม่ือไม่ถึงเวลา และเคารพต่อวถีิทางเพศท่ีแตกต่างของบุคคล มีชีวิตทางเพศ

ท่ีปลอดภยัและพึงพอใจ ปราศจากการถูกบงัคบั การเลือกปฏิบติัและความรุนแรง ซ่ึงจะนํามาสู่ความมี

สุขภาพทางเพศท่ีสมบูรณ์ ภายใตข้อบเขตของศีลธรรมจรรยา อนัดีงามในสังคม 
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1.1 แนวคิดเกีย่วกบัสุขภาพทางเพศสุขภาวะทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

 สุขภาพทางเพศ (Sexuality Health) หมายถึงการมีสุขภาพดา้นเพศท่ีดีทั้งกาย ใจ และสังคม ซ่ึงไม่ใช่

แค่การไม่มีโรคหรือปราศจากความทุพพลภาพเท่านั้น สุขภาพทางเพศจะดีได้ ตอ้งมีความคิดเชิงบวกต่อ

ความสัมพนัธ์ทางเพศและมีความเคารพต่อวถีิทางเพศท่ีแตกต่าง นอกจากน้ี สุขภาพทางเพศ ยงัครอบคลุมถึง 

การมีประสบการณ์ทางเพศท่ีปลอดภยั และมีความพึงพอใจปราศจากการบีบบงัคบั (จิตติมา ภาณุเดชะ, ณัฐยา 

บุญภกัดี และ ธญัญา ใจดี, 2550 :10) 

 สุขภาวะทางเพศ หมายความว่า การมีสุขภาพทางเพศท่ีดี ทั้งด้านกายและใจ และให้หมายความ

รวมถึง การมีเจตคติท่ีดีต่อความสัมพนัธ์ทางเพศ เพศภาวะ เคารพต่อวิถีทางเพศท่ีแตกต่างของบุคคล มีชีวิต

ทางเพศท่ีปลอดภัยและพึงพอใจ ปราศจากการถูกบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง (ร่าง

พระราชบญัญติัคุม้ครองอนามยัการเจริญพนัธ์ุมาตรา 3, สํานกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั)องคก์าร

อนามยัโลก (WHO) ไดก้าํหนดลกัษณะของความมีสุขภาพทางเพศท่ีสมบูรณ์ไวว้า่ 

 1. มีความสามารถท่ีจะเป็นสุข และควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ให้สอดคลอ้ง กบัจรรยา

ของสังคม และไม่ละเมิดศีลธรรมของผูอ่ื้น 

 2. ปราศจากความรู้สึกกลวั อบัอาย และละอายใจ ความหลงผดิ และสภาวะทางจิตใจ ท่ี จะยบัย ั้ง การ

ตอบสนองทางเพศ และทาํใหส้ัมพนัธ์ภาพทางเพศ เส่ือมลง 

 3. ปราศจากความผิดปกติทางร่างกาย โรคภยัไขเ้จ็บ และความบกพร่องต่าง ๆ ท่ีจะขดัขวางการ

กระทาํหน้าท่ีทางเพศพฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การแสดงออกทางเพศภายใตก้รอบของสังคม วฒันธรรม 

ชีววิทยา และลกัษณะเฉพาะบุคคลดว้ยท่าทีท่ีเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงออกในวิถีเพศท่ีตนเองให้คุณค่า

โดยเคารพสิทธิของผูอ่ื้น แยกแยะการกระทาํทางเพศท่ีทาํให้ชีวิตมีสุขภาวะกบัการกระทาํท่ีเป็นผลร้ายต่อ

ตนเองและผูอ่ื้น แสวงหาขอ้มูลการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุขภาวะทางเพศของตนเอง สร้างความรู้สึกสุขใจ พอใจ

ทางเพศ โดยไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งลงมือปฏิบติัตามความรู้สึก ความคิดเห็นเหล่านั้น มีความสัมพนัธ์ทางเพศกบั

คู่ด้วยความยินยอมพร้อมใจและสุขใจทั้งสองฝ่ายอย่างปลอดภยั จริงใจไม่หลอกลวง เอาเปรียบ ทาํร้าย 

(สาํนกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 2554) 

 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ หมายถึง การกระทาํหรือการปฏิบติัท่ีชกันาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์และการ

ปฏิบัติทางเพศท่ีไม่ปลอดภัย ซ่ึงการปฏิบัติท่ีชักนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เช่น การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล ์การอ่านหนงัสือกระตุน้อารมณ์ทางเพศ การดูภาพยนตร์กระตุน้อารมณ์ทางเพศ การถูกเน้ือตอ้ง

ตวักนัระหว่างชายหญิงในเชิงชู้สาว การไปเท่ียวสถานเริงรมยส่์วนการปฏิบติัทางเพศท่ีไม่ปลอดภยัหรือ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่มี

การป้องกนัการตั้งครรภ ์และหรือป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการมีคู่นอนหลายคน  

 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ปัจจยั 

คือ ครอบครัว เพื่อน สังคม และ วฒันธรรม 
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 1.อิทธิพลของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัแห่งแรกท่ีอบรมทางดา้นจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรม

สุขภาพใหแ้ก่เด็ก ครอบครัวจึงมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นดว้ย 

 2.อิทธิพลของเพื่อน การคบเพื่อนมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อชีวิตของวยัรุ่นเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพล

ในเร่ืองความคิดความ เช่ือตลอดจนให้คาํปรึกษา หรือแนะนาํในเร่ืองต่างๆรวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ และ

อาจชกัจูงไปในทาง ท่ีดีและไม่ดี ดงันั้นการเลือกคบ เพื่อนท่ีดีจะช่วย แนะนาํเร่ืองพฤติกรรมทางเพศในทางท่ี

เหมาะสม 

 3. อิทธิพลของสังคม อิทธิพลของสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ มีดงัน้ี 

  1) สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางสังคมไทยปัจจุบนัมีความเหล่ือมลา้และช่องวา่งทาง

ฐานะทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึนนบัตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ.ทาํให้มีภาวะ

คนตกงานช่องวา่งระหวา่งหารายไดท่ี้ไดรั้บระหวา่งคนรวยและคนจนมีมากข้ึนการประกอบอาชีพบางอยา่ง

จึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางเพศท่ีเส่ียง 

  2) ส่ือมวลชนส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสแนวคิดและทศทางความเคล่ือนไหวในสังคม

การเสนอข่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศในทางท่ีเส่ือมเสีย เช่น การถูกข่มขืนท่ีลงภาพผูท่ี้ตกเป็นเหยื่ออยา่ง

ชดัเจน พร้อมบอกรายละเอียดต่างๆของการกระทาํ 

  3) อิทธิพลของวฒันธรรมวฒันธรรมหมายถึงวถีิการดาํเนินชีวติท่ีคนสร้างข้ึนและปฏิบติัสืบ

ทอดกนัมา โดยการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไป วฒันธรรมจึงเป็นทุกส่งทุกอย่างท่ีสังคมสร้างข้ึนเพื่อช่วย

ให้มนุษยส์ามารถดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนั ในสังคมโดยมีความเช่ือทางศาสนาเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัมาก

ของวฒันธรรมในแต่ละสังคมอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  1.ความเช่ือเก่ียวกบับทบาททางเพศและการปฏิบติัตนต่อทางเพศตรงขา้มเร่ืองความสัมพนัธ์

ทางเพศ 

  2.ค่านิยมทางเพศ 

  3.การพดูคุยเร่ืองเพศอยา่งเปิดเผยระหวา่งพ่อแม่กบัลูก 
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ท่ีมา : http://www.uneezone.com/images/news/ 

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศทางเพศในวัยรุ่น 

 

  

 วยัรุ่นชายวยัรุ่นชายมีค่านิยมทางเพศเร่ืองพรหมจรรยข์องหญิงหลากหลายแนวคิดแต่ค่านิยมทางเพศ

ท่ีดีท่ีสังคมไทยยอมรับกนั ก็คือชายควรมีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม 

 วยัรุ่นหญงิวยัรุ่นหญิงควรมีค่านิยมทางเพศเร่ืองพรหมจรรยโ์ดยคาํนึงถึงความบริสุทธ์ิและการรักษา

พรหมจรรยจ์นกวา่จะพบกบัชายท่ีแน่ใจวา่จะเลือกเป็นคู่ครองและคู่ชีวิต แลว้สงวนรักษาพรหมจรรยไ์วม้อบ

ใหใ้นวนัแต่งงาน 

 

1.2 ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองเพศ 

 ลกัษณะและความหมายของเพศ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “เพศ” หมายถึงรูปท่ีแสดงให้รู้วา่หญิง

หรือชายซ่ึงในท่ีน้ีถา้หากจะมีการตีความกนัแต่เพียงวา่ “เพศ” คือลกัษณะท่ีบอกให้ใครๆรู้วา่บุคคลนั้นๆเป็น

ผูห้ญิงหรือผูช้ายในลกัษณะของรูปธรรมเท่านั้นก็คงจะเป็นความหมายท่ีค่อนขา้งแคบมากสําหรับความหมาย

ของเพศในลกัษณะนามธรรมนั้น “เพศ” หมายถึง “ความรู้สึกและความตอ้งการทางเพศหรือกามารมณ์” เป็น

คาํท่ีใช้บอกลกัษณะทางจิตใจและอารมณ์อย่างหน่ึงของคนเรา (สุชาติโสมประยูรและวรรณีโสมประยูร. 

2541 : 3)  

 Kirkendallไดอ้ธิบายวา่เร่ืองเพศมีความหมายและขอบเขตกวา้งมากเช่นเดียวกบัคาํวา่ “ชีวิต” จึงไม่

สามารถจะใชค้าํอธิบายอยา่งสั้นๆไดส้รุปไดด้งัน้ี (สุชาติโสมประยรูและวรรณีโสมประยรู. 2541 : 4 อา้งมา

จาก Lester A. Kirkendall, 1960 : 8) 



11 
 

 1. เร่ืองเพศเป็นแรงผลกัดนัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงซ่ึงทาํให้คนเราเกิดมีความปรารถนาท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จและความสามารถกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมในรูปต่างๆเพื่อใหบ้รรลุตามท่ีไดต้ั้งใจเอาไว ้

 2. เร่ืองเพศเป็นแรงกระตุน้หรือเคร่ืองเร้าใจอนัทรงพลงัยิ่งทาํให้เพศชายและเพศหญิงเกิดมีความ

สนใจซ่ึงกนัและกนัเพื่อช่วยทาํใหก้ารประกอบกิจการต่างๆเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 3. เร่ืองเพศเป็นส่ิงท่ีสามารถกาํหนดบทบาทกิริยาท่าทางลกัษณะการดาํเนินชีวิตของคนเราอยา่งเห็น

ไดช้ดัแต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เพศใดจะสาํคญัยิง่หยอ่นไปกวา่นั้น 

 4. เร่ืองเพศเป็นธรรมชาติท่ีแฝงอยู่ในร่างกายและจิตใจของคนเราอยา่งลึกซ้ึงและถาวรซ่ึงจะแสดง

บทบาทสาํคญัท่ีสุดใหเ้ห็นไดใ้นชีวติรักและการครองเรือน 

 5. เร่ืองเพศเป็นส่ิงท่ีสามารถดลบนัดาลใหชี้วติมีความต่อเน่ืองกนัจากช่วงชีวิตหน่ึงไปยงัอีกช่วงชีวิต

หน่ึงโดยกระบวนการทางการสืบพนัธ์ุซ่ึงความต่อเน่ืองน้ีจะช่วยทาํให้ลกัษณะชีวิตหลายส่ิงหลายอยา่งของ

พ่อแม่สามารถสืบทอดไปสู่ลูกได ้  (ชยัวฒัน์ปัจญพงษ,์ สุรียก์าญจนวงศแ์ละจารุณีนะวิโรจน์2527 : 70)  ได้

กล่าววา่เร่ืองเพศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวติโดยเร่ิมตั้งแต่วยัทารกและมีพฒันาการเป็นไป

ตามขั้นตอนในแต่ละวยัการศึกษาเร่ืองเพศจะทาํใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมทางเพศ 

 พจนานุกรมเวบสเตอร์ (จนัทร์วิภาดิลกสัมพนัธ์. 2543 :1-2 ; อา้งอิงจากWebster’s Encyclopedia 

Unabridged Dictionary of English Language 1994 : 1307) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่เพศไวโ้ดยสรุปได ้4 

นยัคือ 

 1. การแบ่งส่ิงมีชีวติโดยเฉพาะมนุษยแ์บ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง 

 2. ลกัษณะโครงสร้างทางร่างกายของส่ิงมีชีวิตซ่ึงเกิดจากการสัมพนัธ์ของมารดาโดยการแยกและ

การรวมกนัทางโครโมโซมเพศจนแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงเป็นชายหรือหญิง 

 3. เป็นขอบเขตพฤติกรรมระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะระหวา่งชายและหญิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

อยูร่่วมกนั 

 4. เป็นสัญชาตญาณอยา่งหน่ึงของมนุษยแ์ละการแสดงออกของสัญชาตญาณทางเพศน้ีจะอยูใ่นรูป

ของการมีเพศสัมพนัธ์ 

 จากท่ีกล่าวสรุปได้ว่าเพศหมายถึงลักษณะท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงแล้วเพศยงัเป็น

สัญชาตญาณอยา่งหน่ึงของมนุษยร์วมถึงพฤติกรรมต่างๆของชายและหญิงเก่ียวกบัความสนใจมีเพศสัมพนัธ์

การปรับตวัให้เขา้กบัสังคมตลอดจนพฒันาการทางร่างกายของแต่ละคนจนมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยแ์ละเป็น

เร่ืองท่ีทุกคนไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
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 ความรู้เร่ืองเพศ (Sex Information)  

 สุชาติโสมประยรูและวรรณีโสมประยรู. (2541 : 5-7) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะหรือธรรมชาติของความรู้

เร่ืองเพศหากกล่าวโดยสรุปแล้วอาจแบ่งอย่างคร่าวๆออกมาตามเน้ือหาท่ีประกอบกนัเป็นความรู้ได้ 4 

ลกัษณะดว้ยกนั 

  1. ลกัษณะทางชีววิทยาไดแ้ก่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักายวิภาคและสรีระวิทยาของร่างกายของ

มนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่เช่นโครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะต่างๆในระบบการสืบพนัธ์ุของเพศชายและเพศ

หญิงลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวกบัเพศการเจริญเติบโตทางเพศในดา้นร่างกาย (Bio-sexual development 

หรือ Physical sexual development) การมีหนวดเคราและขนรักแร้เสียงแตกการมีประจาํเดือนการสืบพนัธ์ุ

