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แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ
่ การแก้ไขปัญหาทีย
่ งั่ ยืน ในเขตพืน
้ ที่
ห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์
Guidelines on Adapting Youth’s Prematurely Sexual Behavior for
Sustainable Solution in Huai ChorakheMak, Buriram Province.
ประทวน วันนิจ1

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษา 7) สถานภาพของบิดามารดา 8) เพศ 9) รายได้ไม่เพียงพอ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
ของเยาวชนในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ 2) เพือ่ เยาวชนก่อนวัยอันควร เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ในเขต
หาแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ พื้นที่ห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า
เยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ่ การแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืน ในเขตพืน้ ที่
1) ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ ใส่ใจ ในทุกเรื่องที่
ห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาโดย นักเรียนมาปรึกษาควรให้ข้อเสนอแนะ
เลือกแบบเจาะจง จากนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 รวมทัง้ สิน้ 30 คน
2) ผูป้ กครองไม่ควรปล่อยปละละเลยเมือ่ เห็นนักเรียน
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์โดยการ ไปกับเพื่อนต่างเพศควรห้ามปรามอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
สอบถามผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการ ของวัยรุ่นสมัยนี้
เก็บรวบรวมข้อมูลนำ�ไปประมวลผลโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) สร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าความเป็นหญิง
เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) รักนวลสงวนตัว ส่วนนักเรียนชายปลูกจิตสำ�นึกความเป็น
หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สุภาพบุรษุ ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เอาเปรียบผูห้ ญิง สร้างสังคมแห่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การให้เกียรติกันและกัน
ใช้วิธีการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชื่อมโยงกับโจทย์
4)  ครูควรให้ค�ำ แนะนำ�มากกว่าการต่อว่าหากนักเรียน
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปความ ตีความข้อมูลที่ได้ ไม่อยู่ในระเบียบวินัยโรงเรียน
โดยเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง โดย
5) การจัดกิจกรรมในโรงเรียน นอกโรงเรียน ให้เป็น
มีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์ผลการวิจยั ไปอย่างสร้างสรรค์ และควรให้ความรูแ้ ละให้ความตระหนัก
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย เรื่องเพศศึกษา ที่ถูกต้อง
อันควรของเยาวชนในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์
6) ผูป้ กครองควรสร้างเงือ่ นไขและควบคุมพฤติกรรม
ได้แก่ 1) การคบเพื่อน 2) ค่านิยมเรื่องเพศ 3) การไม่เห็น และประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสังเกตพฤติกรรมอย่าง
คุณค่าในตนเอง 4) การทำ�กิจกรรมยามว่าง 5) ความสัมพันธ์ สมํ่าเสมอ
ในครอบครัว 6) การเปิดรับแหล่งข้อมูลข่าวสาร เรื่องเพศ
คำ�สำ�คัญ : เพศสัมพันธ์ เยาวชน พฤติกรรม ท้องก่อนวัยอันควร
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ABSTRACT
This research was about “guidelines on
adapting youth’s prematurely sexual behavior for
sustainable solution in HuaiChorakheMak, Buriram
province”. Its purposes were to study the factors
of affecting youth’s prematurely sexual behavior
in HuaiChorakheMak, Buriram province and to
file guidelines on adapting youth’s prematurely
sexual behavior for sustainable solution in Huai
ChorakheMak, Buriram Province. The sample of
this study consisted of 30 youth. The data of this
research were collected by the quantitative and
qualitative interviews. The collected data were
quantitatively analyzed by descriptive statistics,
consisting of frequency, percentage and were
qualitatively concluded from the interviews related
to research questions and purposes. There were
summarization and interpretation, comparing with
concepts, theories and related researches which
have content covering the research purposes. The
results indicated as follows:
From interviews, the factors affecting youth’s
prematurely sexual behavior in HuaiChorakheMak,
Buriram province consisted of 1) friend-making, 2)
sexual value, 3) unawareness of self-worth, 4) free
time activities, 5) family relationship, 6) access to

sexual sources, 7) parents’ status, 8) sex and 9)
insufficient incomes, respectively.
Guidelines on adapting youth’s prematurely
sexual behavior were as follows:
1) Guardians should be interested in and pay
attention to all things that students consulting with
at all time.
2) When guardians saw a girl student going
with a boy student, they should dissuade them
from doing so. This was not common for teenagers
in this time.
3) They should make conditions to control
students’ behavior and cooperate with teachers
in observing their behavior regularly.
4) Teachers should advise the students more
than scold them if they do not follow school’s
regulation.
5) The activities inside and outside school
should be more creative and should educate them
to realize sexual studies correctly.
6) They should support them to realize girls’
value and preserve their purity, while boy students
should be gentlemen, not selfish, not take advantage
of girl students and gave respect to each other.