หรือการร่วมประเวณีการปฏิสนธิการตั้งครรภก์ารคลอดบุตรฯลฯ 

  2. ลกัษณะทางสุขวิทยาได้แก่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพการระวงัรักษาร่างกายให้ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จบ็หรือความผดิปกติทางเพศเช่นขอ้ควรระวงัรักษาและสุขปฏิบติัเก่ียวกบัอวยัวะเพศขอ้ควรปฏิบติั

ขณะมีประจาํเดือนการตรวจเลือดก่อนแต่งงานกามโรคความผิดปกติของอวยัวะเพศฯลฯ 

  3. ลกัษณะทางจิตวทิยาไดแ้ก่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัจิตใจและอารมณ์เช่นความเจริญเติบโตทางเพศ

ในดา้นจิตใจ (Phycho-sexual development) การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและอารมณ์เม่ือยา่งเขา้สู่วยัรุ่น

แรงดนัทางเพศการระบายอารมณ์ทางเพศทศันคติต่อเพศตรงขา้มความรักความตอ้งการหรือความรู้สึกทาง

เพศความผดิปกติทางดา้นจิตใจและอารมณ์ฯลฯ 

  4. ลกัษณะทางสังคมวิทยาไดแ้ก่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและมาตรฐาน

ความประพฤติหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเช่นความเจริญเติบโตทางเพศในด้านสังคม (Socio-sexual 

development) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเพศสัมพนัธ์อิทธิพลของเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มการเก้ียวพาราสี

การเลือกคู่ครองการแต่งงานชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัวการวางแผนครอบครัวประเพณีและวฒันธรรม

ต่างๆ 

 กายวภิาคและสรีระวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิงประกอบไปดว้ย2ส่วนคือ

อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก (External genital organs) และอวยัวะสืบพนัธ์ุภายใน (Internal genital organs) โดยมี

เยื่อพรหมจารี (Hymen) เป็นตวักั้นระหว่างอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกดงัภาพประกอบ 2และอวยัวะสืบพนัธ์ุ

ภายในดงัปรากฏตามภาพประกอบ 3 (Arther. 1960 : 615-616) 
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ภาพประกอบ 2แสดงโครงสร้างภายนอกของอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิง 

 

จากภาพประกอบ 2 อธิบายส่วนประกอบต่างๆไดด้งัน้ี 

  1. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิงภายนอก (External genital organs) ประกอบดว้ย 

หวัเหน่า (Mons pubis) มีลกัษณะเป็นเนินอยูต่อนบนบริเวณกระดูกหวัเหน่าใตท้อ้งนอ้ยส่วนนอกเป็นผิวหนงั

ส่วนในเป็นไขมนัเม่ือเด็กหญิงเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นจะมีขน (Pubic hair) เกิดข้ึนบริเวณน้ี 

 แคมใหญ่(Labia majora) เป็นกลีบเน้ือนูนต่อมาจากหัวเหน่าขา้งละกลีบปกคลุมดว้ยผิวหนงัมีขน

ภายในประกอบดว้ยไขมนักลา้มเน้ือเรียบเส้นประสาทและเส้นเลือด 

 แคมเล็ก (Labia minora) เป็นกลีบเล็กอยูด่า้นในของแคมใหญ่เป็นผวิท่ีอ่อนนุ่มไม่มีขนและจะมีเลือด

มาเล้ียงมากมายภายในจะมีต่อมบาโธลิน(Batholin) ซ่ึงทาํหน้าท่ีขบันํ้ าเมือกออกมาหล่อล่ืนผนงัช่องคลอด

ขณะเกิดความรู้สึกทางเพศตอนบนของแคมเล็กจะบรรจบกนัท่ีบริเวณคลิตอริส(Clitoris) ซ่ึงเป็นท่ีรวมของ

ปลายประสาทจึงเป็นจุดท่ีมีความไวต่อความรู้สึกทางเพศมากท่ีสุดของผูห้ญิง 

 เวสติบุล (Vestibule) เป็นบริเวณระหว่างแคมเล็กทั้งสองขา้งในบริเวณน้ีจะมีช่องเปิดของท่อ

ปัสสาวะช่องคลอดและรูเปิดของต่อมบาโธลิน 

 ช่องปัสสาวะ (Urethral opening) เป็นรูเปิดของท่อปัสสาวะอยูเ่หนือช่องคลอด 

 ปากช่องคลอด (Vaginal opening) เป็นรูเปิดของช่องคลอดซ่ึงติดต่อ 

ระหว่างอวยัวะเพศส่วนนอกกับปากมดลูกมีหน้าท่ีสําคญัคือใช้ในการร่วมเพศและคลอดบุตรและเป็น

ทางผา่นของประจาํเดือนออกสู่ภายนอกท่ีปากช่องคลอดจะมีเยือ่บางๆปกคลุมเรียกวา่เยื่อพรหมจารี (Hymen)  
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ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสร้างภายในของอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิง 

  2. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิงภายใน (Internal genital organs) ประกอบดว้ย 

 ช่องคลอด (Vagina) อยูร่ะหวา่งช่องปัสสาวะและช่องทวารหนกัเป็นทางผา่นของประจาํเดือนออกสู่

ภายนอกและเป็นทางผา่นของตวัอสุจิ (Sperm) เพื่อเขา้ไปพบกบัไข่ (Ovum) ในบริเวณปีกมดลูก (Uterine 

tube) และเป็นทางผ่านของทารกตอนคลอดผนงัของช่องคลอดประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเน้ือเยื่อพงัผืดซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นรอยยน่เรียกวา่รูก้ี (Rogue) และมีเส้นประสาทและเส้นเลือดมาเล้ียงมากมายมดลูก (Uterus) มี

ลกัษณะคลา้ยผลชมพู่ขนาดประมาณ 6-8x4x2เซนติเมตรผนงัของมดลูกจะเป็นกลา้มเน้ือท่ีหนาและแข็งแรง

มากภายในเป็นโพรงแคบๆเยือ่บุดา้นในของมดลูกจะมีเส้นโลหิตไปหล่อเล้ียงอยูเ่ป็นจาํนวนมากส่วนท่ีติดกบั

ช่องคลอดมีลกัษณะเป็นปากมดลูก (Cervix) ในระยะตั้งครรภม์ดลูกจะขยายตวัโตข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีอยู่ของ

ทารกไดม้ดลูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนตวัมดลูก (Body) เป็นส่วนท่ีใหญ่ของมดลูกส่วนบนจะอยูเ่หนือระดบัปีกมดลูกข้ึนไปเรียกว่า

ส่วนยอด (Fundus) ภายในจะเป็นโพรงติดต่อกบัท่อของปีกมดลูก 

 ส่วนคอมดลูก (Isthmus) เป็นส่วนของมดลูกท่ีมีลกัษณะคอดเล็กก่อนถึงปากมดลูก 

 ส่วนปากมดลูก (Cervix) เป็นส่วนล่างสุดของมดลูกภายในเป็นท่อติดกบัโพรงดา้นบนของมดลูก

และดา้นล่างของช่องคลอดภายในท่อน้ีจะมีมูกซ่ึงเปล่ียนไปตามระดบัฮอร์โมนจากรังไข่โดยมูกจะใสกว่า

ปกติในระยะใกลไ้ข่ตกและจะเหนียวข้ึนในระยะท่ีไข่ตกแลว้ผนงัของมดลูกยงัแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้นคือผนงั

ชั้นนอกเรียกวา่เพอริมีเตรียม (Perimetrium) เป็นส่วนของผนงัช่องทอ้งท่ีลงมาคลุมทบัอยู ่



15 
 

 ผนงัชั้นกลางเรียกว่าไมโอมีเตรียม (Myometrium) ส่วนน้ีประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเรียบในขณะท่ีมี

การตั้งครรภก์ลา้มเน้ือจะมีจาํนวนมากข้ึน 

 ผนงัชั้นในเรียกวา่เอ็นโดมีเตรียม (Endometrium) เป็นชั้นท่ีสําคญัท่ีสุดซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไป

ตามอิทธิพลของฮอร์โมนจากรังไข่โดยผนงัชั้นในหรือท่ีเรียกวา่เยื่อบุมดลูกน้ีจะหลุดออกมากบัประจาํเดือน

และหลงัจากนั้นจะมีการสร้างเยือ่บุมดลูกข้ึนมาใหม่เป็นวงจรเช่นน้ีไปเร่ือยๆจนกวา่ไข่ในรังไข่จะหมดไป 

 ท่อปีกมดลูกหรือท่อนาํไข่ (Uterine tube หรือ Fallopian tube หรือOviduct) เป็นท่อท่ีต่อกบัโพรง

มดลูกมี 2 ขา้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตรยาวขา้งละ 9-10 เซนติเมตรตอนปลายอยูชิ่ดกบัรังไข่ 

(Ovary) ซ่ึงโตบานออกคลา้ยปากแตรเรียกวา่ฟิมเบรีย (Fimbria) ส่วนประกอบของปีกมดลูกจะมีกลา้มเน้ือท่ี

บีบรัดตวัอยูเ่สมอดา้นในจะมีขนละเอียด (Cilia) คอยพดัโบกไข่ให้เขา้สู่มดลูกเป็นตวัพาอสุจิเพื่อไปผสมกบั

ไข่และนาํไข่ท่ีผสมแลว้ส่งต่อไปยงัมดลูก 

 รังไข่ (Ovary) เป็นต่อมเพศซ่ึงมีหนา้ท่ีผลิตเซลล์เพศหญิงหรือไข่(Ovum) รังไข่มีขนาดเซนติเมตรมี

อยูด่ว้ยกนัสองขา้งซา้ยขวาขา้งละต่อมและเช่ือมโยงกบัมดลูกไดโ้ดยทางปีกมดลูกหรือท่อรังไข่(Uterine tube 

หรือ Fallopian tube ) โดยมีเส้นเอ็นท่ีเรียกวา่โอวาเรียนลิกกาเมนต(์Ovarian Ligament) ยึดติดกบัมดลูก

ดา้นหนา้และดา้นหลงัของรังไข่และติดกบัผนงัช่องทอ้งภายในรังไข่จะประกอบดว้ยถุงเล็กๆท่ีเรียกวา่ฟอลลิ

เคิล (Follicle) เป็นจาํนวนมากในระยะก่อนวยัรุ่น (Puberty) ฟอลลิเคิลจะผลิตฮอร์โมนฟอล์ลิคูลฮอร์โมน

(Follicular hormone) เพื่อทาํให้อวยัวะสืบพนัธ์ุเจริญข้ึนแต่ยงัไม่มีไข่สุกหรือตกจากรังไข่และเม่ือถึงวยัท่ีเร่ิม

มีประจาํเดือน 11-14 ปีฟอลลิเคิล (Follicle) ในรังไข่จะเจริญเต็มท่ีและแตกปริออกให้ไข่ตกออกมาเดือนละ 1 

ฟองเรียกวา่การตกไข่ (Ovulation) ซ่ึงจะประมาณวนัท่ี 14 ของรอบเดือนแลว้ฟอลลิเคิลจะกลายเป็นคอร์ปัสลู

เตียม (Corpus luteum) ซ่ึงจะให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ออกมาและมีผลทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของเยือ่บุมดลูก 

 ระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชายประกอบดว้ย 2 ส่วนคืออวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก (External genital 

organs) และอวยัวะสืบพนัธ์ุภายใน (Internal genital organs) ดงัปรากฏตามภาพประกอบ 4 (Arther. 1990 : 

607) 
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            ภาพประกอบ 4ภาพแสดงอวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชาย 

 

จากภาพประกอบ 4อธิบายส่วนประกอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

 3. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชายภายนอก (External genital organs) ประกอบดว้ย 

 องคชาต (Penis) มีลกัษณะเป็นแท่งทรงกระบอกยืน่ออกมานอกร่างกายตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของถุง

อณัฑะบริเวณโคนฝังอยูใ่นกระดูกเชิงกรานประกอบดว้ยกลา้มเน้ือ(erectile tissue) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยฟองนํ้ า

สามารถยดืและหดไดแ้ละภายในองคชาตมีหลอดปัสสาวะอยูโ่ดยตลอดและมีช่องเล็กๆเปิดอยูท่ี่ตอนปลายซ่ึง

จะใชเ้ป็นทางเคล่ือนของปัสสาวะและนํ้าอสุจิออกมาสู่ภายนอกบริเวณตอนปลายขององคชาตจะขยายใหญ่มี

เส้นประสาทและเส้นโลหิตมาหล่อเล้ียงอยูเ่ป็นจาํนวนมากเรียกวา่หวัองคชาต (Glans penis) ซ่ึงจะมีความไว

ต่อความรู้สึกมากองคชาตจะแข็งตวัและมีขนาดโตข้ึนมากในขณะท่ีผูช้ายมีอารมณ์ทางเพศโดยการท่ีโลหิต

จะไปคัง่อยูเ่ตม็กลา้มเน้ือขององคชาตและในส่วนล่างขององคชาตจะมีหนงัหุ้มปลาย (Prepuce) ถุงหุ้มอณัฑะ 

(Scrotum) เป็นถุงท่ีอยูด่า้นหลงัองคชาตอยูใ่ตก้ระดูกหวัเหน่าภายในถุงบรรจุลูกอณัฑะไวถุ้งน้ีมีหนา้ท่ีรักษา

อุณหภูมิใหพ้อดีกบัการเจริญเติบโตของตวัอสุจิซ่ึงอยูภ่ายในลูกอณัฑะ 

 4. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชายภายใน (Internal genital organs) ประกอบดว้ย 

 ลูกอณัฑะ (Testis) เป็นต่อมเพศซ่ึงมีหน้าท่ีผลิตเซลล์เพศชายหรือตวัอสุจิ (Sperm) ซ่ึงอณัฑะน้ี

เปรียบเทียบไดก้บัรังไข่ต่อมอณัฑะมีอยูส่องขา้งขวาและซ้ายขา้งละต่อมและบรรจุอยูใ่นถุงอณัฑะ (Scrotum) 

ภายในอณัฑะเต็มไปดว้ยหลอดเล็กๆขดอยูเ่ป็นจาํนวนมากเรียกวา่ท่อเซมินิเฟอรัส (Seminiferous tubule) ซ่ึง

มีหนา้ท่ีสร้างตวัอสุจิ (Sperm) หลอดภายในต่อมอณัฑะแต่ละขา้งจะมาเปิดสู่หลอดท่ีโตข้ึนเพื่อเป็นทางให้ตวั
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อสุจิออกมาจากอณัฑะไดท่ี้ดา้นหลงัของต่อมอณัฑะแต่ละขา้งมีกลุ่มของหลอดเล็กๆอีกมากมายขดไปขดมา

เรียกว่ากา้นอณัฑะ (Epididymis) สําหรับให้เป็นท่ีเก็บชัว่คราวของตวัอสุจิท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีและท่ีกา้น

อณัฑะแต่ละขา้งน้ีจะเช่ือมโยงติดต่อกบัถุงสําหรับเป็นท่ีเก็บตวัอสุจิเรียกวา่ถุงเก็บนํ้ าอสุจิ (Seminal vesicle) 

จากถุงเก็บอสุจิจะมีหลอดเล็กๆต่อไปเช่ือมเขา้กบัหลอดปัสสาวะภายในต่อมลูกหมากนอกจากน้ีจะมีกลุ่ม

เซลล์เล็กๆกระจายแทรกอยูร่ะหวา่งท่อเซมินิเฟอรัสกลุ่มเซลล์น้ีเรียกวา่เลดิกเซลล ์ (Leydig cell) ทาํหนา้ท่ี

สร้างฮอร์โมนเพศชายท่ีเรียกวา่เทสโทสเตอโรน (Testosterone)  

 ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ต่อมลูกหมากน้ีจะสร้างของเหลวชนิดหน่ึงเพื่อผสมกบัอสุจิซ่ึงถูกส่ง

มาจากกา้นอณัฑะถุงเก็บนํ้ าอสุจิและต่อมลูกหมากจะช่วยกนัทาํให้เกิดของเหลวขน้สีขาวมีฤทธ์ิเป็นด่างซ่ึงมี

ตวัอสุจิผสมอยู่ด้วยเรียกว่านํ้ าอสุจิ (Semen) สําหรับเด็กชายเม่ืออายุประมาณ 13-14 ปีเซลล์เพศจะ

เจริญเติบโตเต็มท่ีและเม่ือถูกเก็บสะสมไวเ้ป็นจาํนวนมากก็อาจจะถูกขบัออกมานอกร่างกายท่ีเรียกว่า “ฝัน

เปียก” (Seminal emission หรือ Wet dream) นอกจากน้ีนํ้ าอสุจิยงัถูกขบัออกมาในขณะร่วมประเวณีหรือมี

การสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองนํ้ าอสุจิท่ีถูกขบัออกมาแต่ละคร้ังมีประมาณ 1 ชอ้นชาและจะมีตวัอสุจิผสม

ออกมาดว้ยประมาณ 4-5 ร้อยลา้นตวั 

 ถุงนํ้ ากาม (Seminal vesicle) เป็นถุงพองเป็นกระเปราะมี 2 ถุงตั้งอยูท่ี่ฐานกระเพาะปัสสาวะทาง

ดา้นหลงัถุงน้ีทาํหนา้ท่ีสร้างนํ้ ากามซ่ึงมีลกัษณะเป็นเมือกเป็นสีขาวขุ่นขน้นํ้ ากามท่ีสร้างข้ึนน้ีจะมีอาหารไว้

คอยเล้ียงดูตวัอสุจิเม่ืออยูน่อกร่างกายเพื่อคอยไข่ท่ีจะมาผสม 

 ต่อมขบัเมือก (Bulbourethral gland) เป็นต่อมท่ีมีลกัษณะกลมมีขนาดเท่าเมล็ดถัว่ลนัเตามี 2 ต่อมอยู่

ตรงส่วนล่างของต่อมลูกหมากมีหนา้ท่ีขบันํ้ าเมือกใสๆไปยงัองคชาตเม่ือมีความรู้สึกทางเพศและยงัมีหนา้ท่ี

ชาํระลา้งกรดของนํ้ าปัสสาวะท่ีเคลือบท่อปัสสาวะภายในองคชาตเพื่อทาํให้ตวัอสุจิไม่ตายในขณะท่ีเคล่ือน

ออกมา 

 5. ต่อมท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการทางเพศ 

 ต่อมพิทูอิตารี (Pituitary gland) เป็นต่อมไร้ท่อตั้งอยูบ่ริเวณใตส้มองแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนคือส่วนหนา้

ส่วนกลางและส่วนหลงัโดยแต่ละส่วนผลิตฮอร์โมนต่างกนัเพื่อส่งไปกระตุน้และควบคุมการทาํงานของ

อวยัวะต่างๆและต่อมไร้ท่ออ่ืนๆต่อมพิทูอิตารีจึงเป็นต่อไร้ท่อสําคญัท่ีสุดของร่างกายและมีผูเ้รียกต่อมน้ีว่า

“Master Gland” ต่อมพิทูอิตารีในส่วนหนา้จะทาํหนา้ท่ีควบคุมการผลิตเซลล์เพศซ่ึงไดแ้ก่อสุจิและไข่รวมทั้ง

ควบคุมการทาํงานของต่อมเพศชาย (อณัฑะ) และต่อมเพศหญิง (รังไข่) อีกดว้ยฮอร์โมนเก่ียวกบัเพศ 

(Gonadotropin) มี 4 ชนิดไดแ้ก่ 

 1. Follicle stimulating hormone หรือเรียกช่ือยอ่วา่ FSH เป็นฮอร์โมนท่ีมีหนา้ท่ีกระตุน้รังไข่เพื่อเร่ง

ให้ไข่สุกและมีหนา้ท่ีกระตุน้หลอดเล็กๆในอณัฑะ (Seminiferous tubules) เพื่อผลิตตวัอสุจิซ่ึงต่อมพิทูอิตารี

เป็นตวัผลิตฮอร์โมนน้ี 

 2. Luteinizing hormone หรือเรียกช่ือยอ่วา่ LH เป็นฮอร์โมนเพศซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมรังไข่ในการผลิต

และใชฮ้อร์โมนเพศ 2 ชนิดคือ Estrogen และ Progesterone ซ่ึงรังไข่เป็นผูผ้ลิตฮอร์โมนเพศทั้งสองชนิดน้ี 
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 3. Interstitial cell-stimulating hormone หรือเรียกช่ือยอ่วา่ ICSH เป็นฮอร์โมนเพศซ่ึงมีหนา้ท่ีกระตุน้

Interstitial cell (หรือLeydig cell) เป็นเซลล์ท่ีกระจายอยู่ภายในหลอดเล็กๆของอณัฑะให้ผลิตและใช้

ฮอร์โมนเพศ Testosterone ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยInterstitialcell เป็นผูผ้ลิตฮอร์โมน Testosterone  

 4. Luteotropic hormone หรือเรียกช่ือยอ่วา่ LTH เป็นช่ือฮอร์โมนเพศซ่ึงรวมเอาฮอร์โมนเพศ 2 ชนิด

เขา้ไวด้ว้ยกนัคือLactogenic hormone และ Prolactin ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหเ้ตา้นมผลิตนํ้ านมไดต้ามท่ีร่างกายของ

หญิงตอ้งการนอกจากน้ีรังไข่ยงัสามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจากฟอลลิเคิลและจากคอปัสลูเตียมไดแ้ก่ 

  4.1 เอสโตรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนเพศหญิงท่ีสร้างข้ึนจากเซลล์ท่ีลอ้มรอบฟอลลิเคิล

มีหนา้ท่ีสาํคญัในการควบคุมการเจริญเติบโตและการทาํหนา้ท่ีของอวยัวะเพศหญิงรวมทั้งยงัมีหนา้ท่ีควบคุม

การทาํงานอ่ืนๆภายในร่างกายอีกหลายอยา่งดงัน้ี 

 - ผลต่อมดลูกทาํใหมี้การเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือมดลูกและเพิ่มการทาํงานของมดลูก 

 - กระตุน้ให้รังไข่ผลิตไข่ออกมาเดือนละ 1 ฟองเป็นประจาํและควบคุมการมาของประจาํเดือน

ร่วมกบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

 - ควบคุมหนา้ท่ีการผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนอ่ืนๆโดยทาํงานร่วมกบัต่อมใตส้มอง 

 - มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการทางเพศหญิงมากโดยจะคอย 

ควบคุมลกัษณะประจาํเพศขั้นท่ีสองให้เป็นไปตามปกติเช่นมีเตา้นมโตข้ึนและสะโพกขยายมีรูปร่างสมเป็น

เพศหญิงโดยมีไขมนักระจายไปเกาะใตผ้วิหนงัมากข้ึนมีขนท่ีรักแร้และบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นตน้ 

 - ผลต่ออวยัวะอ่ืนๆเช่นทาํใหมี้การเจริญของกระดูกซ่ึงเอสโตรเจนจะลดการทาํลายของกระดูกทาํให้

เน้ือกระดูกยาวข้ึน 

  4.2 โปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนเพศท่ีสร้างข้ึนจากคอปัสลูเตียมมีหนา้ท่ีใน

การช่วยกระตุน้ใหผ้นงัมดลูกเตรียมพร้อมในการรอรับไข่ท่ีผสมแลว้ให้มาฝังตวัอยูเ่พื่อให้ไข่นั้นเจริญเติบโต

ต่อไปถา้ไข่ไม่ไดรั้บการผสมพนัธ์ุไข่ก็จะสลายตวัภายในท่อรังไข่นั้นเยื่อบุผนงัมดลูกซ่ึงเตรียมพร้อมอยูแ่ลว้

จะสลายตวัรวมกบัโลหิตท่ีไปหล่อเล้ียงและไหลออกมาภายนอกเรียกวา่ประจาํเดือนคอปัสลูเตียมท่ีอยูภ่ายใน

รังไข่จะสลายตวัตามไปดว้ยจึงไม่มีการผลิตฮอร์โมนน้ีอีกแต่ถา้หากไข่ไดรั้บการผสมคอปัสลูเตียมก็จะไม่

สลายตวัและจะทาํการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนออกมาอีกเพื่อช่วยให้ไข่นั้นมีการเจริญเติบโตเป็นทารก

ในครรภต่์อไป 

  4.3 ลูกอณัฑะมีหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมนเพศชายท่ีสําคญัคือเทสโทสเตอโรน (testosterone) มี

โครงสร้างเป็นพวกสตีรอยดส์ร้างจากเลดิกเซลล ์(leydig ’ scell) ในอณัฑะเป็นส่วนใหญ่และอาจสร้างไดบ้า้ง

จากเปลือกต่อมหมวกไตเช่นเดียวกบัฮอร์โมนเพศหญิงนอกจากน้ียงัพบว่าเซลล์ตวัน้ียงัสร้างเอสโตรเจนได้

ด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนท่ีทาํให้เกิดลักษณะเฉพาะเพศชั้นท่ีสองในเพศชายคือมีการ

เจริญเติบโตและมีการทาํงานในอวยัวะเพศชายทั้งภายในภายนอกให้สมบูรณ์ทาํให้มีการขยายใหญ่ยาวของ

อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกมีสีเขม้ขน้ถุงนํ้ากามจะขยายใหญ่และขบัสารท่ีเป็นอาหารของตวัอสุจิออกมาเล้ียงตวั

อสุจิท่ีสร้างจากอณัฑะระดบัฮอร์โมนในปัสสาวะจะตํ่าลงในคนอายุมากข้ึนและพบวา่มนัจะสืบพนัธ์ุกบัการ
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โตข้ึนของต่อมลูกหมากดงันั้นจึงเขา้ใจวา่เทสโทสเตอโรนท่ีพอเหมาะจาํเป็นสําหรับการเจริญเติบโตและการ

ทาํหน้าท่ีตามปกติของต่อมลูกหมากดว้ยเทสโทสเตอโรนมีผลทาํให้เกิดหนวดเคราบนใบหนา้มีขนตามตวั

และแขนขาขนจะขยายและยาวข้ึนทาํให้ต่อมนํ้ ามนัใตผ้ิวหนงัทาํงานมากข้ึนและมีไขมนัสะสมบริเวณหน้า

ทอ้งแต่ไม่สะสมท่ีสะโพกหรือท่ีเตา้นมอยา่งในเพศหญิงนอกจากน้ียงัทาํให้กล่องเสียงขยายใหญ่และยาวจึง

เกิดเสียงหา้วในเพศชาย 

 

1.3 การพฒันาการทางเพศของวยัรุ่น 

 

 มยุรีภูงามทอง (2533 : 43 - 50) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการตอนตน้ของวยัรุ่น (อายุ 12-15 ปี) วา่การ

เจริญเติบโตของร่างกายจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วเป็นระยะเขา้สู่วยัแตกหนุ่มแตกสาวผูช้ายจะเร่ิมมีหนวดเครา

เสียงห้าวร่างกายสูงใหญ่และมีขนท่ีรักแร้และท่ีลบัการพฒันาการทางเพศจะเกิดข้ึนคือผูช้ายสามารถหลัง่นํ้ า

อสุจิไดภ้ายในระยะเวลา 2 ปีของระยะน้ีเด็กชายส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความสุขสุดยอดทางเพศ

มีการสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองสาํหรับผูห้ญิงก็มีลกัษณะแสดงความเป็นหญิงคือมีหนา้อกมีเอวสะโพกผายมี

ขนตามท่ีลบัเกิดข้ึนการพฒันาการทางเพศจะเกิดข้ึนคือการมีประจาํเดือนจะทาํให้มีความขอ้งใจเก่ียวกบั

อวยัวะเพศของตนเองมากข้ึนเด็กหญิงในวยัน้ีส่วนใหญ่จะหลีกเล่ียงการสํารวจอวยัวะเพศของตนเองวนิดา

พนัธ์สะอาด (2543 : 3-4) ไดก้ล่าวถึงวยัเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นและวยัรุ่นตอนกลางไวด้งัน้ี 

 1.2.1 วยัเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น 

 วยัรุ่นหญิงมีอายุระหวา่ง 11-13 ปีและวยัรุ่นชายมีอายุระหวา่ง 13-15 ปีในช่วงระยะน้ีร่างกายของ

วยัรุ่นจะมีการเติบโตและมีการพฒันาอยา่งมากโดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นเพศวยัรุ่นหญิงจะเห็นไดช้ดัเจน

จากการเร่ิมมีประจาํเดือนเป็นคร้ังแรกและจะมีขนข้ึนบริเวณอวยัวะเพศ (Pubic hair) ในวยัรุ่นชายยงัเห็นไม่

ชดัเจนนกัแต่สภาพร่างกายมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นอวยัวะเพศและลูกอณัฑะมีขนาดใหญ่ข้ึนมีเสียงแตกห้าว

มีขนบริเวณอวยัวะเพศถึงแมว้า่ร่างกายของวยัรุ่นในระยะน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปมากแต่ทางดา้นความคิด

ความรู้สึกแลว้วยัรุ่นยงัคิดวา่ตนเองเป็นเด็กอยูร่ะยะน้ีเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่วยัรุ่นอยา่ง

เตม็ตวัต่อไป 

 1.2.2 วยัรุ่นตอนกลาง 

 วยัรุ่นหญิงมีอายุระหวา่ง 13-15 ปีและวยัรุ่นชายมีอายุระหวา่ง 15-17 ปีช่วงน้ีการเจริญเติบโตทาง