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บทนํา
ด้วยพัฒนาการด้านร่างกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงวัยเด็กสู่วัยรุ่น ซึ่งในความหมาย เยาวชนหมายถึง
บุคคลทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 14 ปี ขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์ และ
ไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส จากเด็กชาย เด็กหญิง
มาเป็นนาย นางสาว หรือการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เกิดขึน้ พร้อมกัน ทำ�ให้เกิดความสับสน
ถึงสถานะทางสังคมทีไ่ ด้รบั แน่นอนทีส่ ดุ ย่อมเป็นเรือ่ งยากที่
จะเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออก พฤติกรรมด้านความคิด
พฤติกรรมด้านร่างกาย และจิตใจ ของพวกเขา เมื่อศึกษา
จากเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ์พบว่าปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ
ของบิดามารดา , การทำ�กิจกรรมยามว่าง , การไม่เห็นคุณค่า
ในตนเอง , รายได้ไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์ของครูกับเด็ก
การคบเพื่อน ค่านิยมเรื่องเพศ และการเปิดรับแหล่งข้อมูล
ข่าวสารประเภทที่มีความเสี่ยงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยมีเพศ
สัมพันธ์ แต่แหล่งข้อมูลข่าวสารโดยรวมกลับไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของเด็ก ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลวดี เถนว้อง และคณะ.(2551). ศึกษาวิจัย
เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอัน
ควร และ แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน พบว่า ปัจจัยทาง
สังคม ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนตัวกระตุ้นภายนอก คือ สภาพ
แวดล้อมที่เป็นรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ได้แก่ รูปแบบ
การเลีย้ งดูในครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว การอบรม
สั่งสอนเรื่องเพศในครอบครัว ลักษณะเพื่อนสนิทที่คบ การ
ทำ�กิจกรรมของกลุ่มเพื่อนที่คบ แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่อง
เพศที่ได้รับ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ถ้าไม่มีความเหมาะสมก็
จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสมตามมาได้
จากการสำ�รวจ “ดูเร็กโกลบัล เซ็กซ์ เซอร์เวย์ 1999
“มุมมองของวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำ�รวจพฤติกรรม
และทัศนคติดา้ นเพศสัมพันธ์ของวัยรุน่ อายุระหว่าง 16-21 ปี
ใน 14 ประเทศทั่วโลก อย่างเจาะลึกทุกแง่มุม และเป็นครั้ง
แรกทีม่ กี ารสำ�รวจทัง้ ในกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางเพศมา
แล้ว และที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศเลย วัยรุ่นเหล่า
นี้ชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า เพศศึกษาและอิทธิพลของ
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วัฒนธรรมประเพณี จะส่งผลต่อภาพของพ่อแม่และสถาบัน
ครอบครัว ในศตวรรษใหม่ พบว่า วัยรุ่นเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับความรู้ในเรื่องเพศ
ศึกษาจากเพื่อนมากที่สุด ซึ่งในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน
ที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของคนไทยหนุ่มสาววัยรุ่น
แทบจะไม่ได้เรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษาจากคนในครอบครัวอย่าง
พ่อแม่หรือพี่น้องเลย เพราะจากการสำ�รวจมีเพียงร้อยละ 1
ซึ่งเป็นจำ�นวนที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก
ภายใต้วัฒนธรรมของชาวเอเชีย สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละชนชั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อน และมีอิทธิพลเหนือ
ความคิดบุคคล เช่นเดียวกับคนไทย การใช้เรือ่ งเพศเป็นเครือ่ ง
มือในการแบ่งเกณฑ์ คนแต่ละชนชั้นจึงมีแนวโน้มที่จะถอด
แบบความคิดเรื่องเพศมาจากคนในชนชั้นของตน เป็นไป
ตามแนวคิดของคนในกลุ่ม ทฤษฎีของ Bourdieu เกี่ยวกับ
ชนชัน้ ทางสังคมในประเทศต่างๆ กล่าวถึง การทีก่ ลุม่ คนทีอ่ ยู่
ในชนชัน้ เดียวกัน มีแนวโน้มทีจ่ ะมีรสนิยมคล้ายคลึงกัน และ
ก่อให้เกิดรูปแบบการดำ�รงชีวติ เฉพาะชนชัน้ นัน้ สมมติฐานที่
ว่ากลุ่มคนในแต่ละชนชั้นของตน รวมทั้งอายุของการมีเพศ
สัมพันธ์ครัง้ แรกต่างกัน โดยทีก่ ลุม่ วัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นชนชัน้ ระดับ
ล่างจะมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรก ตั้งแต่อายุยังน้อย
มากกว่าวัยรุ่นที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูง นอกจากนี้
ดุสติ โพลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทำ�การสำ�รวจหญิง
ในวัยเรียน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 1,031 คน ระหว่าง
วันที่ 21 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2551 พบว่า ส่วนใหญ่มี
เพื่อนหรือคนรู้จักมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและอยู่ก่อนแต่ง
ร้อยละ 77.69 และร้อยละ 66.15 ไม่กล้าบอกผู้ปกครองว่า
มีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.95 ไม่เห็นด้วย
กับการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างมีเพือ่ นหรือคน
รูจ้ กั ทำ�แท้งในวัยเรียน ร้อยละ 51.98 ขณะที่ ร้อยละ 90 ขึน้
ไปของกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่า การทำ�แท้งเป็นเรือ่ งทีบ่ าปมาก น่า
กลัวและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ผลสำ�รวจนี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลของกรมอนามัยที่พบว่า วัยรุ่น ร้อยละ 36 เคยมีเพศ
สัมพันธ์แล้ว และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุเฉลี่ย 16 ปี ซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยที่เพศชายอายุเฉลี่ย
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15 ปี และเพศหญิงอายุเฉลี่ย 16 ปีเร็วกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ซึง่ มีอายุเฉลีย่ 19 ปี จึงทำ�ให้เกิดการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
และการทำ�แท้ง โดยแม่ที่คลอดบุตรมีอายุน้อยกว่า 20 ปี
เพิ่มจาก ในปี 2542 ที่มี ร้อยละ 12.5 เป็น ร้อยละ14.7 ใน
ปี 2549 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีอ่ งค์การอนามัยโลกกำ�หนดไว้
ร้อยละ 10 จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้ประเทศไทยมีเด็กทารก
ถูกทอดทิ้งวันละ 3 คน ดังนั้นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร จึงควรเร่งดำ�เนินการแก้ไข เนือ่ งจากเป็นเหตุของ
ปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย เช่น การทำ�แท้ง การติดเชื้อ
เอดส์ การฆ่าตัวตาย การก่อเหตุอาชญากรรม ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น สำ�หรับการแก้ปญ
ั หาในระยะยาว จะ
ต้องให้ความรูก้ บั เด็กผ่านทางการศึกษาปกติ และครอบครัวให้
ยอมรับในเรือ่ งของเพศศึกษา ว่าเป็นเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย์
พืน้ ทีก่ ารวิจยั ได้รบั ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์กบั ชุมชนลุม่ นาํ้ ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ เป็น
เขตพื้นที่วิจัยตามโครงการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนลุ่มนํ้าห้วยจรเข้มาก เป็นที่พื้นนำ�ร่องใน
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหากับเยาวชน ที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เป็นเขตรอยต่อกับเขตพื้นที่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าหาก
หยิบยกประเด็นปัญหาด้านต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สภาพ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนในเขต
พืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการวิจยั
อันจะนำ�มาซึ่งการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของเยาวชนในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก
จังหวัดบุรีรัมย์
2) เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ่ การแก้ไขปัญหา
ที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพื่อการแก้ปัญหา
ที่ยั่งยืน ในเขตห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำ�ขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของเยาวชนก่อน
วัยอันควร ในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ และเพือ่
หาแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
เยาวชนก่อนวัยอันควร เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ในเขต
พืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
โดยเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 รวมทั้งสิ้น
30 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการใช้แบบ
สัมภาษณ์โดยการสอบถามมีการผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลนำ�ไปประมวล
ผลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ใช้วิธีการสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์เชื่อมโยงกับโจทย์และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สรุปความ ตีความข้อมูลที่ได้ โดยเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ่
การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ห้วยจรเข้มาก จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยสรุปดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จากการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรของเยาวชนในเขตห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ ผูต้ อบ
แบบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำ�นวน 30 คน พบว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 100) อายุ 14 ปี (ร้อยละ
10) อายุ 15 ปี (ร้อยละ 30) อายุ 16 ปี (ร้อยละ 20) อายุ
17 ปี (ร้อยละ 30) และ อายุ 18 ปี (ร้อยละ 10) ตามลำ�ดับ
ช่วงชัน้ ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ เริม่ ตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
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81

82 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
(ร้อยละ 40) รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 20)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 30 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ร้อยละ 10 ) ตามลำ�ดับ และพื้นที่พำ�นักของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์อยู่บ้านตัวเองกับครอบครัว (ร้อยละ 100)
2) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ น
วัยอันควรของเยาวชนในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มากจังหวัดบุรรี มั ย์
ผลการวิจัยสรุปแต่ละด้านดังนี้
การคบเพื่อน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่าคบ
เพือ่ นชายและเพือ่ นหญิงจำ�นวนเท่าๆกัน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 3-5 คน
ในกลุ่ม หรือเรียกว่า แก๊ง เช่น แมวนํ้า,วัยโก๋, 5/4, วัยใส,
โดนเลย,สวยเลือกได้ เป็นต้น ลักษณะเพื่อนที่คบกันส่วน
ใหญ่เป็นเพื่อนห้องเรียนเดียวกันทั้งเพื่อนชายและเพื่อน
หญิงที่เคยคบกันมานานแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและมา
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาด้วยกัน มีบ้างที่เป็นเพื่อนใหม่ที่มา
จากต่างโรงเรียนย้ายที่เรียนมาเจอกัน ในกลุ่มจะเข้าใจกัน
รู้ใจกัน เห็นใจกัน ไปไหนไปด้วย กินอะไรกินด้วยกัน เที่ยว