ร่างกายดาํเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและส้ินสุดเม่ือถึงวุฒิภาวะวยัรุ่นชายเร่ิมมีการหลัง่ของนํ้ าอสุจิวยัรุ่น

เร่ิมยอมรับสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกายมากข้ึนและการพฒันาการทางสติปัญญาจะพฒันาตาม

พฒันาการของร่างกายไปเร่ือยๆวยัรุ่นมีความคิดความอ่านลึกซ้ึงมากข้ึนพยายามหาความเป็นตวัของตวัเอง

และพยายามทาํตวัเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนซ่ึงการพฒันาการทางด้านสติปัญญาน้ีจะแตกต่างกนัตามบุคคลและ

สภาพแวดลอ้ม (วิทยานาควชัระ. 2544 : 206) มีความเห็นวา่การพฒันาการทางเพศในวยัรุ่นนั้นน่าจะไดแ้ยก

ออกมาเห็นไดช้ดัเพราะจะมีบทบาทสําคญัมากในการพฒันาบุคลิกภาพของวยัรุ่นต่อไปและจะเป็นตวัการท่ี
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จะผลกัดนัวยัรุ่นให้เกิดเป็นปัญหาไดม้ากเน่ืองจากฮอร์โมนทางเพศทาํงานมากข้ึนในช่วงวยัรุ่นอิทธิพลของ

ฮอร์โมนทางเพศน้ีมีผลต่อลกัษณะทางกายวภิาคของร่างกายทัว่ๆไปและลกัษณะทางเพศทุติยภูมิ (Second sex 

characteristic) และท่ีสําคญัยิ่งกวา่นั้นคือไปกระตุน้จิตใจให้เกิดแรงขบัทางเพศ (Sexual drive) ให้สูงข้ึนจะ

เห็นไดว้า่ในวยัรุ่นน้ีมีพลงังานมากทั้งพลงังานฝ่ายกายพลงังานทางจิตและพลงังานทางเพศพลงังานทางเพศท่ี

มีมากข้ึนมานั้นจะทาํให้วยัรุ่นเร่ิมสนใจกิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางเพศของตนเอง

มากข้ึนเช่นการเกิดการแข็งตวัของอวยัวะเพศการมีประจาํเดือนฯลฯและอาจจะลงมือทดลองทาํพฤติกรรม

ทางเพศดว้ยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นต่ืนเตน้กลวัๆกลา้ๆและเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลงังานทางเพศท่ีมีอยู่

มากๆท่ีเราพบเห็นกนับ่อยๆก็ไดแ้ก่การสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง (จนัทร์วิภาดิลกสัมพนัธ์. 2543 : 72-74 : 

อา้งมาจากอเนกอารีพรรคและสุวทันาอารีพรรค2539 :89-96) ได้กล่าวถึงพฒันาการทางเพศของวยัรุ่น

ตอนตน้ (อายุ 12-15 ปี) วา่ระยะน้ีเด็กจะมีความสัมพนัธ์กบัสังคมวฒันธรรมและชีววิทยาของร่างกายเด็กจะ

เขา้สู่วยัแตกหนุ่มแตกสาวและมีพฒันาการทางร่างกายตลอดจนมีพฒันาการเก่ียวกบัลกัษณะทางเพศและการ

พฒันาเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางเพศเกิดข้ึนดว้ยซ่ึงเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนักล่าวคือเม่ือเด็กชายยา่ง

เขา้สู่วยัรุ่นหรืออายุราว 14 ปีอณัฑะซ่ึงเป็นต่อมเพศของชายจะไดรั้บการกระตุน้จากต่อมใตส้มองให้ทาํ

หนา้ท่ีผลิตเซลล์สืบพนัธ์ุและผลิตฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนอนัเป็นฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการทางเพศทั้งลกัษณะทางเพศขั้นท่ี 1 (Primary sex characteristic) คืออวยัวะ

ในระบบสืบพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่ข้ึนเช่นองคชาตต่อมลูกหมากรวมทั้งอณัฑะเร่ิมมีการผลิต

นํ้ากามจากต่อมลูกหมากถุงนํ้ากามและต่อมขบันํ้ าเมือกเร่ิมมีการผลิตอสุจิจากอณัฑะจนทาํให้เกิดการเคล่ือน

ของนํ้ าอสุจิออกมาภายนอกร่างกายในขณะหลบัท่ีเรียกวา่ “ฝันเปียก” และยงัส่งผลไปถึงพฒันาการลกัษณะ

ทางเพศขั้นท่ี2 (Secondary sex characteristic) เช่นเสียงแตกนมข้ึนพานมีหนวดมีเครามีขนข้ึนตามร่างกาย

และอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นตน้ 

 ส่วนเด็กหญิงท่ีย่างเขา้สู่วยัรุ่นรังไข่ซ่ึงเป็นต่อมเพศของหญิงก็จะเร่ิมทาํงานในเวลาใกล้เคียงกับ

เด็กชายโดยต่อมใตส้มองจะส่งฮอร์โมนมากระตุ้นการทาํงานของรังไข่ให้สร้างเซลล์สืบพนัธ์ุและผลิต

ฮอร์โมนเพศหญิงไดแ้ก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซ่ึงฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดน้ีก็จะทาํ

หนา้ท่ีควบคุมพฒันาการของลกัษณะทางเพศขั้นท่ี 1 (Primary sex characteristic) คือมีการสุกของไข่และการ

มีประจาํเดือนและพฒันาการของลกัษณะทางเพศขั้นท่ี 2 (Secondary sex characteristic) เช่นเตา้นมโตข้ึนมี

ไขมนับริเวณสะโพกผวิหนา้เต่งตึงมีขนตามตวันอ้ยลงเป็นตน้ 

 การพฒันาท่ีสําคญัของเด็กชายในวยัน้ีคือการสามารถหลั่งนํ้ ากามได้และส่ิงน้ีมีความเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัความสุขทางเพศของเขาภายในเวลา2 ปีของระยะแตกหนุ่มเด็กผูช้ายส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัความสุขสุดยอดทางเพศและประสบการณ์น้ีทาํให้เกิดการสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองซ่ึงจะเกิดบ่อย

และสมํ่าเสมอในวยัน้ีจนถึงปลายวยัรุ่นนอกจากการสําเร็จความใคร่ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํตามลาํพงัไม่

เก่ียวขอ้งกับผูใ้ดในสังคมเขายงัอาจมีกิจกรรมทางเพศกบัเพศตรงข้ามด้วยทั้งๆท่ีเขายงัเก่ียวขอ้งกับเพศ

เดียวกนัอยา่งมาก 
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 สําหรับผูห้ญิงในวยัน้ีพฒันาการท่ีสําคญัคือการมีประจาํเดือนแต่เป็นส่ิงท่ีเด็กผูห้ญิงไม่ชอบการมี

เลือดออกมาเป็นระยะๆทาํให้ความขอ้งใจเก่ียวกบัอวยัวะเพศของตนเองมีมากข้ึนทั้งยงัเป็นเคร่ืองบอกวา่เขา

จะตั้งครรภไ์ดถ้า้มีการร่วมเพศเพราะฉะนั้นเด็กผูห้ญิงส่วนใหญ่ในวยัน้ีจะหลีกเล่ียงการสาํรวจอวยัวะเพศของ

ตนเองและสาํเร็จความใคร่จนถึงจุดสุดยอดทางเพศนอ้ยมากหรืออาจกระทาํโดยบงัเอิญเพียงคร้ังเดียวไม่บ่อย

หรือสมํ่าเสมอเหมือนผูช้ายแต่อย่างไรก็ตามสังคมของเขาก็เหมือนของเด็กผูช้ายคือสมาคมกนัในหมู่เพื่อน

เพศเดียวกนั 

 พฤติกรรมทางเพศเช่นการกอดจูบการสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองหรือการร่วมเพศกบัเพศตรงขา้มใน

วยัน้ีจะไม่ค่อยมีแต่อาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีความวติกกงัวลหรือรู้สึกผดิ  (สุชาติโสมประยรูและวรรณีโสมประยรู. 

2531 : 48-51) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจทางเพศของวยัรุ่น (อายุประมาณ 13-19 ปี) 

ไวว้า่เด็กหญิงจะเร่ิมวยัรุ่นในอายุระหวา่ง 13-15 ปีและเด็กชายจะเร่ิมวยัรุ่นเม่ืออายุ 15 ปีโดยเด็กหญิงจะมี

อตัราการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายในช่วงน้ีเร็วกวา่เด็กชายประมาณ 1-2 ปีเน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีร่างกาย

มีความพร้อมในการผลิตเซลลเ์พื่อการสืบพนัธ์ุคนทัว่ไปจึงตดัสินการเขา้สู่วยัรุ่นโดยพิจารณาถึงปรากฏการณ์

คร้ังแรกท่ีเก่ียวกบัเซลลเ์พศเป็นสาํคญักล่าวคือมกัเขา้ใจกนักวา่เด็กชายเขา้สู่วยัรุ่นเม่ือวนัท่ีมีการหลัง่อสุจิคร้ัง

แรก (อายุประมาณ 14 ปี) และเด็กหญิงเขา้สู่วยัรุ่นเม่ือวนัท่ีมีประจาํเดือนคร้ังแรก (อายุประมาณ 13 ปี) แต่

ปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างน้ีเกิดข้ึนไม่ใคร่จะแน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลัง่อสุจิของเด็กชายอาจ

เกิดข้ึนชา้กวา่การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของลกัษณะประจาํเพศขั้นท่ีสองเป็นเวลานานก็ไดถ้า้เด็กชายคน

นั้นหลัง่นํ้ าอสุจิคร้ังแรกโดยการฝันเปียกมกัจะพบในรายท่ีไม่เคยทาํการสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองหากสรุป

ถึงความเจริญเติบโตดา้นร่างกายทางเพศเพียงอย่างเดียวและเปรียบเทียบระหว่างเด็กชายกบัเด็กหญิงแล้ว

โดยทัว่ไปเด็กหญิงเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นหรือมีความสามารถในการสืบพนัธ์ุไดเ้ร็วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี

สาํหรับการมีประจาํเดือนคร้ังแรกของเด็กหญิงก็ยิ่งเร็วกวา่การหลัง่นํ้ าอสุจิของเด็กชายประมาณเกือบ 1 ปีแต่

ถา้หากจะพิจารณาเก่ียวกบัความเจริญเติบโตดา้นจิตใจทางเพศประกอบการยา่งเขา้สู่วยัรุ่นดว้ยแลว้ผลอาจจะ

กลบักลายเป็นเร่ืองตรงกนัขา้มก็ไดเ้พราะเด็กชายและเด็กหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัเช่นอายุประมาณ 14-

15 ปีปรากฏวา่เด็กชายมกัแสดงพฤติกรรมทางเพศในเชิงเก้ียวพาราสีบา้งแลว้แต่ตรงกนัขา้มเด็กหญิงยงัไม่

ใคร่จะประสีประสาในเร่ืองเพศเหล่าน้ีเท่าใดนกัเป็นตน้เด็กวยัรุ่นก็เร่ิมมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ทางเพศเพิ่ม

มากข้ึนตามลาํดบั (วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความรู้สึกทางเพศสูงท่ีสุด) ส่ิงหน่ึงซ่ึงมกัเกิดข้ึนกบัเด็กวยัรุ่นโดยทัว่ไปก็

คือการใชมื้อลูบคลาํหรืออวยัวะสืบพนัธ์ุของตวัเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกพอใจเม่ือทาํบ่อยข้ึนก็จะบานปลาย

เป็นการบาํบดัหรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองโดยไม่ไดต้ั้งใจขณะท่ีมีความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด 

(Climax) นั้นเด็กวยัรุ่นชายมีอณัฑะสามารถผลิตเซลล์เพศไดแ้ลว้ก็จะมีนํ้ าอสุจิ (Semen) เคล่ือนออกมาทาง

ช่องปัสสาวะดว้ยการสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองนั้นพบไดท้ั้งในเพศชายและเพศหญิงแต่ส่วนใหญ่จะพบใน

เพศชายมากกวา่เพศหญิง 

 จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่การพฒันาการทางเพศของวยัรุ่นตอนตน้ในเด็กชายมีการหลัง่นํ้ าอสุจิมี

อาการฝันเปียกมีอารมณ์ทางเพศมีการสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองและมีความสนใจเพศตรงขา้มส่วนเด็กหญิง
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เร่ิมมีประจาํเดือนรักสวยรักงามมีอารมณ์ทางเพศมีการสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองแต่นอ้ยกวา่เด็กชายแต่ยงัคง

คบเพื่อนเพศเดียวกนั 

 

1.4 พฤติกรรมทางเพศ (Sex Behavior)  

 

 จนัททิ์ดา  พฤษกษานานนท ์ กุมารแพทย(์2547:113) 

 กล่าววา่วยัรุ่นเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิตวยัรุ่นอาจลองกระทาํหรือมีพฤติกรรมบางอยา่งซ่ึงเส่ียง

ต่อการเกิดผลต่อสุขภาพอนามยัและชีวติของวยัรุ่นไดเ้น่ืองจากวยัรุ่นยงัขาดทกัษะในการตดัสินใจการพฒันา

ความคิดและสติปัญญายงัไม่ดีพอท่ีจะเขา้ใจผลเสียท่ีจะตามมาทั้งในระยะสั้ นระยะยาวนอกจากนั้นการคบ

เพื่อน พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูความรักความเขา้ใจในครอบครัวก็มีส่วนท่ีจะป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงเช่นการ

หนีออกจากบา้น กินเหลา้ ติดยา การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรพฤติกรรมทางเพศเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ประพฤติปฏิบติัหรือมีกิจกรรมทางเพศอนัเน่ืองมาจากค่านิยมความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จาก

สังคมรวมถึงแนวทางในการปฏิบติัต่อเร่ืองเพศทั้งในดา้นกายวิภาคและดา้นพฤติกรรมการแสดงออกทั้งดา้น

ชีววทิยาสุขวิทยาสังคมวิทยาและจิตวิทยาเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีละเอียดลึกซ้ึงเป็นผลสืบเน่ืองท่ีตอ้งสร้างความ

เขา้ใจตั้งแต่วยัทารกแต่ความสนใจของผูใ้หญ่มกัจะให้ความสนใจเฉพาะในช่วงวยัรุ่นเพราะเป็นระยะท่ีเด็ก

แสดงพฤติกรรมสนใจจริงจงักบัเพศตรงขา้มพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นมีดงัน้ี 

 1. การรักและสนใจเพศตรงขา้มวยัรุ่นมกัจะสนใจเพศตรงขา้มรุ่นเดียวกบัตนวยัรุ่นในอายรุะหวา่ง 

15-18ปีจะเร่ิมมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเพศตรงขา้มลกัษณะความรักเพศตรงขา้มท่ีพบบ่อยคือความลุ่มหลง