ไหนไปกันขอให้บอก เรียกได้ว่าเห็นเพื่อนคนนี้ก็เห็นเพื่อน
อีกสองสามคน ทำ�กิจกรรมระหว่างเรียนก็ทำ�ด้วยกัน หาก
การร่วมกลุ่มทำ�กิจกรรมที่คุณครูให้จำ�นวนสมาชิกไม่พอก็
จะพยายามหาเพือ่ นกลุม่ อืน่ ทีเ่ พือ่ นทัง้ แก๊งเห็นด้วยกันว่าน่า
จะเข้ากันได้ทกุ เรือ่ ง แต่ถา้ เป็นเรือ่ งเรียนจะไม่คอ่ ยพูดคุยกัน
ต่างคนต่างชอบรายวิชาไม่เหมือนกัน รวมไปถึงการเรียนกวด
วิชา ส่วนในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศส่วนใหญ่มาจากการ
แนะนำ�ของเพือ่ นในกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนและต่างโรงเรียนผ่าน
ทางเฟซบุก๊ แล้วพูดคุยกันทางโทรศัพท์ ไลน์ หากจะนัดเจอกัน
ส่วนใหญ่เข้าไปในเมืองสะดวกกว่าทีอ่ นื่ ส่วนใหญ่ไปไหนมาไหน
เป็นกลุม่ ๆ มีสว่ นน้อยจะแยกไปเป็นคูๆ่ ก็ตอ่ เมือ่ ทำ�กิจกรรม
รายงานกลุ่มเสร็จแล้ว บ้างก็เพื่อนต่างโรงเรียนมารอรับ
บ้างก็อาศัยรถไปกับเพื่อน ส่วนน้อยผู้ปกครองมารับส่ง
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่ บอกว่าคบเพือ่ นต่างเพศกันแทบทุก
คน ถ้าไม่มีหาว่าเชย เพราะมีเรื่องต้องพึ่งพากันช่วยเหลือ
กันให้กำ�ลังใจกันอย่างน้อยก็มีเพื่อนทางเฟซบุ๊ก ไลน์ สนุกดี
คลายเครียด ไม่เห็นมีความเสียหายอะไร ถ้าเพือ่ นคนนีไ้ ม่คบ
ด้วยก็ไปคบกับเพื่อนคนใหม่จะคบจำ�นวนมากเพียงใดก็ได้
และสามารถติดต่อได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ถ้ามีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ส่วนเรือ่ งไปไหนมาไหนก็ดกู นั ก่อนว่าถูกใจไหม
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ถ้ามีนัดครั้งแรกจะไปห้างฯ ดูหนัง และกินข้าว ไปคนเดียว
เพราะรูจ้ กั กันทีโ่ รงเรียน หรือพูดคุยกันทางเฟซบุก๊ ไลน์ แล้ว
ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 3-4 ชั่วโมง
ค่านิยมเรือ่ งเพศ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่บอกว่าทีค่ บ
กับเพือ่ นต่างเพศทุกวันนีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นเรือ่ งถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี
แทบทุกคนเพื่อนๆในกลุ่มก็มีกัน และเห็นว่าสภาพแวดล้อม
ชุมชน ครอบครัวทุกคนต่างบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้า
จะคบเพื่อนต่างเพศเพราะโตแล้วรู้จักกันไว้ดี แต่ก็ส่วนน้อย
บอกว่าไม่สมควรคบเพือ่ นชายอายุยงั น้อยเอาไว้เรียนจบก่อน
การไปไหนมาไหนสองต่อสองหรือเดินเคียงคูจ่ บั มือถือแขนก็
เป็นเรื่องปกติ ส่วนน้อยผู้ปกครองจะว่ากล่าวตำ�หนิเป็นการ
ไม่เหมาะไม่ควร การนัง่ คุยกันสองต่อสองตามร่มไม้ ใต้อาคาร
เรียน ศาลาที่พักรอรถ ในห้องเรียน ระเบียงอาคารเรียน ซึ่ง
การกระทำ�ลักษณะนีผ้ ใู้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่บอกว่ามีให้เห็น
แทบทุกวันจนเคยชินแล้ว การมีเพื่อนต่างเพศเพื่อการเรียน
รู้แนวความคิดการแสดงออกแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียน
ปรึกษาปัญหาส่วนตัวในบางเรื่องเพื่อนหญิงอาจไม่สามารถ
ให้คำ�ปรึกษาได้ การแต่งตัวอยู่บ้านก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยึด
เสื้อกล้าม ออกนอกบ้านกางเกงขาสั้นเสื้อยึดคอกลม มีบ้าง
ใส่กระโปรงต้องสั้นถ้ายาวก็ถึงน่อง
การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มองว่าหญิงชายมีความเท่าเทียมกัน ในด้านสิทธิเสรีภาพ ผูช้ าย
ทำ�อะไรได้ มีอะไรได้ ไปไหนมาไหนได้ ผู้หญิงย่อมกระทำ�ได้
เช่นกันทุกคนเท่าเทียมกัน การรักนวลสงวนตัวเคยได้ยนิ จาก
ตายาย พ่อแม่ ญาติๆ พูดกัน แต่ไม่รู้ว่ามีหมายความอย่างไร
มีความสำ�คัญอย่างไรกับผู้หญิง รู้แต่เพียงว่าต้องสวย ต้อง
เรียนให้เก่งให้ได้ลำ�ดับที่ดีๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ได้
ในสายวิชาที่ตนเองชอบ ถ้าคบเพื่อนหญิงต้องแต่งตัวทัน
สมัยไปไหนมาไหนด้วยกันจะไม่ถูกมองว่าเชย คบเพื่อนชาย
ต้องหล่อๆ ใช้ของที่มียี่ห้อ เครื่องสำ�อางราคาแพงๆ ซื้อเสื้อ
ผ้าสวยๆใส่ หากผิดหวังในความรัก ชอบทำ�ร้ายตนเองด้วย
การปะชดเพือ่ นชาย หาคบเพือ่ นชายคนใหม่ ให้มเี พือ่ นชาย
หลายๆ คน ในเวลาเดียวกัน ถือว่าเป็นคนมีคุณค่ามีเสน่ห์
เพือ่ นฝูงยอมรับ ไปหาเพือ่ นหญิงพักค้างคืนไม่กลับบ้านเพือ่
ให้เพือ่ นชายเห็นใจ ส่วนใหญ่ท�ำ ตามใจตนเองขอให้ได้มาในสิง่
ทีต่ อ้ งการ ถือความพึงพอใจตนเองเป็นสำ�คัญ ความถูกผิดไม่

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ค่อยเข้าใจถ้าตนเองพอใจถือว่าถูกต้องดีแล้ว การกระทำ�ของ
ตนเองใครมาบอกกล่าวตักเตือนจะถือว่ามาบั่นทอนความ
มั่นใจและไม่ชอบให้บอก แม้จะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครอง
ก็ตาม แต่ถ้าเป็นเพื่อนจะยอมเชื่อฟัง ส่วนคุณค่าในตนเอง
มองว่าถ้ามีเพื่อนชายหลายคน ถือว่ามีความสามารถดึงดูด
ความสนใจจากเพศตรงกันข้ามได้
การทำ�กิจกรรมยามว่าง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
กิจกรรมยามว่าง ได้แก่ ชมภาพยนตร์ ไปบ้านเพือ่ น เดินห้าง
สรรพสินค้า (บิ้กซี ทวีกิจ) กวดวิชา กิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้นเป็นการทำ�งานส่งในรายวิชาและช่วยงานทางบ้าน
ในการทำ�กิจกรรมจะใช้เวลาช่วงบ่ายๆ เวลาไม่แน่นอนซึ่ง
การนัดหมายกลุ่มจะนัดช่วงบ่ายๆ ไปกันที่ละ 2-5 คน เป็น
ส่วนมาก สัปดาห์หนึ่งจะพบปะกัน 1-2 ครั้ง วันปกติและวัน
เสาร์ อาทิตย์ การเดินทางไปทำ�กิจกรรมโดยรถมอเตอร์ไซค์
ลักษณะการทำ�กิจกรรมเริ่มจากไปดูหนัง หลังจากนั้นไป
เดินห้างสรรพสินค้า เพื่อกินข้าว อาหารว่าง หลักๆ ก็ทาน
ไอศกรีม ซื้อของใช้ส่วนตัว หลังจากนั้นไปต่อบ้านเพื่อน อีก
ลักษณะหนึ่ง เริ่มจากกวดวิชา ที่โรงเรียน หรือในตัวจังหวัด
หลังจากนัน้ ไปต่อทีห่ า้ งสรรพสินค้า ไปเพือ่ วัตถุประสงค์เดิม
คือ เพื่อกินข้าว อาหารว่าง หลักๆ ก็ทานไอศกรีม แต่จะไม่
จับจ่ายซือ้ ข้าวของ หลังจากนัน้ ไปต่อบ้านเพือ่ น กระทำ�สอง
ลักษณะนีเ้ ป็นส่วนใหญ่ ส่วนในการช่วยงานทางบ้านจะเป็นวัน