แต่ฝ่ายเดียวโดยเฉพาะกบัคนท่ีเขาไม่มีวนัสมปรารถนาในความรักแต่ความรักเช่นน้ีจะเกิดข้ึนชัว่คราวเท่านั้น

(อเนกอารีพรรค. 2525 :110)  

 2. การสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจทางเพศดว้ยการกระตุน้จบั

ตอ้งอวยัวะเพศจนเกิดความสุขความพอใจพฤติกรรมเช่นน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาอยา่งหน่ึงของพฒันาการทางเพศ

ในมนุษยว์ยัรุ่นจาํนวนมากเม่ือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองจะเกิดความรู้สึกขดัแยง้

ภายในจิตใจเก่ียวกบัศีลธรรมวา่ตนเองกระทาํถูกหรือผดิฉะนั้นผูใ้หญ่ควรบอกใหเ้ด็กเขา้ใจวา้การสําเร็จความ

ใคร่เป็นเร่ืองธรรมดาไม่มีพิษภยัและมีประโยชน์ต่อการพฒันาการทางเพศของเด็กแต่ต้องกระทาํโดย

พอเหมาะพอควรไม่หมกมุ่นจนเกินไปและตอ้งสามารถยบัย ั้งชัง่ใจไดเ้ม่ืออยูใ่นภาวะท่ีไม่ควรทาํจิตแพทยถื์อ

วา่การสําเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับควบคุมความกดดนัทางเพศหรือช่วยในการปรับตวั

ทางเพศ 

 3. การสนใจเร่ืองเพศเด็กในวยัหนุ่มสาวจะสนใจเร่ืองเพศเพราะเป็นระยะท่ีตนจะมีความรู้สึกทางเพศ

ความสนใจเร่ิมแสดงให้เห็นจากความพิถีพิถนัในการแต่งกายการแสดงกริยาท่ีดึงดูดความสนใจจากเพศตรง

ขา้มการสนใจซ้ือหาหนงัสือเริงรมยม์าอ่านบางทีก็แสดงความสนใจแอบดูเพศตรงขา้มในเวลาหรือสถานท่ี

ลบัเฉพาะท่ีเรียกวา่ถํ้ามอง (Peeping Tom) 
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 4. รักร่วมเพศ (Homosexuality or Lesbian) ระยะวยัรุ่นเป็นระยะการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ

ความรู้สึกทางเพศท่ียงัเขินอายหรือไม่แน่ใจตนเองท่ีจะแสดงความสนใจเพศตรงขา้มจึงหนัมาระบายความ

สนใจกบัเพื่อนเพศเดียวกบัตน 

 บรูคส์กนัและเฟอร์สเทนเบอร์ก (Brooks – Gunn and Furstenberg, in Muss. 1990 : 245-248) ได้

แบ่งปัจจยัท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นแตกต่างกนัดงัน้ี 

 1. ปัจจยัทางดา้นชีวภาพพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นจะไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากฮอร์โมนเพศโดยมี

ปัจจยัทางด้านสังคมเป็นตวักระตุ้นในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพนัธ์เช่น

เด็กผูห้ญิงท่ีเขา้สู่วฒิุภาวะทางเพศเร็วมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอิสระจากบิดามารดามีการนดัหมายกบัเพศตรงขา้ม

และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนเด็กผูห้ญิงท่ีเขา้สู่วฒิุภาวะชา้กวา่ 

 2. ปัจจยัทางดา้นครอบครัวไดแ้ก่ค่านิยมในเร่ืองเพศของบิดามารดาความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว

และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเร่ืองเพศลว้นมีอิทธิพลต่อการเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเร็วหรือช้าของ

วยัรุ่น 

 3. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะบรรทดัฐานในเร่ืองเพศของกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ทางเพศของวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก 

 4. ปัจจยัทางดา้นการศึกษาพบวา่วยัรุ่นท่ีมีผลการเรียนไม่ดีและมีระดบัการศึกษาตํ่าจะมีเพศสัมพนัธ์

เร็วกวา่วยัรุ่นท่ียงัคงศึกษาอยูซ่ึ่งโดยมากจะเป็นผูท่ี้มีฐานะไม่ดีดว้ย 

 5. ปัจจยัทางดา้นสังคมไดแ้ก่ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมการศึกษาตลอดจนบริการของรัฐ

และสังคมท่ีจดัให้แก่วยัรุ่นในการไดมี้โอกาสเรียนรู้เร่ืองเพศนบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง

เพศของวยัรุ่นท่ีแตกต่างกนั 

 

 

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น 

 

 จากการศึกษาพบวา่มีผูใ้หค้วามหมายของ “พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ” ไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 

  พชัรินทร์สิมทะราช. (2544 : 12) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมเส่ียงทางเพศหมายถึงการปฏิบติัท่ี

ทาํให้เส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ไดแ้ก่การมีเพศสัมพนัธ์เร็วตั้งแต่อยู่

ในช่วงวยัรุ่นตอนตน้การมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงบริการหรือคู่นอนโดยไม่ไดใ้ชถุ้งยางอนามยัการมีจาํนวนคู่

นอนมากกวา่ 1 คนและการมีเพศสัมพนัธ์ขณะมีอาการมึนเมาจากเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือการใชส้าร

เสพติด 

 สรุปไดว้า่พฤติกรรมเส่ียงทางเพศหมายถึงการกระทาํของนกัศึกษาท่ีจะปฏิบติัหรือกระทาํพฤติกรรม

ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ไดแ้ก่การแต่งกายไม่เหมาะสมการแต่งกายท่ีกระตุน้ความรู้สึกทาง

เพศการไปเท่ียวสถานเริงรมยก์ารด่ืมสุราหรือของมึนเมาการดูภายนตร์ส่ือลามกท่ีกระตุน้และย ัว่ยุอารมณ์เพศ
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การอยู่ตามลาํพงัสองต่อสองกบัเพศตรงขา้มการสัมผสัร่างกายเพศตรงขา้มในเชิงชู้สาวและนาํไปสู่การมี

เพศสัมพนัธ์ตามมา 

 

2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาค้นคว้า 

 

  เกศินีสราญฤทธิชยั และคณะ. (2553: บทคดัยอ่). ศึกษาเร่ืองการขดัเกลาทางสังคมเร่ืองเพศ

ของครอบครัวและสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นกรณีศึกษาในครอบครัวชนบทอีสานมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบาย

ถึงสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นในครอบครัวชนบทอีสานกลุ่มตวัอย่างเป็นครอบครัวท่ีมีบุตรวยัรุ่นในชนบท

จาํนวน 20 ครอบครัวผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นบิดามารดาและบุตรวยัรุ่นท่ีอายุระหวา่ง13-19 ปีท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัว

เดียวกนัมีความยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัและให้ผูว้ิจยัเยี่ยมบา้นมีทั้งหมด62 คนเป็นบิดา 13 คนมารดา 19 คนบุตร

วยัรุ่นชาย 10 คนและหญิง 20 คนเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วมการทาํสนทนากลุ่มการอภิปรายกลุ่มและการจดบันทึกข้อมูลการเก็บข้อมูลทาํไปพร้อมๆกับการ

วิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาพบว่าสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นหมายถึงพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นท่ี

สามารถคงบทบาทหลกัใน 4 ดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสมคือ 1) การดูแลร่างกายดา้นเพศ 2) การคบเพื่อน 3) การ

เท่ียวและการระวงัอนัตราย4) ด้านเพศสัมพนัธ์ซ่ึงจะทาํให้วยัรุ่นสามารถดาํรงบทบาททางเพศได้อย่าง

เหมาะสม (Role) และสามารถคงสัมพนัธภาพ(Relationship) ของตนเองกบัครอบครัวโรงเรียนและสังคม

เพื่อนไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีความสุขพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของวยัรุ่นมี 3 รูแบบคือ 1) พฤติกรรมของเด็ก

ดี 2) เด็กกลุ่มเส่ียงและ 3) เด็กกลบัตวักลบัใจสาํหรับเด็กดีและเด็กกลบัตวักลบัใจเป็นเด็กท่ีมีความใกลชิ้ดกบั

ครอบครัวและสามารถคงความสมดุลของการดาํรงบทบาทและสัมพนัธภาพใน 3 บริบทคือครอบครัว

โรงเรียนและสังคมเพื่อนได้อย่างมีความสุขแต่เด็กกลุ่มเส่ียงจะดาํรงบทบาทและสัมพนัธภาพกับเพื่อน

มากกวา่ครอบครัวผลการศึกษาเร่ืองน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ครอบครัวเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดในการท่ีจะสร้าง

บุตรให้บุตรเป็นบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะอีกทั้งยงัสามารถให้การประเมินหรือคดักรองพฤติกรรมท่ีอาจจะนําไปสู่

การที่วัยรุ่นจะมีสัมพันธภาพทางเพศที่ไม่เหมาะสมวัยรุ่นควรได้รับการส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพทางเพศ

อยา่งเหมาะสมเพื่อใหสุ้ขภาพทางเพศท่ีดีโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวโรงเรียนและเพื่อน 

           อุทุมพร แกว้สามสีและคณะ(2545ปรับปรุง2546 บทคดัยอ่  ) สังคมไทยกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ใหญ่ทั้งทางดา้นสังคม การเมือง และวฒันธรรม โดยเฉพาะการเผยแพร่วฒันธรรมทางตะวนัตกผา่นส่ือต่างๆ

เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีวยัรุ่นไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเพศตามแบบตะวนัตก 

ก่อให้เกิดผลสะทอ้นมากมาย การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  การตั้งครรภน์อกสมรส เด็กถูกทอดทิ้ง และการ

ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เป็นตน้ 
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ในปัจจุบนัสังคมของประเทศกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ ขอ้มูลข่าวสารของโลกสมยัใหม่แพร่กระจายสู่สังคม

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกไดค้รอบงาํวถีิชีวติของวยัรุ่นไทยจาํนวนไม่ 

นอ้ยทั้งในดา้นการรับประทานอาหารฟาสทฟ์ูด การแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศ สังคมของวยัรุ่นไทย

กลายเป็นสังคมบริโภคท่ีแทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 

เด็กและเยาวชนถือเป็นกาํลงัสาํคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบนัมีปัจจยั

หลายดา้นท่ีส่งผลกระทบท่ีเป็นปัญหาและ อุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชน

ไทย  พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นในปัจจุบนัน้ี ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากข้ึนทุกที เช่น การเลือกคู่ครอง จะ

ถือเอา ความรัก เป็นสาํคญั ไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบเพื่อนต่างเพศ เป็นไปอยา่งอิสรเสรี เพราะเห็นวา่ 

ไม่ใช่เร่ือง น่าละอาย หญิงสาวใหค้วามสาํคญัในการครองตวั เป็นหญิงพรหมจรรยถึ์งวนัแต่งงานนอ้ยลง 

ประกอบกบั ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในเรืองเพศ ทาํใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เช่น 

การมี เพศสัมพนัธ์ ก่อนวยัอนัควร การสาํส่อนทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ เช่นการรักร่วมเพศ เป็นตน้ และ

เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์และปัญหาการ

ทาํแทง้ 

สาเหตุของปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวนัอันควร 

1. ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม  พฒันาการทางดา้นร่างกายและจิตใจของวยัรุ่น  การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะฮอร์โมน

ในร่างกาย มีผลกระตุน้ใหมี้ความสนใจกบัเพศตรงขา้ม รวมทั้งแรงขบัตามธรรมชาติ ท่ีทาํใหใ้คร่รู้ ใคร่ลอง 

ในเร่ืองเพศ จนทาํใหเ้กิดการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตัง่ใจข้ึน 

https://krupenka.files.wordpress.com/2013/01/sex.jpg
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2. เร่ิมตน้ตั้งแต่การแต่งตวัท่ีเปิดเผยมากเส้ือท่ีเปิดใหเ้ห็นเนินอกมากเกินไป เส้ือท่ีเปิดสะดือ กางเกงท่ีรัดมาก

เกินไป เนน้ส่วนสัดชดัเจนเกินไป 

3. วยัรุ่นขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศ โดยเฉพาะในวยัรุ่นท่ีมีแฟนหรือคนรักหากไม่รู้จกัการ

ปฏิเสธเม่ือถูกขอ มีค่านิยมสมยัใหม่ท่ีผดิๆ เก่ียวกบัเร่ืองเพศ คือเร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติ และการมี

เพศสัมพนัธ์กนัตามกระแสวนัสาํคญั 

4. การอยูห่อพกั    อยูห่่างจากพอ่แม่หรือผูป้กครอง การเท่ียวในสถานเริงรมย ์การเท่ียวงานปาร์ต้ี การเท่ียว

ต่างจงัหวดั มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และการใชส้ารเสพติดจนทาํใหข้าดสติ 

5. การอยูด่ว้ยกนัสองต่อสองระหวา่งชายหญิงในท่ีลบัตาคน และในบรรยากาศท่ีจะนาํไปสู่การมีเพสสัมพนัธ์

ได ้

6. สถาบนัครอบครัวและศาสนา ท่ีปัจจุบนัไดอ่้อนแอลง เด็กไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัวนอ้ยจากท่ีพอ่

แม่ตอ้งวุน่กบัการทาํงานเพื่อหาเงินเล้ียงลูก หรือบางครอบครัวพอ่แม่มีปัญหาหยา่ร้างตอ้งแยกทางกนัทาํให้

เด็กตอ้งออกไปหาความอบอุ่นจากเพื่อนและแฟน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองเส่ียงท่ีทาํใหเ้ด็กกกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไม่เหมาะสมได ้ นอกจากน้ีเด็กในยคุปัจจุบนัยงัห่างไกลวดัไม่เคยไปทาํบุญไหวพ้ระ เด็กจึงไม่รู้จกัส่ิง

ผดิชอบชัว่ดี เพราะขาดส่ิงยดึเหน่ียวทางจิตใจ 

7. เร่ืองเพศไดถู้กนาํเสนอออกมาทางส่ือต่าง ๆ จาํนวนมาก ซ่ึงยงัไม่นบัรวมกบัส่ือลามกท่ีมีอยูเ่กล่ือนหาซ้ือ

ไดง่้าย ทาํใหเ้ด็กวยัรุ่นเขา้ถึงเร่ืองน้ีไดง่้ายข้ึน 

8. สภาพสังคมท่ีปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้า่ ผูช้ายหมกมุ่นและมีความตอ้งการทางเพศเพิ่มข้ึนจากส่ิงย ัว่ยตุ่าง ๆ 

ทาํใหต้อ้งมาลงกบัเพศหญิง จนเป็นเหตุใหเ้กิดการคุกคามทางเพศ รุมโทรม และการข่มขืน และจากประเด็น