เสาร์ วันอาทิตย์ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักเสื้อผ้า (ใช้เครื่อง
ซักผ้า) ไม่มีไปช่วยทำ�ไร่ ทำ�นา มีบ้างเอาข้าวปลาอาหารไป
ส่งผูป้ กครองก่อนออกนอกบ้านไปทำ�กิจกรรม อืน่ ๆ แต่สว่ น
น้อย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
บิดามารดาไปทำ�งานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อาศัย
อยู่กับตายาย น้าสาวและญาติ ตามลำ�ดับ ผู้ที่เป็นพ่อแม่จะ
กลับบ้านมาเยี่ยมลูกโดยเฉลี่ยทุกๆ สามเดือน มีบ้างที่มา
ปีละสองครั้ง และมีบ้างที่มาเยี่ยมบ้านทุกเดือน ถ้าพ่อแม่ไม่
มาช่วงปิดภาคเรียนลูกๆ จะไปหาโดยตายาย น้าๆ ไปส่งขึ้น
รถประจำ�ทางให้พอ่ แม่มารับปลายทาง แต่กม็ บี า้ งครัง้ ทีเ่ ดิน
ทางไปเอง เป็นส่วนน้อยทีอ่ ยูพ่ ร้อมกันพ่อแม่ลกู และออกไป
ทำ�งานในเมืองบุรีรัมย์ มีบ้างทำ�ไร่ทำ�นา ในระหว่างที่อาศัย
อยู่กับตายายและญาติๆ การรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

ผลการเรียน ความเป็นอยู่ ตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอน ตายาย
ญาติๆ เป็นผูด้ แู ล การให้ค�ำ ปรึกษานอกจากคุณครูทโี่ รงเรียน
จะเป็นตายาย ญาติๆ เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกัน
ส่วนใหญ่จะไปปรึกษากับเพื่อนแทนถ้าไม่ใช่เรื่องการเงิน
หลังเลิกเรียนจะพบปะเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกัน ไม่ก็น้องพี่
ต่างรุน่ ต่างห้องเรียนเพือ่ พูดคุยตามประสาวัยรุน่ ช่วงรอกลับ
บ้านหรือรอรถรับส่ง หรือรอเพื่อนห้องเรียนอื่นที่ยังไม่เลิก
เรียนจะพยายามอยู่กับเพื่อนให้มากที่สุดเพราะกลับบ้านก็
ไม่มีกิจกรรมอะไรทำ�นอกจากทำ�การบ้าน ซักเสื้อผ้า กวาด
บ้าน ถูบ้าน ดูละครรายการที่วีตามปกติทุกวัน กินข้าวเย็น
กับครอบครัวเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่ออกไปหาซือ้ อาหารตาม
สั่ง หรือไม่ก็ขนม นมเนย ตามร้านสะดวกซื้อ เชื่อว่ากินอะไร
ที่ไม่ทำ�ให้อ้วน หากมีงานบุญ ประเพณีประจำ�ปี ซึ่งช่วงเช้า
ถึงเย็นจะไม่ออกไปช่วยงาน บอกว่าต้องทำ�การบ้าน ทำ�งาน
กลุม่ ส่งครูวชิ าโน้น วิชานี้ ล้วนมีเหตุทกุ ครัง้ ไปหากผูป้ กครอง
ชวนไปงานบุญ แต่จะออกบ้านไปช่วงตอนกลางคืนเพือ่ เทีย่ ว
งานดูวงดนตรี หมอลำ�  กันตรึม (การแสดงตามวัฒนธรรม
แบบเขมร) บ้างก็มีภาพยนตร์มาฉายในงาน ปัจจุบันมีน้อย
ไม่ค่อยนิยมกัน
การเปิ ด รั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเรื่ อ งเพศ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์สว่ นใหญ่บอกว่า สือ่ โฆษณามีให้เห็นเป็นจำ�นวนมาก
มาจากอินเตอร์เน็ต ทีวี เช่น รายการศัลยกรรมความงาม สูตร
ลับความงาม การป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เว็บไซต์
ข้อมูลเรื่องเพศศึกษา ส่วนใหญ่รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
โทรทัศน์ วารสาร หนังสือวางขายตามแผงลอย หนังสือพิมพ์
วิทยุ ตามลำ�ดับ โดยเฉพาะภาพยนตร์ ให้ความสำ�คัญและให้
ความสนใจต่อบทบาทของตัวละครทีแ่ สดงออกมาในรูปแบบ
ความรักหนุ่มสาว การไปมาหาสู่ บทบาทที่แสดงออกที่ถือ
เป็นเรื่องธรรมดาของชายหญิงในการไปไหนมาไหนสองต่อ
สอง ส่วนใหญ่บอกว่าชอบดูหนังเกาหลี ชีรีย์เกาหลี แสดง
ได้ใจเข้าใจเข้าถึงหัวใจวัยรุ่น
สถานภาพของบิดามารดา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
สภานะภาพของบิดามารดายังอยู่ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่บิดา
มารดาไปทำ�งานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่
กับตายาย น้าสาวและญาติ ตามลำ�ดับ เป็นส่วนน้อยที่อยู่
พร้อมกันพ่อแม่ลกู และออกไปทำ�งานในเมืองบุรรี มั ย์ มีบา้ ง
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84 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ทำ�ไร่ทำ�นา การศึกษาส่วนใหญ่มัธยมปลาย ปริญญาตรีจะมี
น้อย รายได้ที่ส่งเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เดือนละ 1,000 – 2,000 บาท มีบางเดือนไม่ได้ส่งเสียค่าใช้
จ่ายแต่ก็ส่วนน้อย บิดาอายุเฉลี่ย 40 ปี มารดาอายุ
เฉลี่ย 35 ปี บิดาส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นไม่อยู่ในอำ�เภอ
เดียวกันกับมารดา
เพศ ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นนักเรียนหญิงที่กำ�ลังศึกษา
อยูช่ นั้ มัธยมต้นและชัน้ มัธยมปลาย ส่วนใหญ่รปู ร่างกะทัดรัด
ส่วนสูงเฉลีย่ ประมาณ 150 เซนติเมตร สีผวิ ดำ�แดง ส่วนน้อย
สีผวิ ขาวเหลือง ส่วนใหญ่ความเข้าใจในการเลือกคบเพือ่ นชาย
จะดูทหี่ น้าตาดีไว้กอ่ น ส่วนเรือ่ งผลการเรียน ความสนใจการ
เรียนไม่ได้สนใจขอให้หน้าตาหล่อๆ ก็พอแล้ว ถ้าเพื่อนชาย
ทีร่ ปู ร่างหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงดารา โดยเฉพาะถ้าเหมือน
ดาราเกาหลี จะแย่งกันคบหาและพูดคุยกันเป็นวงกว้าง ส่วน
ใหญ่นยิ มคบเพือ่ นชายพร้อมกันหลายคนแต่จะไม่เรียกแฟน
บอกว่าเป็นเพื่อนกัน ซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนเดียวกันและต่าง
โรงเรียนแต่จะอยูใ่ นโรงเรียนภายในจังหวัดบุรรี มั ย์ ส่วนน้อย
ทีค่ บเพือ่ นชายหนึง่ คน แล้วเรียกว่าแฟนอยูโ่ รงเรียนเดียวกัน
ด้านความเข้าใจเรือ่ งเพศ ส่วนใหญ่บอกว่าวิธที จี่ ะป้องกันการ
ตั้งท้อง ด้วยวิธี สวมถุงยางอนามัย กินยาคุม ปล่อยออกข้าง
นอก นับวันก่อนหลังประจำ�เดือน โรคทางเพศสัมพันธ์มี โรค
เอดส์ และโรคติดเชื้อในช่องคลอด (ในกลุ่มเรียกว่าตกขาว)
รายได้ไม่เพียงพอ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่มคี า่ ใช้จา่ ย
ประจำ�วัน คือค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่านํ้ามันรถมอเตอร์ไซค์
อืน่ ๆ ได้รบั เงินมาโรงเรียนวันละประมาณ 40 – 80 บาท บอก
ว่าพอเพียงกับค่าใช้จา่ ยประจำ�วัน ถ้าเป็นค่าใช้จา่ ยอย่างอืน่
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วจะขอเงินผูป้ กครองเพิม่
เติม มีบ้างที่บอกจำ�นวนเงินมากกว่าที่ทางโรงเรียนแจ้ง แต่
ส่วนน้อย