น้ีทาํใหผู้ช้ายเกิดการเรียกร้องจากฝ่ายหญิง ซ่ึงจะเป็นเหตุท่ีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนเวลาอนัควร 

9. ปัญหาการขาดการอบรมกล่อมเกลาขาดความใกลชิ้ดสนิทสนม ทั้งจากครอบครัวทั้งจากสังคมแวดลอ้ม

จากสังคม เช่น สนามกีฬาท่ีออกกาํลงักายไม่มี ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไม่มี ท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ

ไม่มีโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ดา้นครอบครัวเช่น พอ่แม่ไม่มีเวลาใหลู้ก ไม่เคยใกลชิ้ดลูก ไม่เคย

แนะนาํกล่อมเกลาหรือเป็นตวัอยา่งท่ีดี เหล่าน้ีลว้นเป็นพื้นฐานของการขาดความสัมพนัธ์สืบเน่ืองกนั 

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นการสืบทอดความคิด ความเช่ือ ประเพณี แนวปฏิบติัต่อตนเองและสังคม 

10. สภาพแวดลอ้ม เด็กท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี พบเห็นส่ิงท่ีไม่ดี เช่น การเห็นคนรอบขา้งหรือเห็นคนท่ี

อยูใ่นชุมชนเดียวกนัมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั ก็จะเอาเป็นเยีย่งอยา่ง และการเห็นบ่อยๆ จนมองวา่เป็นเร่ือง

ธรรมดา เด็กก็จะมีค่านิยมท่ีผิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
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11. ส่ือต่างๆ  การไดรั้บส่ือท่ีย ัว่ย ุส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศ เร่ืองเพศไดถู้กนาํเสนอออกมาทาง

ส่ือ   ต่าง ๆ จาํนวนมาก ซ่ึงยงัไม่นบัรวมกบัส่ือลามกท่ีมีอยูเ่กล่ือนหาซ้ือไดง่้าย ทาํใหเ้ด็กวยัรุ่นเขา้ถึงเร่ืองน้ี

ไดง่้ายข้ึน 

12. การเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวนัตก  อาทิ การจบัคู่อยูกิ่น  การทาํสถิตินอนกบัผูช้าย การมี

เพศสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

13. วยัรุ่นมกัหลงอยูก่บัวตัถุนิยมมากเกินไป และชอบตามเพื่อน เม่ือตวัเองไม่ไดก้็ตอ้งไขวค่วา้หาวธีิการท่ีจะ

ไดส่ิ้งของท่ีตนเองตอ้งการวยัรุ่นก็ตอ้งหาวธีิการท่ีจะไดส่ิ้งของนั้นมาใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด นัน่คือการมีเพศสัมพนัธ์

โดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงท่ียอมเสียตวัเพื่อแลกกบัการไดเ้งิน 

โทษของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

1. ทอ้ง และแทง้ ยิง่ในวยัเรียนการไดรั้บปริญญาใจก่อนกาํหนด 4 ปีการศึกษานั้น มนัทาํลายชีวติมากพอตวั

เชียวนะ มีนอ้ยคนท่ีจะทนอุม้ทอ้งไปนัง่ร่วมชั้นเรียนกบัเพื่อ น และเช่ือเลยวา่คงไม่มีสถานศึกษาใดสนบัสนุน

ดว้ย เม่ือชีวิตของการเป็นแม่เร่ิมตน้ข้ึน ความพร้อมสาํหรับทารกนอ้ยๆ ยอ่มคลุกคลกั ปัญหาปากทอ้งและ

สังคมก็จะตามมาทีหลงั ส่วนใครท่ีไม่เกรงต่อบาปยนืยนัวา่ฉนัจะทาํแทง้นัน่ก็เท่ากบัวา่ทาํร้ายตวัเองไปเสีย

แลว้ แต่ถา้มัน่ใจวา่ “ฉนัไม่ทอ้งหรอกยะ่ ป้องกนัดี” จากการวจิยัระบุวา่แมจ้ะมีการใชถุ้งยางอนามยัก็ยงัมี 

โอกาสพลาดไดสู้งถึง 21% เน่ืองจากคุณภาพของถุงยางเส่ือมหรือใชไ้ม่ถูกตอ้งและ การใชย้าเมด็คุมกาํเนิดก็

มีโอกาสพลาดไดสู้งถึง 5% 

2. ซึมเศร้า เพราะวยัรุ่นยงัไม่ใช่วยัท่ีจะตั้งรากปักฐานกบัใครผูใ้ด ยงัเป็นวยัแห่งการแสวง เพราะฉะนั้นการ

เปล่ียนคู่นอนจึงเกิดเสมอๆ การซึมเศร้าท่ีเกิดจากขาดความรักท่ีย ัง่ยนือาจเกาะกินหวัใจคนเราได ้

3. ติดโรค อนัน้ีน่ากลวันะครับอยา่งท่ีบอกในขอ้ 2 วา่วยัรุ่นเป็นเพียงวยัแสวงหานอ้ยคนนกัท่ีจะพบรักแท ้ยนื

ยาวเหมือนชีวติคู่ผูใ้หญ่ การเปล่ียนคู่นอนบ่อยๆ ยอ่มเกิดโรคตามมาแมจ้ะป้องกนัก็ตาม 

4. อาจทาํใหเ้รียนซํ้ าชั้นได ้เพราะมุ่งมัน่ทาํแต่คะแนนรักไม่สนใจการเรียน 

5. เป็นข้ีปากชาวบา้น โดยเฉพาะพวกข้ีอิจฉา โดนนินทาวา่เสียตวัแลว้บา้ง เปล่ียนแฟนอีกแลว้ โดนแฟนทิ้ง

อีกแลว้บา้ง สาํหรับผูช้ายก็อาจจะเป็นท่ีรังเกียจของสาวดีๆ โดยขอ้หานกัล่าผูห้ญิง หรือนกัล่าพรหมจรรย ์ฟัง

ดูน่ากลวันะครับ แต่เช่ือเลยวา่ใครท่ีอ่านถึงขอ้น้ี หวัเราะชวัร์ 

6. เกิดการหม่ินเกียรติกนัและกนัระหวา่งชายหญิง ต่างฝ่ายมองวา่อีกฝ่ายเป็นเพียงตวัสนองความใคร่ ไม่มีรัก

แทจี้รัง ก่อนท่ีจะรู้จกักนัอยา่งแน่นแฟ้นเราอาจจะมองเขาในแง่ อ่ืนไปเสียแลว้ 
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7. ถูกหลอกซํ้ าซาก เพราะเคยปล่อยตวัและใจใหค้นก่อนและความตอ้งการรักแท ้เพราะฉะนั้นคาํวา่รักก็

อาจจะกลายเป็นแค่ตะขอเบ็ดเก่ียวเยือ่เท่านั้น 

8. ใคร่มากกวา่รัก วยัรุ่นอาจจะตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่รัก และเขา้ใจคาํวา่รักผดิไป สุดทา้ยส่งผลใหไ้ม่

เขา้ใจกนัในท่ีสุด 

9. ผดิหวงัในรัก เม่ือคนดีท่ีเหมาะกบัเราเขา้มาในชีวิต เม่ือเขารู้เร่ืองราวในอดีตก็อาจจะหลีกหายไปได ้หรือ

เราเองอาจจะรู้สึกผดิกบัอดีตไม่กลา้สู้หนา้เขาหรือเธอคนนั้น จนกลายเป็นคาํวา่ เธอดีเกินไป หรือเธอไม่

คู่ควรกบัฉนั เพราะเธอมนัชํ่าชอง ไม่น่าไวว้างใจ 

10. สร้างความร้าวฉานในชีวิตคู่ เร่ืองราวในอดีตไม่สามารถลบมนัได ้แมเ้ราจะพยายามลืมไปเท่าไหร่ก็ตาม 

เม่ือคู่ชีวิตล่วงรู้อดีตกาลของเรายอ่มเกิดความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจ ชีวติคู่จะมีความสุขไดอ้ยา่งไร แกว้เร่ิมร้าวไม่

นานก็แตก และไม่อาจประกอบไดด้ัง่เดิม 

การป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

1. เรียนรู้ถึงความคิดต่างกนัของหญิงชายในเร่ืองเพศ 

ผูช้ายมีเพศสัมพนัธ์ไดโ้ดยไม่มีความรัก ขณะท่ีผูห้ญิงมีเพศสัมพนัธ์เพราะความรัก ผูช้ายมองการมี

เพศสัมพนัธ์วา่เป็นการหาความสุขร่วมกนัและไม่ตอ้งผกูพนั ขณะท่ีผูห้ญิงเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบัชายใดจะ

ตอ้งการมีความผกูพนักบัชายคนนั้น หลงัจากมีเพศสัมพนัธ์ ผูช้ายไม่ไดคิ้ดวา่จะตอ้งมีความผกูพนัอะไรต่อไป 

ขณะท่ีผูห้ญิงคิดวา่เม่ือมีเพศสัมพนัธ์กนัแลว้ เธอจะตอ้งมีความผกูพนักบัชีวติเขา จึงเรียกความรับผดิชอบจาก

ผูช้าย ความตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งชายหญิง จะเป็นการป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่คาดคิด ซ่ึง

จะนาํปัญหาต่าง ๆ มากมายท่ียากแก่การแกไ้ข 

2. วยัรุ่นชายควรคิดเสมอวา่วยัรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกบัแม่ พี่นอ้ง ควรช่วยเหลือและใหเ้กียรติ 

3. ควรหลีกเล่ียงการถูกเน้ือตอ้งตวั เพราะอาจนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่คาดคิดได ้

4. ควรหลีกเล่ียงการไปพกัคา้งคืนร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือตามลาํพงัโดยไม่มีผูใ้หญ่คอยดูแล 

5. ควรหลีกเล่ียงการอยูด่ว้ยกนัตามลาํพงัในท่ีลบัตาคน 

6. ควรหลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีเปล่ียว โรงแรมและสถานเริงรมยทุ์กรูปแบบ 

7. ควรหลีกเล่ียงการมีนดัหมายกบัเพศตรงขา้มในยามวกิาล 

8. ควรหลีกเล่ียงการด่ืมเหลา้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสารเสพติดทุกชนิด 
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9. วยัรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อย และมิดชิด ไม่ควรแต่งกายในลกัษณะท่ีย ัว่ย ุใหผู้พ้บเห็นเกิดอารมณ์ทาง

เพศ เช่น เส้ือสายเด่ียว เส้ือเกาะอก กระโปรงสั้น และกางเกงรัดรูปเกินไป 

10. หลีกเล่ียงการคบเพื่อนหรือออกเท่ียวกบัเพื่อนต่างเพศท่ีไม่รู้จกัดีพอ 

11. ควรหลีกเล่ียงการออกเท่ียวหรือเดินทางในยามวกิาล หรือการเดินทางในท่ีเปล่ียว 

12. วยัรุ่นชายหญิงควรวางตวัต่อกนัอยา่งสุภาพ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั และไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศ 

หรือวางตวัสนิทสนมใกลชิ้ดเกินไป 

13. การสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม(การสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง เป็นทางออกท่ี

ดีทางหน่ึง ใชเ้ป็นไมต้ายสุดทา้ย ควรทาํในท่ีลบั และอยา่พร่ําเพร่ือจนเกินไป 

อ้างองิ 

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควร. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.sby.ac.th/krumukda/index.(

วนัท่ี    

               สืบค้นข้อมูล: 11 ธันวาคม 2555). 

นางสาว สาวติรี เบียร์ จุลจงกล ( บทคดัยอ่) ใน การจดัการความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพื่อการ

เปล่ียนแปลง 

เพศวถีิ หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐาน และระบบวธีิติด วธีิปฎิบติัท่ีเก่ียวกบัควมปราถนา การแสดงออกทาง

เพศ ความคิดเก่ียวกบัคู่รัก คู่ชีวติใอุดมคติ ซ่ึงไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างความหมายทาง

สังคม เพศวถีิจึงสัมพนัธ์กบัมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีกาํหนดและสร้างความหมาย

ใหก้บัเร่ืองเพศทุกแง่มุม เช่น ความปรกติของการเป็นคนรักต่างเพศ ควมผดิปรกติของคนรักเพศเดียวกนั 

หรือ ผูห้ญิงดีคือผูท่ี้อ่อนประสบการณ์หรือเป็นฝ่ายรับในเร่ืองเพศ (passive) เพศสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การมีเพศสัมพนัธืกบัคนเพียงคนเดียวหรือหลายคน การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ไม่ปลอดภยั รักต่างวยั 

รักนอกสมรส ทั้งหมดน้ีเป็นตวัอยา่งของเพศวถีิ ซ่ึงมีความหลากหลาย เพศวถีิเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่

ละวฒันธรรม ชนชั้น และกาลเวลา เช่น ในสมยัก่อนผูห้ญิงนุ่งผา้ซ่ิน ห่มสไบไม่ถือวา่โป๋แตาอยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sby.ac.th/krumukda/index.(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%C2%A0%C2%A0%C2%A0
http://www.sby.ac.th/krumukda/index.(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%C2%A0%C2%A0%C2%A0
https://www.gotoknow.org/user/sawitree-1988/profile
https://www.gotoknow.org/blog/sawitreee
https://www.gotoknow.org/blog/sawitreee
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

        ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทาํแบบสอบถามโดยผา่น QR code  โดยมุ่งศึกษาเร่ือง การปรับเปล่ียน

แกไ้ขพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

           1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

           2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวจิยั 

           3. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยศูนยว์จิยัวทิยาลยัเทคโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

               ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการปีการศึกษา 

2560ชั้นประกาศณียบตัรวชิาชีพชั้นปวช.1  3 หอ้งเรียน 1/2,1/3,1/8 ชั้นประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นปวช.ศึกษา

ปีท่ี 3 จาํนวน  2 หอ้งเรียน  3/1, 3/2    

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเป็นนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการปีการศึกษา 2560

ชั้นประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นปวช.1  3 ห้องเรียน 1/2,1/3,1/8 ชั้นประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นปวช.ศึกษาปีท่ี 

3 จาํนวน  2 หอ้งเรียน  3/1,3/2   รวมจาํนวน  175   คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบ  4  ตอน  

แบ่งออกเป็น   4  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที1่  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที2่  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศซ่ึงเป็นแบบปรนยั    มี 4 ตวัเลือกจาํนวน  10  ขอ้ 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเร่ืองเพศ  มี 4 ระดบัคือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง,เห็นดว้ย,ไม่เห็นดว้ย

,ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  จาํนวน 15 ขอ้ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการปฎิบติัเร่ืองเพศ มี 4 ระดบัคือ ปฎิบติัเป็นประจาํ , ปฎิบติั

บ่อยคร้ัง , ปฎิบติันานๆคร้ัง , ไม่เคยปฎิบติัเลย   จาํนวน 15 ขอ้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผูว้จิยัไดใ้หเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนและแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. แบบสอบถามรายบุคคลใชค้าํถาม 

2. แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

และมีเกณฑก์ารประเมินความรู้ใชเ้กณฑป์ระเมินดงัน้ี 

             2.1  การทดสอบก่อนใหค้วามรู้นกัศึกษาทาํและประเมินผล 

 2.2  การทดสอบหลงัการให้ความรู้ใหน้กัศึกษาทาํและประเมินผล  

2.3  ตอบถูกได ้1 คะแนน  

2.4  ตอบผิดเท่ากบั  0 ไม่มีคะแนน   

 3.แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเร่ืองเพศเป็น   มี 4 ระดบัคือ 

*เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

*เห็นดว้ย 

*ไม่เห็นดว้ย 

*ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ขอ้เลือก   ขอ้ความทางบวกคะแนน    ขอ้ความทางลบคะแนน 

  *เห็นดว้ยอยา่งยิง่   4     1  

  *เห็นดว้ย    3     2  

  *ไม่เห็นดว้ย    2     3  

  *ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1     4  

3.1   การทดสอบก่อนใหค้วามรู้นกัศึกษาทาํและประเมินผล 

3.2  การทดสอบหลงัใหค้วามรู้นกัศึกษาทาํและประเมินผล 

4. แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติัเร่ืองเพศเป็น  มี 4 ระดบัคือ  

*ปฏิบติัเป็นประจาํ  

*ปฏิบติับ่อยคร้ัง  

*ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง  

*ไม่เคยปฏิบติัเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ขอ้เลือก   ขอ้ความทางบวกคะแนน ขอ้ความทางลบคะแนน  

ปฏิบติัเป็นประจาํ  4     1  

ปฏิบติับ่อยคร้ัง   3     2  

ปฏิบติันานๆคร้ัง   2    3  

ไม่เคยปฏิบติัเลย   1    4 

4.1   การทดสอบก่อน ใหค้วามรู้นกัศึกษาทาํและประเมินผล 

4.2  การทดสอบหลงัใหค้วามรู้นกัศึกษาทาํและประเมินผล 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามโดยการแจกQR  Codeให้นกัศึกษา สแกน QR  Codeแลว้ให้

นกัศึกษาทาํ นกัศึกษาปวช.1 จาํนวน 107  คน  นกัศึกปวช.3  จาํนวน  68  คน   ชาย 54 คน  หญิง  121  คน

รวมทั้งหมด  175  คน 

 2. ให้นักศึกษาใส่ข้อมูลส่วนตวัโดยใช้โทรศพัท์ของตัวเอง ,ทาํแบบทดความรู้เร่ืองเพศแบบ

เลือกตอบจาํนวน 10 ขอ้ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิไม่มีคะแนน, ทาํแบบสอบถามคิดเห็นต่อเร่ืองเพศ,และ

ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติัเร่ืองเพศแลว้ เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการเรียนและ

หลงัจากการเรียนการสอน 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2560  เม่ือเรียนวชิาเพศวถีิศึกษาและการพฒันา

คุณภาพชีวติในภาคเรียนท่ี 2  
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บทที ่ 4 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ือง การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล      

 4.2   การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของ

ขอ้มูล ดงัน้ี             

nแทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง        

�̅�แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)  

S.D.    แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาในเปรียบเทียบ 2 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนั 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม    

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเร่ืองเพศ    

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษา    

 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ความรู้เร่ืองเพศของนกัศึกษา  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล          

ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม       

 ข้อ มู ล ส่ ว น ตัว ข อ ง ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม จํา แ น ก ต า ม เ พ ศ  แ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ         

 ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม     

ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

1.เพศ 

            1.1)ชาย 

 

54 

 

30.9 

          1.2) หญิง     121 69.1 

รวม 175 100.0 

2. ระดบัชั้น 

          2.1)ปวช.1 

 

107 

 

61.1 

          2.2)ปวช.3 68 38.9 

รวม 175 100.0 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.1 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

30.9  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม ศึกษาอยูร่ะดบัชั้นปวช.1 คิดเป็นร้อยละ 61.1 และศึกษาอยูร่ะดบัปวช.3 

คิดเป็นร้อยละ 38.9   

ตอนที ่2 แบบทดสอบด้านความรู้เร่ืองเพศ        

 ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลงัการปรับพฤติกรรมทางเพศ

โดยการอบรมให้ความรู้ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการปรับพฤติกรรมทางเพศ

โดยการอบรมใหค้วามรู้ 

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

ก่อนอบรม 175 6.67 1.56 -12.478 0.000* 

หลงัอบรม 175          8.62 1.16   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          

 จากตารางท่ี 2  พบว่า  จากการปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้ความรู้พบว่า คะแนนก่อน

อบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.56( X =6.67, S.D.=1.56) และคะแนนหลงั

อ บ ร ม  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย เ ท่ า กั บ  8 . 6 2  แ ล ะ ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น เ ท่ า กั บ  1 . 1 6 

( X =8.62, S.D.=1.16)           
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 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนอบรมและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัอบรม โดยใชก้ารอบรมให้

ความรู้เร่ืองเพศ มีค่า t-test คือ -12.478 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบวา่คะแนนหลงัอบรมสูงกวา่คะแนนก่อน

อบรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้ความรู้ ทาํ

ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและมีความรู้เร่ืองเพศมากข้ึน   

ตอนที ่ 3  ความคิดเห็นทีม่ีต่อเร่ืองเพศ       

 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อเร่ืองเพศ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 3 

 ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  

 

 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อเร่ืองเพศ 
ก่อนอบรม หลงัอบรบ 

𝒙� S.D. 𝒙� S.D. 

1.การเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นเกิดข้ึนเฉพาะทางดา้น

ร่างกายและจิตใจเท่านั้น 

2.90 0.84 2.75 0.85 

2.การเกิดฝันปียกในเด็กวยัรุ่นชายเป็นการแสดงวา่เป็น

คนท่ีหมกมุ่นเร่ืองทางเพศมาก 

2.35 0.90 2.23 0.86 

3.การมีหนวดเคราของผูช้าย แสดงถึงการเป็นคนท่ีมี

อารมณ์ทางเพศสูง 

2.00 0.84 2.10 0.84 

4.คนท่ีสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นความผิดปกติทาง

จิต 

2.03 0.89 2.11 0.77 

5. ผูห้ญิงท่ีบริสุทธ์ิ จะมีหวันมสีชมพ ู 2.01 0.88 2.07 0.86 

6. ผูท่ี้มีสิวเตม็ใบหนา้ แสดงวา่หมกมุ่นเร่ืองเพศมาก

เกินไป 

2.01 0.78 1.93 0.81 

7. เพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรยจ์นกวา่จะถึงวนั

แต่งงาน 

3.03 0.81 2.90 0.87 

8. การจบัมือถือแขนกบัเพศตรงขา้มถือวา่เป็นเร่ือง

ธรรมดา 

2.75 0.68 2.75 0.70 

9. การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อสองถือเป็นเร่ืองปกติ 

 

2.94 0.64 2.76 0.70 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ก่อนอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรยจ์นกวา่จะถึงวนัแต่งงาน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 

3.03,  S.D = 0.81)  รองลงมา คือ การไปดูหนังกับเพื่อนสองต่อสองถือเป็นเ ร่ืองปกติ  

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 2.94, S.D = 0.64) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีหนวดเคราของผูช้าย แสดงถึงการ

เป็นคนท่ีมีอารมณ์ทางเพศสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง(�̅�= 2.00, S.D = 0.84) ตามลาํดบั  ความคิดเห็น

ท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ หลงั

อบรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เพศหญิงควรจะ

รั ก ษ า พ ร ห ม จ ร ร ย์ จ น ก ว่ า จ ะ ถึ ง ว ั น แ ต่ ง ง า น  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

(�̅�= 2.90, S.D = 0.87) รองลงมา คือ การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อสองถือเป็นเร่ืองปกติ อยูใ่นระดบัมาก 

(�̅�= 2.76, S.D = 0.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูท่ี้มีสิวเตม็ใบหนา้ แสดงวา่หมกมุ่นเร่ืองเพศมากเกินไป

อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 1.93, S.D = 0.81) ตามลาํดบั    

 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อเร่ืองเพศ 
ก่อนอบรม หลงัอบรบ 

𝒙� S.D. 𝒙� S.D. 

10.การใชย้าทาํความสะอาดช่องคลอดจะทาํใหส้ะอาด

บริสุทธ์ิ 

2.20 0.86 2.25 0.89 

11. การมีคู่รักในวยัเรียนไม่ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการเรียน 2.76 0.77 2.61 0.84 

12. การช่วยเหลือตวัเองบ่อยๆจะทาํใหไ้ม่สูงอวยัวะโต

ข้ึน สีคลํ้า 

2.13 0.85 2.19 0.88 

13. การแชท(Chat) ทางอินเตอร์เน็ต ไม่มีโอกาสเส่ียงต่อ

การถูกชกัจูงไปมีเพศสัมพนัธ์ 

2.29 0.88 2.33 0.81 

14. การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้รัดรูปเห็นสัดส่วนท่ีชดัเจน 

เป็นเร่ืองปกติ 

2.36 0.80 2.46 0.79 

15. คนท่ีช่วยเหลือตวัเองเป็นคนท่ีมีความผดิปกติทาง

อารมณ์ 

2.02 0.84 2.11 0.84 

รวม 2.39 0.54 2.37 0.55 
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ตอนที ่ 3  ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะปฏิบัติเร่ืองเพศของนักศึกษา     

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ก่อนอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 3.66, 

S.D = 0.63) รองลงมา คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 2.98, S.D = 

0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุราใชส้ารเสพติดก่อนร่วมเพศอยูใ่นระดบันอ้ย(�̅�= 1.45, S.D 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะปฏิบัติเร่ืองเพศของนักศึกษา 
ก่อนอบรม หลงัอบรบ 

𝒙� S.D. 𝒙� S.D. 

1. ขา้พเจา้ติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ 2.36 0.85 2.51 0.85 

2. ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย 2.98 0.84 2.95 0.82 

3. ขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ 3.66 0.63 3.51 0.69 

4. ขา้พเจา้พดูจาสุภาพกบัเพื่อนๆ ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง 

2.49 0.84 2.57 0.85 

5. ขา้พเจา้ช่วยเหลือตวัเอง 1.67 0.84 1.81 0.97 

6. ขา้พเจา้อยูก่บัเพศตรงขา้มตามลาํพงั 2.19 0.83 2.26 0.82 

7. ขา้พเจา้ไปสถานท่ีเปล่ียว ไม่มีผูค้น 1.53 0.80 1.71 0.95 

8. ขา้พเจา้พดูคุยกบัเพื่อนเก่ียวกบัเร่ืองลามก 2.31 0.91 2.34 0.90 

9. ขา้พเจา้ใชถุ้งอนามยัเวลามีเพศสัมพนัธ์ 2.82 1.17 2.85 1.13 

10. ขา้พเจา้ชอบเท่ียวในเวลากลางคืน 2.04 0.89 2.19 0.93 

11. ขา้พเจา้ใส่เส้ือผา้รัดรูปตามแฟชัน่ 1.97 0.87 2.11 0.93 

12. ขา้พเจา้ด่ืมสุราใชส้ารเสพติดก่อนร่วมเพศ 1.45 0.77 1.60 0.90 

13. ขา้พเจา้ดูคลิปวดีีโอ และส่ือลามก 1.75 0.85 1.82 0.87 

14. ขา้พเจา้จบัมือถือแขนกบัเพศตรงขา้ม 2.28 0.81 2.37 0.83 

15. ขา้พเจา้คุยโทรศพัทก์บัแฟนเป็นเวลานานๆ  2.53 0.99 2.46 1.00 

รวม 2.27 0.47 2.34 0.56 
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= 0.77) ตามลาํดบั    ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ หลงัอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ  อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (�̅�= 3.51, S.D = 0.69) รองลงมา คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยูใ่นระดบัมาก  

(�̅�= 2.95, S.D = 0.82) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุราใชส้ารเสพติดก่อนร่วมเพศอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  (�̅�= 1.60, S.D = 0.90) ตามลาํดบั     
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บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการแกไ้ขเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้น ปวช. 1 หอ้ง

1/2,1/3,1/8นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.3 หอ้ง3/1,3/2  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

        1.เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษา 

        2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษา 

        3.ทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองเพศของนกัศึกษา 

        4. เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนและใหค้วามรู้และแกไ้ขพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่น

และลดอตัราการตั้งครรภใ์นวยัเรียนหรือทอ้งไม่พร้อม 

 

วธีิดําเนินวจัิย 

กลุ่มตัวอย่าง 

               กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักศึษาระดบัชั้นปวช.1 และปวช.3 ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ริชยการ ไดม้าโดยทาํการการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ทั้งหมด 3 ห้อง คือ ปวช.