3.แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ่ การแก้ไขปัญหาที่
ยัง่ ยืน ในเขตพืน้ ทีห่ ว้ ยจรเข้มาก จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ ผลการ
วิจยั ได้จากการให้กลุม่ ตัวอย่างเลือกแนวทางการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร โดย
การจัดลำ�ดับความต้องการก่อนหลัง ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ ใส่ใจ ในเรื่องทุกที่
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นักเรียนมาปรึกษาควรให้ข้อเสนอแนะ
2) ผูป้ กครองไม่ควรปล่อยปะละเลยเมือ่ เห็นนักเรียน
ไปกับเพื่อนต่างเพศควรห้ามปรามอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
ของวัยรุ่นสมัยนี้
3)  ครูควรให้ค�ำ แนะนำ�มากกว่าการต่อว่าหากนักเรียน
ไม่อยู่ในระเบียบวินัยโรงเรียน
4) การจัดกิจกรรมในโรงเรียน นอกโรงเรียน ให้เป็น
ไปอย่างสร้างสรรค์ และควรให้ความรูแ้ ละให้ความตระหนัก
เรื่องเพศศึกษา ที่ถูกต้อง
5) สร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าความเป็นหญิง
รักนวลสงวนตัว ส่วนนักเรียนชายปลูกจิตสำ�นึกความเป็น
สุภาพบุรษุ ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เอาเปรียบผูห้ ญิง สร้างสังคมแห่ง
การให้เกียรติกันและกัน
6) ผูป้ กครองควรสร้างเงือ่ นไขและควบคุมพฤติกรรม
และประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสังเกตพฤติกรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร เพือ่
การแก้ไขปัญหาทีย่ ง่ั ยืน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ นำ�มาอธิป
รายได้ดังนี้
ด้านเพศ นักเรียนหญิงที่กำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมต้น
แลชั้นมัธยมปลาย ความเข้าใจในการเลือกคบเพื่อนชายจะ
ดูที่หน้าตาดีไว้ก่อน ส่วนเรื่องผลการเรียน ความสนใจการ
เรียนไม่ได้สนใจขอให้หน้าตาหล่อๆ ก็พอแล้ว นิยมคบเพือ่ น
ชายพร้อมกันหลายคนแต่จะไม่เรียกแฟนบอกว่าเป็นเพือ่ นกัน
ความเข้าใจเรื่องเพศ บอกว่าวิธีที่จะป้องกันการตั้งท้อง ด้วย
วิธี สวมถุงยางอนามัย กินยาคุม ปล่อยออกข้างนอก นับวัน
ก่อนหลังประจำ�เดือน โรคทางเพศสัมพันธ์มี โรคเอดส์ และ
โรคติดเชื้อในช่องคลอด
ด้านสถานภาพของบิดามารดา ยังอยู่ด้วยกัน บิดา
มารดาไปทำ�งานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่
กับตายาย น้าสาวและญาติ การศึกษามัธยมปลายเป็นส่วน
ใหญ่ รายได้ที่ส่งเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เดือนละ 2,000 – 3,000 บาท บิดาอายุเฉลี่ย 40 ปี มารดา

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

อายุเฉลี่ย 35 ปี
ด้านการทำ�กิจกรรมยามว่าง ได้แก่ ชมภาพยนตร์
ไปบ้านเพื่อน เดินห้างสรรพสินค้า กวดวิชา กิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึน้ เป็นการทำ�งานส่งในรายวิชาและช่วยงานทาง
บ้าน สัปดาห์หนึง่ จะพบปะกัน 1-2 ครัง้ วันปกติและวันเสาร์
อาทิตย์ การเดินทางไปทำ�กิจกรรมโดยรถมอเตอร์ไซค์ ไม่มี
ไปช่วยทำ�ไร่ ทำ�นา มีบ้างเอาข้าวปลาอาหารไปส่งก่อนออก
นอกบ้านไปทำ�กิจกรรม
ด้านการไม่เห็นคุณค่าในตนเอง มองว่าหญิงชายมี
ความเท่าเทียบกัน ในด้านสิทธิเสรีภาพ ผู้ชายทำ�อะไรได้ มี
อะไรได้ ไปไหนมาไหนได้ ผูห้ ญิงย่อมกระทำ�ได้เช่นกันทุกคน
เท่าเทียบกัน การรักนวลสงวนตัวเคยได้ยนิ จากตายาย พ่อแม่
ญาติๆ พูดกัน แต่ไม่รวู้ า่ มีหมายความว่าอย่างไร มีความสำ�คัญ
อย่างไรกับผู้หญิง รู้แต่เพียงว่าต้องสวย ทำ�ตามใจตนเองขอ
ให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ถือความพึงพอใจตนเองเป็นสำ�คัญ
ความถูกผิดไม่ค่อยเข้าใจถ้าตนเองพอใจถือว่าถูกต้องดีแล้ว
การกระทำ�ของตนเองใครมาบอกกล่าวตักเตือนจะถือว่ามา
บั่นทอนความมั่นใจและไม่ชอบให้บอก
ด้านรายได้ไม่เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายประจำ�วัน คือ
ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่านํ้ามันรถมอเตอร์ไซค์ ค่ารถโดยสาร
ประจำ�ทาง ได้รบั เงินมาโรงเรียนวันละประมาณ 40–80 บาท
บอกว่าพอเพียงกับค่าใช้จา่ ยประจำ�วัน หากต้องการซือ้ วัสดุ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียนทีเ่ ป็นส่วนตัวเพือ่ ทำ�การบ้านจะขอ
เงินผู้ปกครองเพิ่ม
และด้านการเปิดรับแหล่งข้อมูลข่าวสารเรือ่ งเพศ สือ่
โฆษณามีให้เห็นเป็นจำ�นวนมากมาจากอินเตอร์เน็ต ทีวี เช่น
รายการศัลยกรรมความงาม สูตรลับความงาม การป้องกัน
โรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เว็บไซต์ขอ้ มูลเรือ่ งเพศศึกษา ส่วน
ใหญ่รบั ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วารสาร หนังสือวาง
ขายตามแผงลอย หนังสือพิมพ์ วิทยุ ตามลำ�ดับ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ ให้ความสำ�คัญและให้ความสนใจต่อบทบาทของ
ตัวละครทีแ่ สดงออกมาในรูปแบบ ความรักหนุม่ สาว การไป
มาหาสู่ บทบาทที่แสดงออกที่ถือเป็นเรื่องธรรมดาของชาย
หญิงในการไปไหนมาไหนสองต่อสอง และชอบดูหนังเกาหลี
ชีรี่เกาหลี แสดงได้ใจเข้าใจเข้าถึงหัวใจวัยรุ่น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กุลวดี เถนว้อง และคณะ (2551) ศึกษาวิจยั

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และ แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลทีส่ ง่ ผลต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เมื่อศึกษาจากเด็กที่เคยมีเพศ
สัมพันธ์พบว่าปัจจัยด้านเพศ สถานภาพของบิดามารดา ,
การทำ�กิจกรรมยามว่าง , การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง, ราย
ได้ไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์ของครูกับเด็ก และการเปิดรับ
แหล่งข้อมูลข่าวสารประเภททีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่าเด็กทีไ่ ม่
เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่แหล่งข้อมูลข่าวสารโดยรวมกลับไม่สง่
ผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของเด็ก และ
ยังพบว่า ปัจจัยทางสังคม ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนตัวกระตุ้น
ภายนอก คือ สภาพแวดล้อมที่เป็นรูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัส ได้แก่ รูปแบบการเลีย้ งดูในครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว การอบรมสั่งสอนเรื่องเพศในครอบครัว ลักษณะ
เพื่อนสนิทที่คบ การทำ�กิจกรรมของกลุ่มเพื่อนที่คบ แหล่ง
ข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศที่ได้รับ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ถ้า
ไม่มีความเหมาะสมก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้วัยรุ่น
เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมตามมาได้
ด้านการคบเพื่อน คบเพื่อนชายและเพื่อนหญิงจำ�
นวนเท่าๆกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 คน ในกลุ่ม จะเข้าใจกัน รู้ใจ
กัน เห็นใจกัน ไปไหนไปด้วย กินอะไรกินด้วยกัน เที่ยวไหน
ไปกันขอให้บอก ทำ�กิจกรรมระหว่างเรียนก็ทำ�ด้วยกัน การ
เลือกคบเพื่อนต่างเพศมาจากการแนะนำ�ของเพื่อนในกลุ่ม
ผ่านทางเฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วพูดคุยกันทางโทรศัพท์ ทุกคนมี
เพื่อนต่างเพศ ถ้าไม่มีเพื่อนชายหาว่าเชย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แสงอัมพา บำ�รุงธรรม (2543) ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศของวัย
รุ่นในเมืองเชียงใหม่ พบว่าวัยรุ่นในเมืองทั้งชายและหญิง
ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว การมีแฟน
มากกว่า 1 คน และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่อง
ธรรมดา โดยกล่าวตรงกันว่าใคร ๆ ก็ปฏิบัติกันและเชื่อว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความรักที่มีต่อกัน และวัย
รุ่นส่วนใหญ่ไม่เชื่อในเรื่องของพรหมจรรย์ การที่มีความรัก
ให้แก่กันอยู่ที่ความเข้าใจเหตุผล วัยรุ่นในเมืองทั้งชายและ
หญิงมีการนัดพบและการไปเที่ยวด้วยกันซึ่งนำ�ไปสู่การมี
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก การถูกเนื้อต้องตัว และการมีเพศ
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สัมพันธ์ ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความเชือ่ และค่านิยมทางเพศ
คือ การออกจากการควบคุมของครอบครัว การมีปญ
ั หาจาก
การควบคุมของครอบครัว อิทธิพลของเพือ่ น สือ่ และสภาพ
แวดล้อมทางสังคม
ส่วนด้านค่านิยมเรือ่ งเพศ คบกับเพือ่ นต่างเพศทุกวัน
นีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นเรือ่ งถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี แทบทุกคนเพือ่ นๆ
ในกลุม่ ก็มกี นั และเห็นว่าสภาพแวดล้อมชุมชน ครอบครัวทุก
คนต่างบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะคบเพื่อนต่างเพศ
เพราะโตแล้วรู้จักกันไว้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พรเพ็ญ สุวรรณเดชา (2539 :16-17) กล่าวไว้วา่ สิง่ ทีเ่ ห็น
เด่นชัดสำ�หรับวัยนีค้ อื พัฒนาการในด้านเพศ เด็กวัยรุน่ จะมี
ความต้องการทางเพศ (Sexual Need) ปรากฏขึน้ นอกจาก
นีย้ งั เกิดความสนใจทางเพศตรงข้ามเกิดขึน้ อีกด้วย และจาก
การศึกษาหลายท่านก็สรุปลักษณะของวัยรุน่ คล้ายคลึงกันว่า
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สติปัญญา
สังคมและอารมณ์อย่างรวดเร็วเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วง
ชีวิตมีความต้องการอิสระความรักความสนุกสนานสนใจใน
เรื่องเพศ และเพื่อนต่างเพศอย่างมาก
และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว บิดามารดาไป
ทำ�งานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อาศัยอยูก่ บั ตายาย
น้าสาวและญาติ ตามลำ�ดับ ผู้ที่เป็นพ่อแม่จะกลับบ้านมา
เยี่ยมลูกโดยเฉลี่ยทุกๆ สามเดือน ปีละสองครั้ง มีบ้างที่มา
ทุกเดือน ถ้าพ่อแม่ไม่มาช่วงปิดภาคเรียนลูกๆ จะไปหาโดย
ตายาย น้าๆ ไปส่งขึน้ รถประจำ�ทางให้พอ่ แม่มารับปลายทาง
ส่วนน้อยทีอ่ าศัยอยูก่ บั พ่อแม่ การให้ค�ำ ปรึกษานอกจากคุณครู
ทีโ่ รงเรียน จะเป็นตายาย ญาติๆ เพือ่ นบ้านทีอ่ าศัยอยูล่ ะแวก
เดียวกัน ส่วนใหญ่จะไปปรึกษากับเพื่อนแทนถ้าไม่ใช่เรื่อง
การเงิน หลังเลิกเรียนจะพบปะเพือ่ นทีเ่ รียนห้องเดียวกัน ไม่
ก็นอ้ งพีต่ า่ งรุน่ ต่างห้องเรียนเพือ่ พูดคุยตามประสาวัยรุน่ ช่วง
รอกลับบ้านหรือรอรถรับส่ง หรือรอเพื่อนห้องเรียนอื่นที่ยัง
ไม่เลิกเรียนจะพยายามอยู่กับเพื่อนให้มากที่สุดเพราะกลับ
บ้านก็ไม่มีกิจกรรมอะไรทำ�นอกจากทำ�การบ้าน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ จำ�นง อดิวัฒนสิทธิ์ (2540 : 47) บทบาท
สำ�คัญของครอบครัว คือ เป็นตัวหลักในการอบรมเลีย้ งดู ซึง่
พ่อแม่มีส่วนสำ�คัญในทางปลูกฝังบุคลิกภาพลักษณะให้แก่
เด็กตามแบบแผนของพฤติกรรม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
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นัน้ ๆ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ได้แก่ การปะทะสังสรรค์ (Interaction)
กับคนและสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์แรกที่เด็กสังเกตและ
รับไว้จากครอบครัวจะพัฒนาเป็นความเชื่อ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อน (Peer Group) ยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า วัยรุ่น
เป็นวัยที่มีสภาวะของบุคคลที่อยู่ในความเจริญเติบโตจาก
วัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ซึ่ง
ความต้องการของมนุษย์โดยเฉพาะวัยรุน่ ขึน้ อยูก่ บั ค่านิยมที่
แต่ละคนยึดถือ และส่วนใหญ่กม็ กั จะยึดถือค่านิยมในกลุม่ ที่
ตนเข้าร่วมด้วย กลุม่ มีอทิ ธิพลมาต่อความต้องการของวัยรุน่
ดังนั้น ความต้องการที่เป็นจริงคือความต้องการของสังคม
(สุพตั รา สุภาพ, 2546 : 17-19) ต้องการดังกล่าว ประกอบด้วย