1/2 ,ปวช.1/3,ปวช 1/8  ระดบัปวช.3  ทั้งหมด 2 หอัง  ปวช3/1,ปวช.3/2  รวมจาํนวน   175   คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที ่1ใส่รหสัประจาํตวัเขา้ในไลน์สแกน  QR Code ขอ้มูลรายบุคคล  

 ตอนที่ 2แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ มี 4 ตวัเลือกจาํนวน 15 

ขอ้ 

 ตอนที่ 3แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศขงนกัเรียน  มี 4 ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง,เห็นดว้ย

,ไม่เห็นดว้ย,ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  จาํนวน 15 ขอ้ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการปฎิบติัเร่ืองเพศ มี 4 ระดบัคือ ปฎิบติัเป็นประจาํ , ปฎิบติั

บ่อยคร้ัง , ปฎิบติันานๆคร้ัง , ไม่เคยปฎิบติัเลย   จาํนวน 15 ขอ้ 

จาํนวน 15 ขอ้ 
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สรุปผลการวจัิย 

  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.ความรู้เฉล่ียเก่ียวกบัเร่ืองเพศของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลงั

การปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้ความรู้ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงั

การปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมใหค้วามรู้  พบวา่  จากการปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้

ความรู้พบว่า คะแนนก่อนอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.56( X =6.67, 

S.D.=1.56) และคะแนนหลังอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 

( X =8.62, S.D.=1.16)           

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนอบรมและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัอบรม โดยใชก้ารอบรมให้

ความรู้เร่ืองเพศ มีค่า t-test คือ -12.478 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบวา่คะแนนหลงัอบรมสูงกวา่คะแนนก่อน

อบรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้ความรู้ ทาํ

ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและมีความรู้เร่ืองเพศมากข้ึน   

 2. ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ก่อนอบรม โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรย์

จนกวา่จะถึงวนัแต่งงาน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.03, S.D = 0.81) รองลงมา คือ การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อ

สองถือเป็นเร่ืองปกติ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 2.94, S.D = 0.64) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีหนวดเครา

ของผูช้าย แสดงถึงการเป็นคนท่ีมีอารมณ์ทางเพศสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง(�̅�= 2.00, S.D = 0.84) ตามลาํดบั

  ความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ หลงัอบรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สู ง สุ ด  คื อ  เ พ ศ ห ญิ ง ค ว ร จ ะ รั ก ษ า พ ร ห ม จ ร ร ย์ จ น ก ว่ า จ ะ ถึ ง ว ัน แ ต่ ง ง า น  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

(�̅�= 2.90, S.D = 0.87) รองลงมา คือ การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อสองถือเป็นเร่ืองปกติ อยูใ่นระดบัมาก 

(�̅�= 2.76, S.D = 0.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูท่ี้มีสิวเตม็ใบหนา้ แสดงวา่หมกมุ่นเร่ืองเพศมากเกินไป

อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 1.93, S.D = 0.81) ตามลาํดบั    

ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะปฏิบัติเร่ืองเพศของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ก่อนอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 3.66, 

S.D = 0.63) รองลงมา คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 2.98, S.D = 
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0.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุราใชส้ารเสพติดก่อนร่วมเพศอยูใ่นระดบันอ้ย(�̅�= 1.45, S.D 

= 0.77) ตามลาํดบั ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ หลงัอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้าพเจ้าดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(�̅�= 3.51, S.D = 0.69) รองลงมา คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยู่ในระดบัมาก  

(�̅�= 2.95, S.D = 0.82) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุราใชส้ารเสพติดก่อนร่วมเพศอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  (�̅�= 1.60, S.D = 0.90) ตามลาํดบั     

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ สามารถ

อภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษามีการปรับพฤติกรรมทางเพศโดยการอบรมให้ความรู้และเปรียบ

คะแนน กบัเร่ืองเพศความรู้กบัเร่ืองเพศในปัจจุบนั ไดมี้การบรรจุหวัขอ้ในวิชาสุขศึกษาเก่ียวกบั 

เพศศึกษา หลงัการให้ควมรู้ พบวา่ เม่ือนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศดีข้ึน และ

ตระหนักผลท่ีตามมาหรือปัญหาการตั้งครรภ์ปัจจยัเส่ียงเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ก็ต้องน้อยลงไป

ตามลาํดบัเพราะทุกคนตระหนกั ในหนา้ท่ีอะไรควรทาํและไม่ควรทาํ 

2. ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศ 

จากผลการวจิยัพบวา่ทั้งนกัศึกษาท่ี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

ก่อนการอบรมโดยภาพรวมอยูใ่รระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพศหญิง

ควรรักษาพรมจรรยจ์นกวา่จะถึงวนัแต่งงานอยูใ่นระดบั ท่ีสูงมากรองลงมาคือ การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อ

สองถือเป็นเร่ืองปกติและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการมีหนวดของชายแสดงถึงการเป็นคนท่ีมีอารมณ์ทางเพศ

สูงอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพ

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการหลงัการอบรม หลงัอบรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรยจ์นกวา่จะถึงวนัแต่งงาน อยู่

ในระดบัมาก รองลงมา คือ การไปดูหนงักบัเพื่อนสองต่อสองถือเป็นเร่ืองปกติ อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูท่ี้มีสิวเตม็ใบหนา้ แสดงวา่หมกมุ่นเร่ืองเพศมากเกินไปอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั   

3. ดา้นทกัษะการปฏิบติัท่ีมีต่อเร่ืองเพศ 

จากผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ก่อนอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 
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คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยูใ่นระดบัมากและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุรา

ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศอยู่ในระดับน้อยตามลาํดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับทกัษะปฏิบติัเร่ืองเพศของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ หลงัอบรม โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขา้พเจา้ดูแลรักษาความสะอาดของ

อวยัวะเพศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ขา้พเจา้สังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  อยูใ่นระดบัมาก  

และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขา้พเจา้ด่ืมสุราใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศอยู่ในระดบัปานกลางตามลาํดับ  

ดงันั้นครูท่ีปรึกษาและอาจารยทุ์กท่านและผูป้กครองตอ้งร่วมดว้ยช่วย กนัดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความ

อบอุ่นให้คาํปรึกษาท่ีดีเช่ือว่าปัญหาต่างๆจะไม่เกิดโดยเฉพาะการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนและปัญหาการ

ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรหากทุกคนช่วยกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 1.วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น ซ่ึงหากไดรั้บการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะสถาบนั

ครอบครัว ดงันั้นบิดามารดาและผูป้กครองจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวให้

อบอุ่น ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีใหต้ั้งแต่ยงัเด็ก ตลอดจนเอใจใส่พฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

 2. สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีมีความสาํคญั ครูอาจารยทุ์กฝ่ายจะตอ้งร่วมมือใหค้วามรู้เร่ืองเพศท่ี

ถูกตอ้งและติดตามพฤติกรรมและสร้างสัมพนัธภาพท่ีกบัผูป้กครองอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาเยาวชนของชาติต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. การป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมทางเพศ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

 คําช้ีแจงใหน้กัศึกษาทาํเคร่ืองหมาย (ถูก) ลงในวงเล็บ (   ) และตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 เพศ (   ) 1.ชาย  (   ) 2.หญิง 

 

ตอนที ่2 แบบทดสอบด้านความรู้เร่ืองเพศ   

คําช้ีแจง1. แบบทดสอบความรู้เร่ืองเพศมีขอ้สอบทั้งหมด  15  ขอ้ 

   2. ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  × ทบัตวัอกัษร ก. ข. ค. หรือ ง.  ของแต่ละขอ้ท่ีเห็นวา่เป็นคาํตอบท่ี

ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวลงในแบบสอบถามฉบบัน้ี 

1. พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม อาจเกิดจากสาเหตุใด 

 ก. จากการอบรมเล้ียงดูท่ีถูกตอ้ง 

 ข. ไดรั้บความรู้และนาํไปปฎิบติัท่ีถูกตอ้ง 

 ค.พอ่แม่เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 ง. พยายามจดจาํ  และเลียนแบบพฤติกรรมท่ีผิดๆของผูใ้หญ่ 

2.  พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมชอบหนีเรียน พฤติกรรมชอบเท่ียวกลางคืนเป็นผลมาจากอิทธิพลใด 

 ก. อิทธิพลทางสังคม  

 ข. อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม 

 ค. อิทธิพลทางวฒันธรรม 

 ง. อิทธิพลจากเพื่อน 

3. ขอ้ใดเป็นวธีิการผอ่นความตอ้งการทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. การไปเท่ียวสังสรรคก์บัเพื่อน   

 ข.ไปชมภาพยนตร์ 

 ค. ออกกาํลงักาย  

 ง.  ไปเท่ียวศูนยก์ารคา้ 

4. สุขอนามยัทางเพศเก่ียวกบัอวยัวะเพศหญิงขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  ไม่สวมชั้นในร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ข.  เม่ือมีประจาํเดือน  ควรหมัน่เปล่ียนผา้อนามยัอยูเ่สมอ 

 ค.  ใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือโรคทาํความสะอาดภายในช่องคลอด  
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 ง.  วธีิลา้งทาํความสะอาดอวยัวะเพศ  ควรลา้งจากอวยัวะเพศไปทางทวารหนกัทุกคร้ัง 

5. อิทธิพลของส่ือในขอ้ใดมีโอกาสเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

 ก.  การดูส่ืออินเตอร์เน็ต    

 ข.  การดูส่ือซีดี  วินิทศัน์ 

 ค.  การดูส่ือบนัเทิง  

 ง.  การดูส่ือส่ิงพิมพ ์

6. พฤติกรรมใดท่ีไม่เส่ียงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพนัธ์ 

 ก. การใชส้ารเสพติด    

ข. การสวมเส้ือผา้ของผูป่้วย 

 ค. การเท่ียวสถานบริการทางเพศ    

ง. การสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง 

7. ขอ้ใดเป็นการป้องกนัโรคเอดส์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. ไม่สํ่าส่อนทางเพศรักเดียวใจเดียว     

ข. สวมถุงยางทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ 

 ค. จบัและกกัขงัผูป่้วยโรคเอดส์    

ง.  ควบคุมการขายบริการทางเพศอยา่งเขม้งวด 

8.  ขอ้ใดเป็นค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมมากท่ีสุด 

 ก.  แนนกบัหนุ่ยเล่นเกมออนไลน์กนั      

ข.  บ่อมกบันิดหน่อยแชทกนัทางอินเทอร์เน็ต 

 ค. มายก์บัตน้คุยโทรศพัทก์นันานมาก  

ง.  แนทกบันดักบัทีนไปดูหนงัรอบดึก 

9. การคุมกาํเนิดวธีิใดท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพท่ีสุด 

 ก. การกินยาคุมกาํเนิด 

 ข. การใส่ห่วงอนามยั 

 ค. การการนบัระยะปลอดภยั 

 ง. การใชถุ้งยางอนามยั 

10. สถานการณ์ใดท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีสุด 

 ก.  พลอดรักกนัในสวนสาธารณะ 

 ข.  นัง่รถไปต่างจงัหวดัสองต่อสอง  

ค.  อยูส่ถานบนัเทิงกบัเพื่อนและด่ืมของมึนเมา 

 ง.  อยูใ่นบา้นพกัสองต่อสองในตอนกลางคืน 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อเร่ืองเพศ 

คําช้ีแจง1.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองเพศมีจาํนวนขอ้คาํถาม   10   ขอ้  

     2. ใหน้กัศึกษาทาํเคร่ืองหมาย  ลงทา้ยขอ้ความท่ีตรงกบัความคิด ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของ

นกัศึกษามากท่ีสุด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่      หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดหรือความรู้สึกตรงกบัขอ้คาํถามขอ้นั้นมากท่ีสุด 

เห็นดว้ย       หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดหรือความรู้สึกตรงกบัขอ้คาํถามขอ้นั้น  

ไม่เห็นดว้ย       หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดหรือความรู้สึกไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความขอ้นั้น 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  หมายถึง  นกัศึกษามีความคิดหรือความรู้สึกไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความขอ้นั้นมากท่ีสุด 

ขอ้

ท่ี 

ขอ้ความ ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

อยา่งยิ่ง 

1. การเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นเกิดข้ึนเฉพาะทางดา้นร่างกาย   และ

จิตใจเท่านั้น 

    

2. การเกิดฝันเปียกในเด็กวยัรุ่นชาย     เป็นการแสดงวา่เป็นคนท่ี

หมกมุ่นเร่ืองทางเพศมาก 

    

3. การมีหนวดเคราของผูช้าย  แสดงถึงการเป็นคนท่ีมีอารมณ์ทาง

เพศสูง 

    

4. คนท่ีสาํเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นความผิดปกติทางจิต     

5. ผูห้ญิงท่ีบริสุทธ์ิ จะมีหวันมสีชมพู     

6. ผูท่ี้มีสิวเตม็ใบหนา้  แสดงวา่หมกมุ่นเร่ืองเพศมากเกินไป     

7. เพศหญิงควรจะรักษาพรหมจรรยจ์นกวา่จะถึงวนัแต่งงาน     

8. การจบัมือถือแขนกบัเพศตรงขา้มถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา     

9. การไปดูหนงักบัเพ่ือนสองต่อสองถือเป็นเร่ืองปกติ     

10. การใชย้าทาํความสะอาดช่องคลอดจะทาํใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ     

11. การมีคู่รักในวยัเรียนไม่ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการเรียน     

12. การช่วเหลือตวัเองบ่อยๆจะทาํใหไ้ม่สูงอวยัวะโตข้ึน สีคลํ้า     

13. การแชท (Chat) ทางอินเตอร์เน็ต  ไม่มีโอกาสเส่ียงต่อการถกูชกั

จูงไปมีเพศสมัพนัธ์ 

    

14. การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้รัดรูปเห็นสดัส่วนท่ีชดัเจน เป็นเร่ืองปกติ     
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ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกับทกัษะปฎบิัติเร่ืองเพศของนักศึกษา 

คําช้ีแจง  1. แบบวดัการปฏิบติัของนกัศึกษาเร่ืองเพศมีจาํนวนขอ้คาํถาม  15  ขอ้  

1. ใหน้กัศึกษาทาํเคร่ืองหมาย  ลงทา้ยขอ้ความท่ีตรงกบัการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

 ปฏิบติัเป็นประจาํ   หมายถึง  นกัศึกษาไดมี้การปฏิบติัท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น  6-7 วนั / สัปดาห์ 

 ปฏิบติับ่อยคร้ัง     หมายถึง  นกัศึกษาไดมี้การปฏิบติัท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น  3-5 วนั /สัปดาห์ 

 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง   หมายถึง  นกัศึกษาไดมี้การปฏิบติัท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น  1-2 วนั / สัปดาห์ 

 ไม่เคยปฏิบติัเลย     หมายถึง  นกัศึกษาไม่มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัขอ้ความนั้น 

15. คนท่ีช่วยเหลือตวัเองเป็นคนท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ์     

ข้อที่ ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติเป็น

ประจํา 

ปฏิบัติ

บ่อย 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

นานๆ 

คร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบัติ

เลย 

1. ข้าพเจ้าติดตามข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองเพศ     

2. ข้าพเจ้าสังเกตการเปลีย่นแปลงของร่างกาย     

3. ข้าพเจ้าดูแลรักษาความสะอาดของอวยัวะเพศ     

4. ข้าพเจ้าพูดจาสุภาพกบัเพือ่น ๆ ทั้งเพศชายและเพศ

หญงิ 

    

5. ข้าพเจ้าช่วยเหลอืตัวเอง     

6. ข้าพเจ้าอยู่กบัเพศตรงข้ามตามลาํพงั     

7. ข้าพเจ้าไปสถานทีท่ีเ่ปลีย่ว  ไม่มีผู้คน     

8. ข้าพเจ้าพูดคุยกบัเพือ่นเกีย่วกบัเร่ืองลามก     

9. ข้าพเจ้าใช้ถุงอนามัยเวลามีเพศสัมพนัธ์     

10. ข้าพเจ้าชอบเทีย่วในเวลากลางคืน     

11. ข้าพเจ้าใส่เส้ือผ้ารัดรูปตามแฟช่ัน     

12. ข้าพเจ้าดื่มสุราใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศ     

13. ข้าพเจ้าดูคลปิวดีีโอ และส่ือลามก     

14. ข้าพเจ้าจับมือถือแขนกบัเพศตรงข้าม     

15. ข้าพเจ้าคุยโทรศัพท์กบัแฟนเป็นเวลานานๆ     
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