ความต้องการความรัก ต้องการความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ต้องการความเป็นอิสระ ความต้องการนีจ้ ะรุนแรงมากในวัยนี้
เพราะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ จึงอยาก
จะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง ฉะนั้น จึงไม่ชอบให้
ผูใ้ หญ่มาก้าวก่ายในชีวติ ของตน ไม่ชอบให้ใครสอน คอยช่วย
เหลือ บางคนจึงทำ�อะไรโดยผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่เห็น หรือต้องการ
ได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง วัยนี้เป็นวัยที่อยากให้
สังคมยอมรับหรือชมเชยหรืออยากเด่น อยากดัง มีอดุ มคติสงู
มีความสนใจในเรื่องทางเพศและเพื่อนต่างเพศ เป็นวัยที่
ต้องการความรู้ ความเข้าใจทางเพศอย่างถูกต้อง ถ้าถูก
กีดกันจะแสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบัง และพูดคุยเฉพาะ
ในกลุ่มเพศเดียวกัน หาความรู้จากการได้ยินได้ฟังคนอื่น
พูด ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง หรือไม่ก็อ่านจากหนังสือเรื่อง
เพศ หรือต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการนี้อาจ
จะรุนแรง และหาความพอใจ โดยทางใดทางหนึ่งให้จนได้
ซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็มักจะกีดกันห้ามไม่ให้หนุ่มสาวรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด
เช่น อยากแต่งกายแปลกๆ ตามสมัยนิยม อยากมีเพื่อนต่าง
เพศ เป็นต้น ผลที่ติดตามมา คือ เกิดการซ่อนเร้น หลอกลวง
และในทีส่ ดุ อาจจะเกิดการเสือ่ มเสียเพราะเป็นวัยทีม่ คี วามรัก
กับความเกลียดใกล้กนั มาก และความรูส้ กึ รุนแรง เช่น ถ้าเกิด
ความสมหวังก็ชื่นชม ซาบซึ้ง ตื่นเต้นถ้าผิดหวังก็จะแค้นใจ
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น้อยใจในวาสนาของตน ความรู้สึกนี้จะรุนแรงผิดธรรมดา
บางครั้งก็อาจจะออกไปในรูปที่ว่าเป็นเพราะตัวเองผิดบาง
คนจึงอาจฆ่าตัวตายได้ ถ้าเกิดผิดหวังในบางเรือ่ ง เช่น ความ
รัก การสอบตก หรือถูกพ่อแม่ดุว่ากล่าว เป็นต้น
และจากแนวคิดและผลงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรนำ�แนวคิดการขัดเกลาทาง
สังคมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นโดยมีครอบครัว (Family) ซึ่งเป็นสังคมแรกสุดที่บุคคล
เริ่มต้นเป็นสมาชิก โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็น
บุคคลกลุ่มแรก ที่ให้การอบรมสั่งสอน นอกจากนี้อาจจะมี
พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ร่วมกันในครอบครัวจะเป็นผู้ช่วยฝึก
อบรม (ถวิล ธาราโภชน์, 2548 : 19) การขัดเกลาทางสังคม
ทีบ่ คุ คลได้รบั ในวัยเด็ก เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการพัฒนา
ทางอารมณ์ และบุคลิกภาพมาก (จำ�นง อดิวฒ
ั นสิทธิ,์ 2540
: 47) บทบาทสำ�คัญของครอบครัว คือ เป็นตัวหลักในการ
อบรมเลีย้ งดู ซึง่ พ่อแม่มสี ว่ นสำ�คัญในทางปลูกฝังบุคลิกภาพ
ลักษณะให้แก่เด็กตามแบบแผนของพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมนัน้ ๆ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ได้แก่ การปะทะสังสรรค์
(Interaction) กับคนและสิง่ แวดล้อม ประสบการณ์แรกทีเ่ ด็ก
สังเกตและรับไว้จากครอบครัวจะพัฒนาเป็นความเชือ่ ทัศนคติ
และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อน (Peer Group) ยัง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม
(จำ�นง อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ, 2540 : 48) บุคคลจะได้รับ
การอบรมจากกลุ่มเพื่อน ที่มีอายุเท่า ๆ กันหรือมากกว่าใน
กลุม่ เพือ่ น ส่วนใหญ่บคุ คลจะสังสรรค์สมาคมกับบุคคลทีม่ อี ายุ
และสถานภาพทางสังคม (Social Status) เท่าเทียมกัน ซึง่ ใน
ระยะตอนเป็นเด็กจะเป็นกลุ่มเพื่อนเล่น (Play Group) พอ
วัยรุ่นจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง (Clique) ที่ทำ�ให้ได้เรียนรู้
สถานภาพและคุณค่าของชัน้ พอเป็นผูใ้ หญ่กลุม่ เพือ่ นก็มแี นว
โน้มเอียงจะสังคมกับบุคคลทีม่ รี ะดับเดียวกัน เช่น กลุม่ เพือ่ น
นักเรียน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพ่อค้า เป็นต้น ดังนั้น ความ
โน้มเอียงในการขายบริการทางเพศของเยาวชน ดังกล่าว
ต้องอาศัยโครงสร้างทางสังคมและตัวแทนของการขัดเกลา
ทางสังคมซึ่งอยู่ใกล้และแวดล้อมกับกลุ่มเสี่ยงด้วย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนสร้างความเข้ม
แข็ง โดยประสานความร่วมมือกับทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลด
สุ่มเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก่อนวัยอันควร
2. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ถือเป็นกลไก สำ�คัญใน
การปรับเปลี่ยนวิถีชุมชน และสังคม ควรให้ความสนใจร่วม
มือกันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐแลเอกชน
3. โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สามารถ
ช่วยลดช่องว่างความเป็นตัวตนได้ จะนำ�มาซึง่ ความสัมพันธ์
ที่ดีขึ้นได้ในชุมชน พึ่งพากันได้ในการดูแลบุตรหลานให้ห่าง
ไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรนำ�เสนอแนวทาง
เชิงนโยบายจากผลการวิจัยนี้
2. ผลการวิจัยสามารถนำ�ไปปรับใช้ในชุมชนอื่นๆ ได้
ที่มีบริบทคล้ายกัน
3. การแก้ไขปัญหาและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรของเยาวชน สามารถนำ�ผลการวิจัยนี้มาเป็น
แนวทางได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของกลุม่ เยาวชน
ในระดับตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด และภาค
2. ควรศึกษาความต้องการของเยาวชน
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามในแลกเปลีย่ น
ทัศนคติที่สร้างสรรค์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
ในระดับตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด และประเทศ เพือ่ ให้เห็นภาพ
รวม
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